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SAMMANFATTNING
De senaste decennierna har inneburit en kraftig fokusering på förvaltningsutveckling i Sverige
och internationellt. Såväl informationsteknik som från näringslivet överförda arbetssätt och
synsätt på förvaltningen har kommit att bli centrala inslag i olika ansatser för reformering av
den offentliga förvaltningen. Större medborgarfokusering, högre effektivitet och bättre
horisontell och vertikal samverkan mellan myndigheter är paradbegrepp för utvecklingen.
Utvecklingen kring eFörvaltningen i Sverige har främst inriktats på och skett i statliga
myndigheter medan kommunerna kommit att senare anamma denna utvecklingstrend.
I avhandlingen studeras förutsättningarna för sammanhållen eFörvaltning med sammansatta
ärenden gentemot företag som söker etablering eller utveckling av sin verksamhet i en
kommun. Dessa sammansatta ärenden är ur företagets perspektiv uppfattat som ett
ärendeaggregat men är ur den kommunala förvaltningens perspektiv ett stort antal ärenden
inom olika förvaltningar. I avhandlingen diskuteras överföring av synsätt och arbetssätt från
näringslivet och att dessa kan innebära konflikter med traditionella till offentlig förvaltning
knutna värden och således bör behandlas med försiktighet.
Arbetet har utförts genom en fallstudie i en av Sverige större kommuner där förutsättningarna
för sammanhållen förvaltning och kommunal eFörvaltning studerats exemplifierade genom
sammansatta företagsärenden och nyetableringsärenden. På förvaltningarna involverade i
dessa sammansatta ärenden har intervjuer genomförts och gemensamma seminarieaktiviteter
utförts för att utreda vilka potentiella risker och förtjänster som kan aktualiseras genom
samverkan och klientfokusering. Förutsättningarna för informationssystemstöd och
gränsöverskridande informationshantering är centrala inslag i analysen.
I avhandlingen förmedlas kunskap kring sektoriseringens negativa och positiva effekter i
kommunal förvaltning samt värdekonflikter kring kundorientering, processorientering och
reduceringen av en multiklientrelation till en dyadrelation i sammansatta ärenden. Detta bildar
grunden för diskussionen om begränsningar och restriktioner för sammanhållen kommunal
förvaltning och vilken roll informationshantering och informationssystem kan spela i
förvaltningsutvecklingen.
Studien har finansierats via Vinnovas programområde för E-tjänster i offentlig verksamhet.

Företal
Informationssystemutveckling är ett forskarstudieämne vid filosofiska fakulteten,
Linköpings universitet. Informationssystemutveckling är det vetenskapliga ämne som
studerar människors arbete med att utveckla och förändra datorbaserade informationssystem i verksamheter. Detta omfattar teorier, strategier, modeller, metoder, arbetsformer och datorverktyg avseende systemutveckling. Olika utvecklings/förändringssituationer kan studeras som planering/styrning, analys/utredning/specificering,
design/
utformning, införande, utvärdering, förvaltning/vidareutveckling och avveckling av
informationssystem samt samspel med andra former av verksamhetsutveckling.
Ämnesområdet omfattar även förutsättningar för respektive resultat av
systemutveckling; t ex studier av bruk och konsekvenser av informationssystem som
resultat av systemutveckling eller som förutsättning för förändring/vidareutveckling av
system.
Föreliggande arbete, Förutsättningar för sammanhållen kommunal eFörvaltning, är
skrivet av Anders Persson, Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling,
Linköpings universitet. Anders Persson ingår i Forskningsgruppen VITS. Han
presenterar detta arbete som sin licentiatavhandling i informationssystemutveckling,
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings universitet.
Linköping december 2008

Göran Goldkuhl
Professor
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1 INLEDNING
Detta inledande kapitel introducerar ämnet genom en bakgrundsteckning för avhandlingen. Det innebär att en
bred bakgrundsteckning konkretiseras ytterligare genom en definition av det problemområde som avhandlingen
diskuterar. Slutligen kondenseras detta ner till ett syfte och ett antal bärande frågeställningar för avhandlingen.
Avslutningsvis presenteras den disposition över avhandlingens som successivt bygger upp det kunskapsbidrag som
avhandlingen mynnar ut i.

1.1

SVENSK FÖRVALTNINGSUTVECKLING

Detta avsnitt presenterar en historisk rekonstruktion av de värden som varit i fokus för den
övergripande förvaltningsutvecklingen i Sverige och internationellt. Rörelseriktningen de
senaste decennierna har inneburit att olika värden och instrument för att uppnå dessa har varit
fokuserade under olika perioder. Kriser och perioder av framgång spelar stor roll, liksom även
den intensiva teknikutveckling som skett under 1900-talet. 1900-talet har inneburit en snabb
expansion av offentlig verksamhet i västvärlden. De centrala byråkratierna har utvecklats och
funnit sin form och allt mer ambitiösa välfärdsprogram har lagts fram och implementerats
(Premfors, 2003). Expansionen kom av sig i och med 70-talets oljekriser (1973 och 1979)
Denna förändring kom att i såväl Sverige som internationellt bryta välfärdsstaternas expansion.
I Sverige har inte bara välfärdsstatens engagemang i våra liv expanderat utan även
lagstiftningarna inom vitt skilda områden och antalet myndigheter har ökat, lagstiftningarna
blivit mer komplexa och kommunerna har fått fler uppgifter.
I Sverige satte den borgerliga regeringen som tog över regeringsmakten 1976 tidigt fokus på
besparingar och kostnadsrationaliseringar (Premfors et al, 2003). Bland annat infördes de s.k.
huvudförslagen. Dessa innebar årliga besparingskrav som förvaltningen skulle reagera på
genom att förändra sin verksamhet. Under denna period kom även service och decentralisering
att på allvar utgöra centrala aspekter på förändringsagendan. Propositionen ”Om åtgärder mot
krångel och onödig byråkrati mm” (Prop. 1978/79: 111) syftade till att myndigheterna själva skulle
presentera och initiera förändringar i riktning mot större tillgänglighet, enklare språk och annat
stöd och hjälp till medborgare. Under det sena 70-talet och under början på 80-talet kom
frågorna på agendan att huvudsakligen röra styrningsfrågor kring förvaltningen. Under denna
period hade det tänkande som rubricerats New Public Management – NPM (Lane, 2000) influerat
övergången mot resultatstyrning av förvaltningen. För denna inriktning är inte
kostnadseffektivitet det enda centrala utan individernas rationalitet och valfrihet i centrum
(Almquist, 2004). Den bärande iden i denna inriktning är att statsapparatens organisering skall
efterlikna det privata näringslivet där så är möjligt. Centralt blir alternativa utförare av de stora
delar av verksamheten som kan läggas på entreprenad. Utöver resultatstyrningen har påverkan
från NPM i flera svenska kommuner resulterat i beställar-utförar-modeller som bygger på just
denna distansering mellan policyskapande och implementerande utförare (Almquist, 2004).

1

Prestations- och resultatstyrning har inneburit ett mindre fokus på detaljreglering av
förvaltningen och en övergång till styrning genom generella mål. Kritiker har anfört att detta
inneburit att den organisatoriska identiteten i myndigheterna stärkts vilket inneburit att dessa
mer ser om sitt eget hus vilket förstärkt gränserna i uppdelningen mellan olika ansvarsområden
(Premfors et al, 2003; Jacobsson & Sundström, 2001). Under det tidiga 90-talet återkom
kriserna till den svenska förvaltningen vilket föranledde att frågan om hur den offentliga
förvaltningen använder sina tilldelade resurser kom att dominera debatten. Honnörsord som
effektivisering och resursutnyttjande utvecklades och kom att vägleda arbetet med att påverka
förvaltningsutvecklingen. Det tidiga nittiotalets debatt kom i och med detta att till stora delar
handla om effektivisering (Lundquist, 1998). Efter en lång period av expansion av den
offentliga sektorn framträdde genom återkommande ekonomiska krissituationer ett behov av
att minska kostnaderna i den offentliga förvaltningen. Kostnadseffektivisering kom att stå högt
på agendan där det överordnade målet var att bibehålla så mycket som möjligt till en minskad
kostnad för statskassan. 90-talet och den period vi hittills upplevt av 2000-talet har inneburit att
såväl IT som service till medborgare har kommit att hamna i förgrunden. Detta beskriver
Premfors et al (2003) som en återgång från ”ekonomismen” i och med demokratiska värden
och rättssäkerhet har kommit att återinträda högt upp på agendan. Den förändring som skett
under de senare decennierna mot en mer serviceorienterad förvaltning diskuterar bl.a. Svensson
& Wilhelmsson (1988) i termer av en rörelse från en myndighetskultur, fokuserad på
handläggning och korrekt tillämpning, till en servicekultur, där aktörernas handlingar anpassas
efter situationen och flexibilitet och snabbhet utgör centrala värden. Under den senaste
perioden från 90-talets slut försöker regeringarna kombinera demokratiska värden med
servicevärden. Även service och effektivisering överskuggar demokrativärden som snarare är
retoriska än huvudtendenser i förvaltningsutecklingen. Detta kan ses som ett försök att
kombinera det bästa från båda dessa kulturella idealtyper. Forskningsvärlden är polariserad vad
gäller synen på förvaltningspolitik. Ett managerialistiskt synsätt förespråkat av företrädare för
NPM (New public management) (Lane, 2000) och inom ekonomiskrået t.ex. Processorientering
och TQM (Rentzhog, 1998; Bergman & Klevsjö, 1995) möter ett mer traditionellt
statsvetenskapligt synsätt som utgår från bärande värden inom statsförvaltningen (jfr Lundquist,
1998; Rothstein, 2001). Skiljelinjen utgörs av den grundläggande synen på hur förvaltningen blir
legitim. Är en legitim förvaltning i första hand hushållande med resurser, effektiv och
kundorienterad som en företrädare för NPM skulle hävda eller är en legitim förvaltning i första
hand korrekt i regeltillämpning, saklig, likabehandlande och demokratisk som en
förvaltningspolitiskt inriktad forskare skulle hävda. Detta kan beskrivas som en skillnad i vilka
förvaltningsvärden som är överordnade.

1.2 IT-STÖDD FÖRVALTNING - EFÖRVALTNING
IT har under olika perioder sedan 70-talet innehaft en uttalad roll som potentiell problemlösare
inom offentlig förvaltning i världen (Snellen, 1998; Bovens & Zouridis, 2002; Premfors et al,
2003). Under 70-talet har IT i termer av interna instrument varit i förgrunden. Under 80-talets
senare hälft stod demokrati och inflytande i fokus för datoriseringen av förvaltningen.
Medborgarens tillgång till information skulle stärkas (Ibid.). Den borgerliga regeringen
formulerade 1979 följande värden för IT-inriktningen på förvaltningspolitiken; lägre kostnader
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och mindre resursuppoffringar, bättre information för beslutsunderlag, snabbare
ärendehantering, bättre uppföljning och kontroll, bättre arbetsförhållanden, bättre prestationer
och bättre service samt nya arbets- och organisationsformer. I en proposition från 1985 kom
även demokrativärden att anslutas på ett tydligare sätt genom inriktningen att material skulle
kunna presenteras och sammanställas överskådligare och därigenom säkerställa medborgarnas
tillgång till information. (Prop. 1984/85:220) I den innevarande epoken, en era av eFörvaltning,
har IT som såväl internt som externt instrument kommit att fokuseras. I och med Internets
genomslag och ökande penetration hos hushållen har åtminstone de infrastrukturella
förutsättningarna för ökad interaktion mellan medborgare och myndigheter via elektroniska
kanaler infunnit sig. Under framförallt det senaste decenniet har ett stort antal länder inlett ett
arbete med att brukarorientera sin offentliga förvaltning. Detta innebär huvudsakligen ett
externt fokus på anpassningar för att förenkla och förbättra relationerna med förvaltningens
externa klienter. Fokus på one-stop government (Kubicek & Hagen, 2000) och nätverksförvaltning
(Statskontoret, 2000) innebär dock även en fokus på myndigheternas interna klienter och
relationerna mellan myndigheter. Vanligtvis är detta något som sker inom ramen för större
utvecklingsprogram inom de olika länderna.
I Sverige har detta program diskuterats under benämningen 24-timmarsmyndigheten
(Statskontoret, 2001; 2002; 2003; Skr 2000/01:151). Benämningarna på dessa varierar, men
berör generellt sett samma utvecklingstendens, en utveckling av den offentliga förvaltningen i
en mer brukarorienterad utveckling som ställer stora förhoppningar till informationstekniken
som lösning på centrala delar av förvaltningens problem. I Sverige har regeringen och dess
stabsmyndigheter i ett flertal skrifter slagit fast att förvaltningen numera skall sätta medborgarna
i fokus. Förvaltningen skall vara medborgarinriktad och serviceproducerande
(Regeringskansliet, 2000; 2002; Statskontoret, 2000). Denna vision, 24-timmarsmyndigheten
bygger vidare på tidigare utvecklingsansträngningar och fokuserar tydligare på e-tjänster och
informationsteknik som en lösning på den offentliga förvaltningens problem.
Stabsmyndigheten – Statskontoret (sedermera Verva och numera nedlagt och överfört till
Regeringskansliet) fick uppdraget att förvalta, konkretisera och stödja denna utveckling. De
centrala målsättningarna för 24-timmarsmyndigheten är att 1) Förvaltningen skall uppfattas som
en sammanhållen förvaltning, 2) Förvaltningen skall effektiviseras genom att tillvarata
samverkanspotentialen i gemensamma ärenden, 3) Större insyn för medborgare och företag till
de offentliga myndigheterna i handläggning som berör dem, 4) Utöka antalet tillgängliga kanaler
för medborgare och företag utan att stänga ut medborgargrupper, 5) Servicekvalitet skall vara
oberoende av verksamhetsort och 5) Effektivare handläggning genom snabbare beslut
(Statskontoret, 2003). Den nuvarande regeringen fokuserar på att centralisera den svenska
förvaltningsutvecklingen genom att initiativ till centrala delar av e-förvaltningen skall drivas i
Regeringskansliet (Regeringskansliet, 2008). E-Förvaltning tillskrivs inom såväl praktikfältet
som inom forskningsfältet olika värden och karaktär. Van Duivenboden & Lips (2003, s 217)
beskriver eFörvaltningen som innehållande följande rörelser:
•
•
•

From supply-oriented to demand-oriented
From collective to tailor-made
From fragmented to integrated
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•
•
•
•

From specialised to general
From reactive to proactive
From passive consumer participation (”consumption”) to active customer participation
(”prosumtion”)
From one service counter to multi-channeling
(Van Duivenboden & Lips, 2003, s 217)

Denna beskrivning fångar upp stora delar av vad som anses vara kärnan inom eFörvaltning.
Detta är dock inte den allenarådande uppfattningen. Diskussionen om vilka kärnvärden som
råder inom eFörvaltningen återkommer i kapitel 4. Grönlund (2001) delar in eFörvaltningsvisioner i olika länder i tre olika kategorier. En serviceinriktad variant som betonar tjänster mot
medborgare, en emancipatorisk variant som betonar demokrativärden och en ekonomisk
variant som betonar effektivitet och produktivitet. Enligt Grönlund (2001) kan den svenska
varianten av eFörvaltning positioneras med ett övervägande drag mot en servicevariant. Om
detta kan sägas mycket. Sverige har åtminstone på kommunal nivå haft stora inslag av
teknikmedierade ansatser för medborgerligt deltagande (se t ex Åström, 2004). Riksrevisionen
konstaterar dessutom i en rapport att intern effektivisering är det primärt drivande när
myndigheterna väljer ut områden och ärendetyper för eFörvaltningsåtgärder och
medborgarvinster och service faller tillbaka som implicita effekter (Riksrevisionen, 2004). Hur
den svenska eFörvaltningen skall klassificeras är således inte glasklart.

1.3 ÖKAT FOKUS PÅ INTEGRATION AV INTERORGANISATORISKA ÄRENDEN
I den ovan beskrivna eran av e-förvaltning som vi nu befinner oss i har ett stort fokus kommit
att hamna på de sedan länge kända och illa omtyckta ”stuprören” inom offentlig förvaltning.
Detta har bl.a. inneburit medialt intresse för problemen inom vården att hantera hela
medborgarens problembild som en samlad aktör. Såväl internationellt som i Sverige har detta
fokus inneburit ett reformperspektiv som tar fasta på en förändring mot en mer horisontellt
inriktad förvaltning. Att samverkan mellan myndigheter varit viktig har dock funnits länge i
svensk förvaltningspolitik. I 1809 års regeringsform fanns den berömda formuleringen om att
myndigheter skall “räcka varandra handen” (1809 års Regeringsform citerad i Premfors et al (2003,
s 214)). I dagens regeringsform återfinns inte denna formulering eller någon motsvarighet
därtill. Däremot har en allmän bestämmelse förts in i förvaltningslagen genom den 6 § som
säger att ”varje myndighet skall lämna andra myndigheter hjälp inom ramen för den egna verksamheten” (SFS
1986:223: 6 §). Även på policynivå inom den svenska förvaltningen har processansatser vunnit
terräng under de senaste åren. Statskontoret (2003) skriver exempelvis att det är centralt att
myndigheterna arbetar för en ökad processorientering i de interorganisatoriska ärenden som
spänner över myndighetsgränser. Mer indirekt uttrycks detta i En förvaltning i demokratins tjänst
(Regeringskansliet, 2000) där det slås fast att förvaltningen skall utvecklas mot en förvaltning
som med högre krav på rättssäkerhet, effektivitet och demokrati är mer tillgänglig och tillmötesgående. I
detta förvaltningspolitiska handlingsprogram (Ibid.) slår regeringen fast att dessa målsättningar
kan leda till en förvaltning som når högre legitimitet genom att inom de definierade ekonomiska
ramarna leverera tjänster på ett sätt som innebär största möjligt nytta för medborgare och
företag. Detta uttrycks i propositionen på följande sätt:
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Regeringens mål är att den svenska statsförvaltningen skall, med höga krav på rättssäkerhet,
effektivitet och demokrati, vara tillgänglig och tillmötesgående och därigenom vinna medborgarnas fulla
förtroende. (Prop.1997/98:136, s 1)
I samband med utvecklingen av förvaltningen i Sverige mot en nätverksförvaltning1, inom
ramen för visionen om 24-timmarsmyndigheter, har sektoriseringen och dess effekter börjat
diskuteras under det senaste decenniet. Termen sektorisering har dock inte alltid använts. Det
identifierade behovet att skapa bättre former för samverkan mellan myndigheter för att minska
stuprörstänkandet uttrycker dock samma fenomen (Statskontoret, 2005; 2003; 2000; Tarschys,
2004). Genom den utökade medborgarfokuseringen har frågor som myndigheternas
stuprörstänkande hamnat i centrum för diskussionen om förvaltningsutvecklingens inriktning,
något som speciellt uppmärksammats i de fall där flera myndigheter är involverade för att
leverera ett gemensamt resultat till medborgaren. Fokus har kommit att ligga på one-stopshops, det vill säga att ett utfört ärende i relation till flera myndigheters områden ligger på en
samordnad instans där medborgaren inte behöver känna till organisationsstrukturen och
fördelningen mellan myndigheterna. Dessa ärenden av inter-organisatorisk karaktär har hittills,
på grund av sektorisering och stuprörstänkande, varit upp till de olika myndigheternas klienter
att hantera. Med få undantag har inter-organisatoriska tjänster och tjänsteintegration mot
medborgare och företag till största delen lyst med sin frånvaro. Ett ärende som för klienterna
kräver kontakt med flera myndigheter (inter-organisatoriska) görs till en portalfråga där
samverkan enligt Statskontoret bör leda till att en klient endast behöver vända sig till en
myndighet för att initiera sitt ärende. (Statskontoret, 2003). Zuurmond (1998) menar att den
funktionella organisationsstrukturen i offentliga verksamheter börjat luckras upp och att
myndigheterna i dag arbetar mot en utveckling mot en mer organisk, horisontell struktur
genom effektivare dataflöden i organisationerna tack vare IT. Scheepers (1998) som studerat
hur flexibiliteten påverkas genom handläggning via ärendehanteringssystem i den nederländska
socialförvaltningen har kommit fram till att individualiseringsmöjligheterna minskat genom den
ökande struktureringen som IT-stödd handläggning inneburit i detta fall. Detta perspektiv på
förändring i offentlig förvaltning är även flitigt diskuterat inom forskning kring e-government
där integration av myndigheter och ärenden utgör centrala begrepp genom en fokusering på
”One-stop government” (jfr Persson & Goldkuhl, 2005; Layne & Lee, 2001). Detta innebär en stor
omvälvning vad gäller såväl statsmakternas syn på förvaltningen, medborgarnas syn på
förvaltningen men även vad gäller förvaltningsmyndigheternas syn på sig själva.

1.4 PERSPEKTIV PÅ OFFENTLIG VERKSAMHET SOM STUDIEOBJEKT
I avhandlingen utgör synsättet att offentliga verksamheter är speciella och skilda i viktiga och
relevanta avseenden från privata verksamheter. Allison (1979) uttrycker detta radikalt genom att
referera till Seyre (1953) och uttalandet att offentlig och privat verksamhet fundamentalt är lika i
alla irrelevanta aspekter. Ett så radikalt synsätt tillämpas inte i denna avhandling men en stor

1 Benämningen nätverksförvaltning figurerar flitigt i policydokument från regeringen och stabsmyndigheter. I
denna avhandling används begreppet inter-organisatoriska myndighetsärenden.
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fara med att överföra teori och synsätt från privat näringsliv erkänns och ett kritiskt
förhållningssätt till överföring av modeller och synsätt tillämpas. Allison (1979) menar vidare att
utvecklingen av den offentliga förvaltningen inte kan ske genom massiv inlåning av lösningar
från den privata sektorn.
… the notion that there is any significant body of private management practices and skills that can be
transferred directly to public management tasks in a way that produces significant improvements is
wrong. (Allison, 1979, s 472)
Att offentliga verksamheter är skilda i centrala aspekter syns även i Lundquists (1998) kritik mot
ekonomismen som präglat viktiga synsätt på förändring av offentliga verksamheter. En
översättning av Lundquists (1998) retorik blir att ’barnet riskerar att kastas ut med badvattnet’ när
centrala demokratiska värden kring offentliga verksamheter kommer i skymundan bakom
formellt rationella ekonomiska värden som produktivitet, rationalitet och kundorientering.
Det offentliga är ett vitt begrepp som innefattar varierade verksamheter. En utgångspunkt i ett
förvaltningspolitiskt perspektiv på offentliga verksamheter visar på en mängd olika
handlingsalternativ för hur det offentliga som studieobjekt kan angripas. Beroende på vilken
verksamhet som är det omtalade kommer frågor som rör organisering, finansiering, reglering
och genomförande att påverka handlingsalternativen för hur förvaltningen kan organiseras,
besättas, finansieras och regleras. Olika förutsättningar gäller för hur t ex barnomsorg,
myndighetsutövning och statliga företag bedrivs. I den offentliga debatten är försäljningar av
vissa statliga bolag aktuell, barnomsorg i privat regi är accepterad men omdiskuterad medan en
privatisering av myndighetsutövning är mer kontroversiell även om t ex bilbesiktningar utförs i
bolag. Ett sätt av många att beskriva och diskutera de skilda förutsättningarna för olika
offentliga organisationer är att göra detta utifrån ett antal olika riktningar eller perspektiv
(Petersson & Söderlind, 1993). Staten i termer av myndighetsutövning, kommunal och statlig
beskrivs som en myndighet (Organisation), bestående av tjänstemän (Personal), finansierade genom
Skatter (Ekonomi) som bestämmer över enskildas förhållanden genom att tillämpa
(regler).(Verksamheter i denna snäva kategori är myndighetsutövning utförd av förvaltningsmyndigheter
(Bohlin & Nerep-Warnling, 2004). Förvaltningsmyndigheter är enligt RF (Regeringsformen) och
FL (Förvaltningslagen) såväl statliga myndigheter som kommunala nämnder med underliggande
beredningar. Inom staten i snäv mening enligt Peterssons och Söderlinds klassificering ovan
arbetas med tvångs- och maktutövning. Medborgare är avkrävda att söka kontakt med
förvaltningen för att erhålla ett körkortstillstånd eller för att få det bygglov som krävs för att få
bygga ut sin villa. Detta utgör en fundamental skillnad mellan privat och offentligt. För det
första kan individen inte välja om den vill agera mot förvaltningen eller ej, den kan inte heller
välja part att interagera med på grund av monopolsituationen (Lerner & Wanat, 1992).
För förvaltningsutveckling har olika modeller och synsätt från det privata överförts och
översatts. Ofta sker detta ackompanjerat av en reducerad uppsättning värden och
utvecklingstrenden blir självförstärkande. Inom eFörvaltningen är det ofta effektivisering och
kundorientering även över förvaltningsgränser som är det centrala och därtill ofta
oproblematiserat. Enligt såväl Heeks (2006) som Deursen, van Dijk & Ebbers (2006) är
eFörvaltningen utbudsstyrd och har på det stora hela inte mottagits med samma entusiasm
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bland medborgare som bland myndigheter och andra förespråkare inom såväl forskning som
praktik. Wimmer (2002) och Linden (1994) diskuterar sömlös förvaltning men är inte lika villiga
att analysera eventuella baksidor på integrationen av myndigheters förehavanden mot en kund.
Just ”kundbegreppet” vara eller icke vara inom den offentliga förvaltningen är flitigt diskuterat
vilket återkommer senare i avhandlingen i kapitel tre och fem.
Arvet efter managerialistiska influenser från det privata näringslivet (jfr Obsborne & Gaebler,
1992) och i Sverige (Stigendal & Johansson, 2004) innebär en betoning av vissa fördelar utan att
självklart beakta dess nackdelar i en reaktion mot vad som uppfattas som centrala dysfunktioner
inom förvaltningen. För vissa som Jain (2004) och Osborne & Gaebler, (1992) har byråkratin
svaga bevarandeideal och en negativ konnotation medan andra menar att byråkratin har värden
som bör förstärkas och bevaras i utveckling (Cordella, 2007; Olsen, 2005). Det kanske
viktigaste uttrycket för samtida reform av offentlig förvaltning har de senaste decennierna varit
NPM (Lane, 2000). För övrigt kan till modeller hämtade från näringslivet för organisering av
det offentliga räknas bland annat processorientering (Rentzhog, 1998; Stigendal & Johansson,
2004) och TQM (Total Quality Management) (Morgan & Murgatroyd, 1994; Rentzhog, 1996;
2000) samt BPR (Business Process Reengineering) (Davenport, 1993; Hammer, 1996).
Framförallt TQM har inneburit en än starkare fokusering på mätbara variabler som kan visa hur
effektivitet och produktivitet påverkas av alternativa sätt att organisera den offentliga förvaltningen
(Morgan & Murgatroyd, 1994). När Andersen (2004) studerar effekter av den IT-utveckling
som skett i den offentliga förvaltningen sker detta i termer av bland annat effektivitet och
produktivitet, något som illustrerar den distans till bärande förvaltningspolitiska värden som
Lundquist (1998) observerat.
En viktig distinktion som skiljer i första hand förvaltningspolitiskt orienterade forskare från
mer marknadsorienterade forskare är synen på förvaltningens roll i politiken. Den traditionella
policyteorin såg byråkratin som frånkopplad den offentliga politiken. I den Weberianska synen
implementerade förvaltningen den politik som detaljreglerade deras handlande via lagar och
förordningar (Bengtsson, 1998). Den moderna policyforskningen har gått ifrån denna syn och
betraktar offentlig policy som ett fenomen som skapas både i det politiska, i det administrativa
och i interaktionen mellan dessa båda (Rothstein, 2001; Rothstein, 2002). Detta har sin grund i
att åtgärdsprogram och lagar inte kommer att kunna formuleras på ett sätt som täcker alla
möjliga utfall och situationer som lagarna skall hantera. Därmed lämnas betydande
handlingsfrihet till förvaltningens handläggare som avgör hur politiken i tillämpning kommer
att se ut (jfr Lipsky, 1980). Detta synsätt på förvaltning och förvaltningens aktörer framkommer
inte lika tydligt inom NPM, TQM och PM (processorienteringslitteratur). Synsättet, inom dessa
inriktningar, på offentliga tjänster kännetecknas av effektiv leverans med hög kvalitet där detta
motiveras i första hand ekonomiskt.

1.4.1 DEN LEGITIMA VÄRDESTYRDA FÖRVALTNINGEN
Ett politiskt system behöver generera sitt eget stöd (Rawls, 1971). Staten måste vara utformad
och agera på ett sådant sätt mot medborgarna att legitimitet för organisationerna byggs upp
genom interaktionen med dessa i de olika roller medborgarna uppträder mot det offentliga. Ett
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inom statsvetenskapen debatterat ämne är var och hur legitimiteten för staten skapas.
Alternativen som står till buds är, något renodlat, genom interaktion på statens inflödessida eller
genom interaktion på statens utflödessida (Lundqvist, 1998; Rothstein 2001). Det första
alternativet, inflödessidan, är den politiska processen som genom val och andra former av
direkt eller indirekt inflytande påverkar politiken i staten och mig veterligen är det ingen som
menar att denna legitimeringsgrund för offentliga göranden inte existerar. Det andra alternativet
är genom den interaktion som sker mellan medborgare och förvaltning genom den
myndighetsutövning och de tjänster som utförs direkt till medborgare. För Weber (1987) var
det centralt att ett politiskt systems legitimitet inte bara skapades på inflödessidan utan att
utflödessidan, genom förvaltningens interaktion med medborgare, var minst lika viktig
(Beetham, 1985). För Weber var det centralt att en legitim förvaltning innebar en följsamhet
mot kodifierade och precisa regler (Weber, 1987; Beetham, 1985). Detta innebär enligt Weber
en vertikal hierarkisk legitimitetsgrund för besluten i förvaltningen. Tyvärr är det i förvaltningen
få policyområden som går att handlägga med denna typ av rättstillämpning. Aristoteles
konstaterade att lagstiftare omöjligen kan stifta lagar som är applicerbara på samtliga fall, utan
får nöja sig med generell lagstiftning som är applicerbar på flertalet fall (Rothstein, 2003). Detta
innebär att det måste till situationsspecifika bedömningar för att avgöra ett stort antal ärenden i
statsförvaltningen, något som fordrar handlingsfrihet för de offentliganställda tjänstemännen.
Frågan om hur statens legitimitet är konstruerad är enligt Rothstein (2002) ett av de exempel på
försummade områden inom förvaltnings- och implementeringsforskningen. Inom
eFörvaltningsforskningen är bidraget till att legitimera förvaltningen genom realiserad
eFörvaltning och sömlös förvaltning som diskuterats ovan behandlat mer som ett oreflekterat
axiom än som en bekräftad sanning. Något problematiskt blir det att förvaltningen gärna
effektiviserar sin verksamhet med e-tjänster som medborgarna i betydligt mindre utsträckning
efterfrågar än de mer utbudsorienterade vill ge sken av (Heeks, 2006; Graafland-Essers &
Ettedgui, 2003). Intressant är även att efterfrågeorienterade studier av eFörvaltningen (se t ex
Graafland-Essers & Ettedgui, 2003) är betydligt ovanligare än utbudsorienterade (jfr eEurope,
2005; Accenture, 2005). Detta ifrågasätts även av forskare som Bannister (2007) som menar att
dessa typer av utbudsstyrning genom fokusering på hur stort och omfattande utbudet av
eFörvaltning är i jämförelse med andra länder, andra myndigheter eller andra kommuner har
liten praktisk mening men tyvärr en stor praktisk effekt på verksamheternas inriktning. Detta
genom att fokusera på omfattning av utbud istället för kvalitet i användning (jfr Goldkuhl &
Persson, 2006).
Att utflödessidan anses som viktig av politiker syns direkt i regeringens proposition Statlig
förvaltning i medborgarnas tjänst där, vid första anblicken något paradoxalt, anges att en mer
demokratisk förvaltning har mindre detaljregleringar och mindre politiskt inflytande i detaljer
kring myndighetsutövning och tjänsteproduktion (Prop. 1997/98: 136). Regeringens synsätt på
förvaltningsutvecklingen vilket syns bland annat i Regeringens proposition ’En förvaltning i
medborgarnas tjänst’ där regeringen slår fast inriktningen att ett av förvaltningens viktigaste mål är
att ha ”… medborgarnas fulla förtroende” (Prop.1997/98:136). Vidare finns dessa värden kring
förvaltningens relation med medborgarna formulerade i regeringsformen:
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… förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen skall i sin
verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iakttaga saklighet och opartiskhet. (Regeringsformen,
1 Kap, 9 §)
Redan i denna paragraf kan vi se en väsentlig skillnad mellan det offentliga och det privata. I det
privata är inte alla verksamheternas kunder principiellt jämlika på detta sätt. Viktigare kunder
kommer att vara viktigare för företaget. Ärenden som rör de viktigaste kunderna till företaget
kommer att avhjälpas före ärenden från mindre kunder. I det privata är företagens handlande
fritt med inskränkningen ”så länge det inte är förbjudet”. Det motsatta gäller för offentliga
organisationer, i och med att dessa endast kan agera på rättslig grund i författning eller
förordning. Dessa refererade rättsprinciper tjänar ett legitimerande syfte genom att skydda
individerna från godtycke. Då medborgarna har sina mest frekventa kontakter med
förvaltningens frontlinjebyråkrater kommer dessas agerande gentemot individen att vara en av
de viktigare aspekterna på i vilken utsträckning som förvaltningen uppfattas som legitim
(Lundquist, 1988; 1991; 1992; 1998; Rothstein 2001; 2002). Legitimiteten för förvaltningen är
ett begrepp som intar en central position i såväl forskarsamhället som inom regeringens
uttryckta mål för förvaltningen.
Lundquist (1988; 1991; 1992) diskuterar legitimitetsskapandet i tre komponenter där de två
första är de vanligt förekommande komponenterna i legitimiteten som process och substans.
Ett ytterligare tillägg är legitimiteten som avhängigt till myndighetsutövningens stil. Inom
eFörvaltning samt i andra moderna inriktningar för förvaltningsförändring är det populärt att
betrakta medborgarna som kunder (Kaboolian, 1998). Lundquist (1998; 2001) kritiserar skarpt
denna tillämpning som enligt honom rymmer flera brister. För det första reduceras den
demokratiska rollen för medborgaren i relation till förvaltningen när denna reduceras till en
kund (Kaboolian, 1998). Kundbegreppet blir dessutom problematiskt i offentlig verksamhet
eftersom vi intar olika roller i olika sammanhang mot förvaltningen och alla dessa behöver
fokuseras utöver den direkta interaktionen. Framförallt finns det ofta flera samtidiga intressen
med potentiellt sätt vitt skilda önskemål och behov (Lundquist, 1997). Kundstatusen som den
gynnade i relation till myndigheten skiftar beroende på utfallet. En 18-åring som tar körkort
skulle med denna retorik vara kund till länsstyrelsen och Vägverket. När han kör
alkoholpåverkad tre år senare och får körkortet indraget permanent av samma myndighet är
han också kund. I detta senare fall är det väl snarare så att det är allmänheten i sin vida
bemärkelse som är kund och primärintressent i och med att man numera går lite säkrare på
gatorna. För att gå fri från denna problematik kommer medborgarrollen att preciseras med
vilket intresse denne medborgare har i relation till det offentliga och andra intressenter. Detta
kan vara sak-, sär- eller klientintresse enligt en indelning av Lundquist (1991). Wanat & Lerner
(1992), Law (1999) och Peters (2001) menar att det svåröversatta begreppet accountability är
centralt för den offentliga förvaltningens legitimitet. Den offentliga förvaltningen är ansvarig
för sitt handlande. Genom allmänna val bedömer väljare om de åtgärdsprogram som
tjänstemännen arbetar efter är de önskvärda och om medborgarna bedömer utfallet som lyckat.
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1.5 VÄRDEN OCH INFORMATIONSSYSTEM
Värden uppträder inte bara i teorin utan är också en väsentlig del av styrningen av hur den
offentliga förvaltningen skall utvecklas. Som nämnts i inledningen framträder även värden för
att vägleda förvaltningsutvecklingen i regeringens handlingsplan för förvaltningspolitiken
(Regeringskansliet, 2000). Andra källor för värden utgörs av de regleringsbrev som
regeringskansliet ställer till de enskilda myndigheterna. I Sverige har Statskontoret (numera
Verva) tilldelats ansvar för att utveckla förvaltningen i riktning mot visionen om 24timmarsmyndigheten och det ökade inslaget av interorganisatorisk samverkan mellan
myndigheter (Statskontoret, 2003; 2000).
Inom de forskningstraditioner (Informatik) som denna avhandling har sin huvudsakliga hemvist
i är värden en central dimension för utvecklingen av verksamheter och informationssystem.
Langefors (1970) beskriver vikten av att förstå de värden som ligger bakom att en verksamhet
drivs eller att ett informationssystem hålls i drift. Langefors (Ibid.) benämner dessa centrala
värden för en verksamhet som dess utilitärmål. I en studie kring datorisering av offentlig
verksamhet kommer Andersen & Danziger (2002) till slutsatsen att de värden som
huvudsakligen tjänats av datoriseringen har varit ekonomiskt rationella värden som produktivitet
och effektivitet. Andra värden som maktrelationer, arbetsmiljö och externa intressenters integritet
har varit underordnade och varit understödda i mindre omfattning. Ett problemområde som
varit styvmoderligt behandlat inom informatikforskningen är vilka värden som en datorisering
egentligen främjar (Hedström, 2004; Bannister & Remenyi, 1999; 2000). De värden som legat i
förgrunden har inte problematiserats i tillräcklig utsträckning och slentrianmässiga antaganden
och snäva definitioner av värden har använts. I tidigare avsnitt har två bilder kring offentlig
informationssystemanvändning och värde förmedlats. För det första har offentliga
verksamheter beskrivits som värdestyrda av multipla och därtill ofta konflikterande värden den
s.k. multikriterieproblematiken. En andra bild som förmedlats har varit att eFörvaltning och
visionen om 24-timmarsmyndigheten i Sverige har en sådan multikriterieuppsättning att
realisera. Forskning och utredningar kring vilka värden som styr utveckling och realisering av
eFörvaltning i praktiken är enligt författarens bild fragmenterad och otillräckligt utforskad.
Riksrevisionen (2004) ger en bild av att funktionellt rationella värden relaterade till
kostnadseffektivitet och produktivitet har legat i förgrunden för utveckling och val av
ärendegrupper att skapa elektroniska tjänster av.

1.6 PROBLEMOMRÅDE
Avhandlingen är en produktion inom forskningsämnet Informationsystemutveckling (ISU) vilket
implicerar att informationssystem och IT-användning är det centrala huvudtemat. Inom detta
forskningsområde är förutsättningarna för införande, utveckling och design av
informationssystem i verksamheter en viktig del vari denna avhandling positioneras. En
ytterligare viktig positionering är att avhandlingen naturligt är positionerad som en avhandling
inom eFörvaltning. Detta gör som beskrivits ovan att avhandlingen till sin karaktär är
tvärvetenskaplig. Huvudproblemet är en del av Informationssystemutveckling som ämne men
problemobjektet, offentlig verksamhet, behöver förstås utifrån teori hämtad från olika håll. Här
är de centrala delarna statsvetenskaplig teori kring bl.a. offentlig etik, offentliga
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verksamhetsformer, ämbetsmannaroller mm. Ytterligare fundament hämtas även från
managementlitteratur, rättsinformatik och juridik.
Avhandlingen tar sin utgångspunkt i att offentliga verksamheter är styrda av olika värden. Dessa
värden är ofta uttryckta så att de kommer i konflikt med varandra. Ett sådant
konfliktförhållande kan, men behöver inte alltid, råda mellan demokrativärden och ekonomiska
värden (t ex effektivitet och produktivitet) (Lundquist, 1998). Att offentlig verksamhet behöver
utvecklas råder det stor enighet om, men utöver denna grundläggande gemensamma förståelse
finns olika inriktningar på hur och vad som bör förändras. Dessa har ovan benämnts som
reformideologier. Under de senaste decennierna har en traditionell syn på den offentliga
verksamheten, med rötter hos framförallt Max Weber (Jain, 2004) där en viktig grund utgörs av
hur legitimitet skapas, kritiserats. Huvudkällan till kritiken är det föga homogena synsättet NPM
(New Public Management) (Homburg, 2004). Inom Webers tänkande är det svåröversättliga,
engelska begreppet accountability centralt (Behn, 2001). Vi kan nu med fog lägga till ett
reformparadigm, eFörvaltning, som på centrala punkter skiljer sig från NMP och den traditionella
synen på den offentliga förvaltningen. Homburg (2004) menar att ett antal centrala
karaktäristika skiljer NPM från eFörvaltning även om uppfattningen om dessa som ömsesidigt
stödjande även finns. Dessa olika reformparadigm är försedda med och fokuserar på till stora
delar skilda synsätt på vilka värden som bör ligga i förgrunden. EFörvaltning och NPM kan
med fog karaktäriseras som antibyråkratiska. Jain (2004) identifierar två konflikterande synsätt
kring hur byråkratins inverkar på informationssystemutveckling inom offentlig förvaltning. Det
första synsättet är att IT är ett sätt att reformera de negativa aspekterna av modern byråkrati
och det andra synsättet är att det byråkratiska funktionssättet i modern förvaltning ligger bakom
flertalet misslyckanden för eFörvaltningssatsningar. I bakgrunden för denna avhandling ligger
att dessa olika reformparadigm bär med sig olika normer och värden för hur offentlig
förvaltning skall och bör fungera. Dessutom kompliceras bilden av att dagens offentliga
förvaltning är uppbyggd i en tradition av Webers byråkratisyn, influerad av NPM och idag
starkt påverkad genom offentliga program för realiseringen av eFörvaltning. I denna avhandling
analyseras dessa förutsättningslöst med avseende på bland annat vilka centrala värden som styr
dessa olika reformparadigm. Det finns en stor risk att ’barnet kastas ut med badvattnet’ om ett
okritiskt accepterande av ett reformparadigm accepteras. Enligt Beetham (1996) har de
offentliga institutionerna och processerna i västdemokratierna skapats och förändrats för att
skapa så hög legitimitet som möjligt. Att förändra processerna i myndighetsutövningen eller
införa informationssystem i och mellan myndigheter samt mellan myndigheter och medborgare
förändrar denna konstruerade värdestruktur. Risken finns alltså att vi förändrar verksamheterna
på ett sådant sätt att demokratiska kärnvärden riskerar att nå sämre uppfyllelse (Taylor et al,
1997).
Ett annat eftersatt område är studiet av interorganisatoriska ärenden mellan myndigheter i
samverkan. NPM befanns vara fragmenterande genom det decentraliserande draget i denna
reformideologi vilket föranlett en ökande fokusering på horisontell samverkan i offentlig
förvaltning. I Storbritannien har joined-up government (Blair, 1997; Bogdanor, 2005) fokuserats
starkt på policynivå (Pollitt, 2003a) men även inom implementering. I Sverige fokuseras
informationssystem för samverkan mellan myndigheter genom den tidigare visionen om 2411

timmarsmyndigheten (Statskontoret, 2003) vilket senare kom att glida över i
nätverksförvaltning och nu med ny regering 2006 har denna vision ersatts av en federativ och
holistisk syn på svensk eFörvaltning som dessutom positioneras som den kanske viktigaste
förutsättningen. I Sverige har begreppet sammanhållen förvaltning (Huzell & Quist, 2008) kommit
att få en allt mer framträdande roll när 24-timmarsmyndigheten som begrepp ersätts.
Teknikfokuseringen har ersatts med en syn på eFörvaltning som karaktäriseras som IT-baserad
verksamhetsutveckling i offentligt förvaltning (Regeringskansliet, 2008). I samband med det
initierade arbetet med att skapa en nätverksförvaltning med hjälp av informationsteknik har
frågor av denna karaktär trätt in på dagordningen. Sedan sent 90-tal har samverkansfrågor lyfts
fram i utvecklingsarbetet inom den svenska förvaltningen. (Regeringskansliet, 2008;
Statskontoret, 2005; Statskontoret, 2003) I forskningslitteraturen har mycket fokus kommit att
hamna på processförbättringar i offentliga verksamheter. Enligt Taylor et al (1997) skall
”reenginering”-strategier som i BPR användas med mycket stor försiktighet i offentlig
verksamhet. Risken att ”högre” rättsstatliga värden som demokrati, ansvarsutkrävande etc. får
vika undan för kortsiktigare mål och värden som kostnadsrationalitet och servicevärden som
hastighet i beslut. Detta avhandlingstema rör det som ovan beskrivits som ett ökat fokus på
interorganisatoriska ärenden. I den Weberska förvaltningstraditionens fokus på specialisering
och arbetsdelning med resultatet i en kraftig sektorisering har problemet med samverkan över
organisationsgränser (inom och mellan myndigheter och kommuner) uppmärksammats. Det är
även inom denna problemdomän som eFörvaltning kanske hårdast positioneras, åtminstone
efter e-tjänster i offentlig förvaltning. Byråkratins stuprör kan med hjälp av IT brytas ner för att
fokusera på horisontella verksamhetsprocesser med klienten i fokus (Taylor et al, 1997;
Andersen, 2004). Ett problem med stuprören är att de inte är ensidigt negativa utan även med
Webers terminologi är gynnande för sakligheten och likabehandlingen samt dessutom en garant
för att vi vet vem vi pratar med i vår relation med förvaltningen. Vidare är stuprören befrämjare
av sakkompetens inom olika förvaltningsområden. Stuprören är även den legitimerande
huvuddimensionen genom den hierarkiska struktur som Webers idealbyråkrati är uppbyggd
kring (Olsen, 2005). Samtidigt är stuprör en problemkälla eftersom de innebär att frågor ramlar
mellan stolar, att mål och syften inte uppfylls optimalt för att olika verksamheter stör ut
varandra eller inte klarar att samverka för gemensamma resultat. Processynsättet har vunnit
terräng och förts över från privat näringsliv och forskning kring detta till en offentlig kontext
(Andersen, 2004; Stigendal & Johansson, 2004). Ett problem med processbegreppet i offentlig
kontext där myndigheter skall samverka över gränser är att dessa inte sällan har till uppgift att
tillvarata helt disparata värden och har helt olika mål. Dessutom är frågan om kunder i offentlig
verksamhet en inte helt okontroversiellt fråga (se 1.4.2).

1.6.1 FALLKONTEXT
Som diskuterats i detta kapitel är friläggandet och problematiserandet av värdekonflikter, som
utgör förutsättningar för datorisering av gränsöverskridande ärenden i offentlig förvaltning, det
som fokuseras i avhandlingen. Avhandlingen är en delmängd inom forskningsprojektet
PROFET (Goldkuhl, Persson, Röstlinger, 2006) och därmed är kommunal förvaltning mot
företagare det aktuella studieobjektet. Utan att föregripa nästkommande kapitels diskussion om
fallstudien är det motiverat att här kort diskutera fallstudieobjektet.
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För kommuner är det privata näringslivets utveckling en primär bas för befolkningsökning,
arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt och utgör därför ett fokalt område för den kommunala
förvaltningen att utveckla. Trots denna situation har det i den offentliga debatten
återkommande diskuterats företagens situation i relation till staten och kommunerna. Reglerna
är för många och för komplicerade och förvaltningens tjänstemän är inte tillräckligt intresserade
av att hjälpa till. Som diskuterats har statsmakterna sedan decennier klargjort att förvaltningen
skall vara mer serviceorienterad, enklare att interagera med, men om man får tro den offentliga
debatten är det en lång resa kvar.
Fallstudien centrerar kring samordning och interaktion mellan kommunala aktörer i de olika
kontaktpunkterna och tillstånden som företag under etablering eller utveckling i en kommun
behöver ha kontakt med. Det primära här är att företagen upplever att de har ett
sammanhängande ärende och ser kommunen som en organisation att ha sina kontakter med. Å
andra sidan ser kommunen på företagets sammanhängande interaktionsbehov som ett flertal
olika ärenden utförda av ett flertal olika aktörer inom ett antal olika jurisdiktioner. Detta
område utgör ett intressant studieobjekt eftersom så vitt skiftande områden som naturvård,
alkoholservering, bygglov och fysisk planering är aktuella varav vissa har en direkt kontakt med
företaget medan andra verksamheter skall gynna värden av mer utpräglat allmänintresse.

1.7 SYFTE OCH FORSKNINGSFRÅGOR
Med utgångspunkt i problemområdesbeskrivningen kan vi nu vidareutveckla diskussionen till
ett syfte för avhandlingen. Syftet med avhandlingen formuleras som:
Att utveckla kunskap om hur vägledande värden för legitimering av offentliga organisationer påverkar
förutsättningarna för verksamhets- och informationssystemutveckling i offentliga förvaltningsmyndigheter
där dessa samverkar i interorganisatoriska ärenden och tjänster.
Detta syfte behöver preciseras i ett antal frågeställningar som avhandlingen skall besvara. Jag
har valt att formulera två huvudfrågeställningar. En precisering av syftet i en
huvudfrågeställning resulterar i följande övergripande huvudfrågeställning:
Vilka barriärer och drivkrafter finns för utveckling av en legitim sammanhållen kommunal förvaltning
kring nyetablering och utveckling av företag?
Det andra steget handlar om vilken roll informationssystem kan spela för att realisera en
sammanhållen kommunal förvaltning som är legitim och därmed har medborgares och företags
fulla stöd.
Vilka roller kan informationssystem spela för att utveckla informationshanteringen för sammanhållen
kommunal förvaltning kring etablering och utveckling av företag?
Dessa två frågeställningar representerar även avhandlingens två analyskapitel. Den första frågan
analyseras i kapitel 5 och den andra frågan analyseras i kapitel 6.
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1.7.1 AVGRÄNSNINGAR
Tillsammans med de bärande frågeställningarna och den metodredovisning som görs i
nästkommande kapitel utgör avhandlingens avgränsningar de bärande delarna för
avhandlingens fokus. Frågeställningarna preciserar vad det eftersökta är i avhandlingen,
metoden står som en garant för riktigheten i de anspråk som reses för avhandlingens resultat.
Avgränsningarna utgör i detta sammanhang ett komplement till frågeställningarna genom att
verka ytterligare preciserande genom att exkludera vissa möjliga frågeställningar. Genom den
exkluderande funktionen kommer avgränsningarna att sätta en yttersta gräns för slutsatserna i
avhandlingen. Det empiriska underlaget till avhandlingen ligger inom ett delområde av vad som
utförs inom offentlig förvaltning. Läsaren har redan introducerats i att det studerade fenomenet
utgörs av förutsättningar för verksamhets- och informationssystemutveckling.
En viktig aspekt i avhandlingen är att den till stor del centrerar kring kommunal
tillståndsgivning och därmed myndighetsutövning. Dessa myndighetsutövande verksamehter är
dock omgivna av servicefunktioner och verksamheter som huvudsakligen agerar civilrättsligt
och med faktiskt handlande. I det studerade fallet finns därmed stora inslag av servicegivande
verksamhet som kringverksamhet till myndighetsutövningen. Även om alla delar av de
verksamhetsområden som diskuteras inte är fullt ut bestående av myndighetsutövning utgör
detta som sagt ett centralt tema för avhandlingen. Utöver detta diskuterar avhandlingen
myndighetsärenden av interorganisatorisk karaktär. Detta innebär att de ärenden som utgör det
empiriska underlaget består av flera myndigheter som samverkar för att uppnå ett resultat för
medborgare och allmänhet. Denna samverkan kan ske genom organisatoriskt tydlig indelning i
olika myndigheter men även genom den delning i olika myndighetsområden som återfinns i den
studerade kommunen.
Denna avhandling kommer inte att diskutera de ideologiska argument som påverkar
grundsynen på staten och sammanhållen förvaltning. Det är viktigt att skilja de värden,
principer och regler som jag utgår utifrån i denna avhandling från ovan beskrivna minerade
mark. Mer konkret kan sägas att denna avhandling inte försöker att definiera vilka värden som
bör vägleda och styra förvaltningen utan hur sådana värden kan tillvaratas genom att utgöra
förutsättningar för utveckling av de kommunala verksamheterna.

1.7.2 MÅLGRUPP
Avhandlingsområdet som rör förutsättningar för att utveckla offentliga, organisatoriskt delade,
tjänster vid myndighetsutövande instanser torde vara av intresse för såväl praktikfältet inom
myndighetsutövande organisationer i Sverige som för forskarsamhället. Målgruppen är liksom
för flertalet avhandlingar delad mellan ett praktikfält och ett forskningsfält. För praktikfältet är
de empiriska iakttagelserna samt resultaten från avhandlingen det som är av primärt intresse.
För forskarsamhället är helheten i avhandlingen av större intresse. Utöver det ämnesområde jag
representerar, informationssystemutveckling, är det ett antal omkringliggande ämnen som kan ha
intresse av att studera avhandlingens resultat. Detta är främst vissa delområden inom
statsvetenskapen och organisationsforskningen.
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1.8 DISPOSITION
Avhandlingens inleds med detta inledningskapitel som ger en bakgrund till varför
avhandlingsämnet är angeläget att studera samt ger en inramning genom problembakgrunden
för avhandlingens positionering i ljuset av tidigare forskning. Kapitlets slutmål är
presentationen av avhandlingens syfte samt de bärande frågeställningar som utgör grunden för
avhandlingens kunskapsbidrag. Efterföljande kapitel 2 innehåller forskningsupplägget för
avhandlingen. Här presenteras och motiveras de metod- och andra vägval som gjorts under
forskningsprocessen. Kapitel 3 innehåller de teoretiska utgångspunkterna för avhandlingen.
Kapitel 4 är avhandlingens empirikapitel och beskriver ingående det studerade fallet. Kapitel 5
är det första analyskapitlet som är betitlat processer, samverkan och sektorisering och avhandlar
förutsättningarna för sammanhållen förvaltning i den studerade kommunen. Kapitel 6 benämnt
informationshantering och identitet behandlar hur informationshanteringen i kommunen reser krav
på och hindrar effektiv samverkan mellan de olika aktörerna i kommunen. Kapitel 7 är
avhandlingens slutsatskapitel och diskuterar bidragen från avhandlingen, besvarar
frågeställningarna och indikerar möjlig fortsatt forskning.

15

2

FORSKNINGSANSATS OCH METOD

Metodavsnittet syftar till att beskriva, förklara och motivera de ställningstaganden kring forskningsmetod och
tillvägagångssätt som utgör den vetenskapliga grunden för avhandlingen. Vidare presenteras kort fallen och valen
av fallstudieobjekt motiveras. Centralt är även vilka typer av kunskapsbidrag som studien resulterar i och hur
dessa kan karaktäriseras. Kapitlet avslutas med en diskussion kring centrala aspekter gällande avhandlingens
validitet och reliabilitet.
Vetenskaplig verksamhet och vetenskaplig produktion åtnjuter en hög grad av uppskattning.
När begreppet vetenskaplig sammankopplas med en utsaga av något slag sammankopplas denna
utsaga med förväntan på en hög grad av tillförlitlighet. (Chalmers, 2003) Detta förtroende är
viktigt att förvalta såväl inomvetenskapligt som i relation till det omgivande samhället. Denna
avhandling är ett av resultaten från ett forskningsprojekt PROFET (se vidare 2.2.1) som haft en
pragmatisk inriktning på att skapa såväl verksamhetsnytta som forskningsresultat. I och med att
studiens resultat för fram ambitionen att den skall vara praktiskt användbar ställs detta på sin
spets. Anspråken på vetenskap i kombination med uppmaningen till praktisk användning
innebär att det vetenskapliga hantverket och tillvägagångssättet, som redovisas i detta kapitel,
utgör grunden för läsaren att kunna verifiera arbetets trovärdighet som vetenskapligt resultat.
Syftet med beskrivningarna, redovisningarna och motiveringarna till de valda vetenskapliga
förhållningssätten och metodvalen är som sagt att erbjuda möjligheter för läsaren att värdera
studiens tillförlitlighet och trovärdighet. Grunden för detta är öppna redovisningar av
metodvalen och argumentation för dessa som enkelt kan värderas. Kanske det viktigaste är att
presentationerna är ärliga och beskriver det verkliga skeendet och inte tillrättalagda
efterkonstruktioner.
Till syvende och sist handlar redovisningen av den vetenskaplig metod som använts och argumentationen för detta
om att övertyga läsaren om att studiens resultat är trovärdiga.

2.1 KUNSKAPSKARAKTÄRISERING
Syftet med ett forskningsarbete och forskningsfrågorna avgör hur metoddesignen kommer att
behövas struktureras och väljas (Merriam, 1994). För att kunna ställa upp och redogöra för
forskningsstrategin och de metodval som görs behöver jag således inledningsvis karaktärisera
och problematisera de kunskapsbidrag som avhandlingen är tänkt att leverera som resultat.
Ansatsen för avhandlingen som ligger i att rekonstruera offentliga verksamheter för att skapa en
välgrundad bild av förutsättningar för e-förvaltning och förvaltningsutveckling. Fokus för
rekonstruktionsarbetet ligger i att extrahera och problematisera de värdepolariteter som råder i
de studerade offentliga verksamheterna för att problematisera dessa i ljuset av etjänsteutvecklingen. I detta avsnitt kommer avhandlingens kunskapsbidrag att problematiseras.
Den artikulerade förförståelsen i termer av teoretiska utgångspunkter presenterade i
inledningskapitlet tillsammans med frågeställningarna ger läsaren en grund för att värdera de
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metodologiska vägval som gjorts för att kunna generera de kunskapsbidrag som avhandlingen
har som syfte att resultera i. Goldkuhl (1998) gör en indelning i olika typer av kunskap:
•
•
•
•
•
•
•
•

Historisk rekonstruktiv kunskap
Värdekunskap
Förklarande kunskap
Förståelsekunskap
Klassificerande kunskap
Deskriptiv kunskap
Förutsägande kunskap
Normativ kunskap

Den historiskt rekonstruktiva kunskapsformen handlar som benämningen antyder om att
rekonstruera historiska förlopp. Värdekunskap är kunskap om det önskvärda vilket implicerar
vad man vill uppnå. Den förklarande kunskapsformen är baserad på kunskap genom utredning
som syftar till att besvara varför något är som det är. Förståelsekunskap handlar om att
karaktärisera ett studerat fenomen för att kunna besvara vad detta är i ett visst sammanhang.
Klassificerande kunskap handlar ofta om att i taxonomier dela in och bestämma relationer mellan
centrala begrepp. Deskriptiv kunskap är ofta att beskriva egenskaper hos redan kategoriserade
fenomen. Förutsägande eller prognostiserande kunskap syftar till prediktivt förutsäga hur något
kommer att bli. Den sista kunskapsformen, den normativa, är en vägledande kunskap som syftar
till att diskutera hur något bör vara (Goldkuhl, 1998).
En återkoppling till avhandlingens syfte och frågeställningar ger att det i detta sammanhang
huvudsakligen handlar om förståelseinriktad och klassificerande kunskap. Det är dock viktigt att
klargöra att för att kunna skapa en grund för förståelse krävs genomarbetade beskrivningar
(deskriptiv kunskap) av de fenomen som skall analyseras. Naturligt med avhandlingens fokus är
även att den innehåller relativt stora inslag av normativ kunskap och värdekunskap. Jag nämnde att
bra beskrivningar är centrala underlag för att kunna anlägga en förståelseinriktad syn på kunskap.
Det kommer även att vara en viktig förutsättning att göra klassificeringar och utföra tilldelande
tolkning i kategorier kring de frilagda data som kommit fram ur empirin. Av forskningsfrågorna
är den första frågan huvudsakligen förståelseinriktad men bär drag av viss normativ kunskap och
värdekunskap, medan den andra frågeställningen bär drag av förutsägande-, normativ- och
värdekunskap.

2.2 FALLSTUDIEANSATS
Traditionellt har fallstudier enligt Yin (1994) associerats med explorativa, upptäcktsinriktade
studier. Yin menar att detta är en felkonceptualisering av fallstudiemetoden som mycket väl kan
lämpa sig även för deskriptiva och förklarande ansatser. (Ibid.) Det som avgör fallstudiens
lämplighet är istället enligt Yin (Ibid.) avhängigt tre kriterier: 1) För det första är
forskningsfrågan avgörande. 2) För det andra är den grad av kontroll som forskaren har över
beteendet i forskningssituationen avgörande. 3) För det tredje är det avgörande i vilken
utsträckning som fokus ligger på samtida händelser alternativt historiska händelser.
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Två faktorer som avgör till fallstudiens fördel i denna avhandling är att studien fokuserar på
samtida händelser och att det inte finns något behov av kontroll över beteendet i de studerade
fallen. I forskningsarbetet finns det inget primärt behov av att rekonstruera historiska
händelser, det är dagsläget och de samtida händelserna som ligger i fokus. När det gäller
kontroll över situationen är det inget laborativt intresse som ligger i förgrunden. Dessa två
kriterier avgör alltså till förmån för fallstudien som metod. Forskningsfrågans art blir dock mer
problematisk. En återkoppling till forskningsfrågorna ger att det huvudsakligen handlar om hur
och varför. Yin (Ibid.) menar att fallstudien inte är den bästa metoden för att fånga vad-frågor,
här kanske kvantitativa survey-metoder är mer lämpliga, föreslår han. På denna punkt kan det
riktas en viss kritik mot Yin. Enligt Alvesson & Sköldberg (1994) är kritiken mot kvantitativa
ansatser välkänd. Risken är påtaglig att forskningen snarare återspeglar hur folk i en given
situation sätter kryss i enkätunderlaget än ger forskaren möjligheter att extrahera valid kunskap
genom dessa. Detta vägval går även att avgöra till fallstudiens fördel genom att diskutera vilken
huvudfrågan egentligen är för avhandlingen. Förståelseinriktade hur- och varförfrågor ligger i
förgrunden. För att besvara dessa frågeställningar kommer det inte att behövas
metodtriangulering i termer av en mix mellan kvalitativ och kvantitativ metod. En rent
kvalitativ fallstudieansats har istället valts. Däremot är det centralt för avhandlingen att
datatriangulering blir ett centralt inslag.
Ett annat kritiskt val som behöver göras är om studien skall baseras på en enfallsstudie eller en
flerfallsstudie. Enligt Yin (1994) är den största risken med flerfallsstudier att analysen av
materialet blir ytlig och aldrig når teoretiska abstraktioner. Enfallsstudier lämpar sig för studium
av något unikt, där djupa insikter i det enda fallet är centrala. I flertalet andra fall är
flerfallstudiens bredd intressant och något som skapar en större trovärdighet genom
möjligheten till fallövergripande analys (Ibid.). Den här studien bygger på en enfallsstudie av en
kommun och sju kontor och enheter inom denna kommun. Det kan alltså sägas vara en
enfallsanalys med ett antal fall inom fallet. Slutsatser kan alltså dras om helheten vilket är en
gränsöverskridande förvaltningssituation men slutsatser kan även dras om hur olika enheter och
kontor fungerar i relation till varandra. I denna avhandling kommer båda dessa lägen att
användas vilket gör att empirin hanteras såväl som ett fall som flera fall inom fallet.

2.2.1 VAL AV FALLSTUDIEOBJEKT
Utifrån syftet att utveckla kunskap om och frilägga värdekonflikter som aktualiseras i
gränsöverskridande ärenden och utgör förutsättningar för såväl sammanhållen förvaltning som
utveckling av informationssystem och e-tjänster har valet varit mellan djup och bredd.
PROFET-projektet (Goldkuhl, Persson, Röstlinger, 2006) är ett samarbete mellan Linköpings
universitetet och fyra kommuner. Syftet är att förbättra kommunernas hantering av
företagsärenden över förvaltningsgränser och göra det enklare för företags etablering och
utveckling i respektive kommun. Som sagt har tillgänglig empiri varit 4 olika studier i olika
kommuner där en kommun är liten, en medelstor och två kommuner om 100 000+ invånare.
Studierna i de större kommunerna har utförts av författaren medan de två mindre
kommunstudierna utförts av andra personer i forskargruppen. Inför forskningsansökan
genomfördes även en mindre pilotstudie i en av kommunerna och denna kommun har i denna
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avhandling valts ut för att skapa förutsättningar att djupare tränga in i samverkan mellan de
olika aktörerna vilket gjort att studien har karaktären av en enfallsstudie med flera fall inom
fallet. Bedömningen har varit att det i detta skede skulle bära mest frukt att teoretiskt och
analytiskt tränga djupt in i en kommun för att sedan göra en fallövergripande analys i senare
skede.
Fallstudien kännetecknas av en interorganisatorisk karaktär vilket innebär att det är flera interna
organisationer eller kommunala myndigheter inblandade. Detta gör att det är flera aktörers
existerande samverkan, brist på samverkan och förutsättningar för samverkan som studeras.
Det kommunala fallstudieobjektet har studerats i två omgångar. Den första omgången
genererade grunddata i en pilotstudie som även låg bakom en forskningsansökan som
sedermera kom att generera forskningsmedel. Som diskuteras i avsnitt 2.4 är studien bedriven
induktivt och de två olika instanserna (pilotstudie och huvudstudie) av fallstudien har inneburit
att en fördjupning av studien. På detta sätt följer avhandlingen en Multi-grounded theory
(MGT) inspirerad process (se vidare 2.4.2) med flera datainsamlingsomgångar med analys och
teorigrundning däremellan. Efter den första studien som var mer explorativ konkretiserades
arbetet och de forskningsfrågor som är beskrivna ovan preciserades. Utvecklade frågor och
utvecklad teorirelatering utfördes varpå en andra studie genomfördes som kompletterade och
expanderade den första fallstudien. Tilläggas skall att denna studie även är en del i ett pågående
forskningsprojekt – PROFET (Goldkuhl, Persson, Röstlinger, 2006). Det studerade är
kommunal hantering mot en viss typ av aktörer (företag) med ett visst syfte (etablering) som
spänner över ett flertal olika lagstiftnings- och politikområden och som härigenom har en stark
interorganisatorisk karaktär genom att gränserna mellan olika delar i denna process blir
intressanta studieobjekt i den svenska fragmenterade kommunala förvaltningen. En aspekt som
kan ses som såväl ett problem som en styrka i sammanhanget är att kommuners organisation
lagstiftningsmässigt är relativt fri (Bohlin & Nerep-Warnling, 2004). Handläggning och
politikområden är specificerade och skall utföras, men hur kommunen utför detta är inte
detaljreglerat. Skillnaderna mellan kommunerna i projektet är därmed påtagliga även om
problematiken är gemensam.
I denna avhandling behandlas en av de kommuner som är en del i ovannämnda
forskningsprojekt, men ytterligare fallstudier har gjorts som av utrymmesskäl inte behandlas i
denna avhandling. Strategin har varit att bedriva huvudstudien i en kommun, där en
rekonstruktion av verksamheten i alla involverade kontor och enheter utförts. Denna fallstudie
har sedan bildat underlag för ytterligare fallstudier i de tre andra kommunerna och denna
kommun varav endast denna huvudkommun avhandlas här. Detta har gjort att en värdering av
resultaten i ytterligare tre kommuner av olika storlekar för att se hur de generella slutsatserna
och kategorierna samt övriga resultat varit generaliserbara (jfr avsnitt 1.5.2) varit möjliga.

2.2.2 GRAD AV INTERVENTION
I de projekt som löpt parallellt med avhandlingsarbetet har interventionsgraden i fallstudierna
varit relativt hög. Det har dock inte varit av den art som betecknas som aktionsforskning
(Gummeson, 1985). Anledningen till detta är att återföringen till praktiken inte faller inom
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ramen för studien och i liten utsträckning påverkat resultaten. Det har dock funnits en grad av
intervention som dock betraktas som sådan och inte som inom ramen för en
aktionsforskningsstudie. I enlighet med den grund som presenterats i kapitel 2 har dock
avsikten varit att utveckla praktiskt användbar kunskap inom de studerade verksamheterna. Ett
viktigt delsyfte med forskningsaktiviteterna har varit och är att de skall kunna utgöra ett
underlag för handling i fallstudieverksamheterna. Viktigt är därmed att resultaten blir praktiskt
användbara och på så sätt kan utgöra en grund för praktiskt användbar teori (Goldkuhl, 2007).
Som en naturlig del i detta kännetecknas fallstudierna av en hög grad av deltagande från
aktörerna i de studerande verksamheterna. Detta inverkar även på graden av återföring och
valideringsstrategierna i forskningsdesignen. Studien är gjord i två faser där en första
utvärdering av kommunens verksamheters samverkan studerades resulterade i en
utvärderingsrapport med kommunens näringslivskontor som mottagare. Den andra fasen av
studien gjordes ett år senare och innebar en fördjupad studie med fler handläggare och även
uppföljningsintervjuer om hur verksamheten utvecklats under det år som gått. Detta innebär att
det skett viss intervention i fallstudieobjektet genom att analysresultat återförts till
falsstudieobjektet. Detta kan betraktas som forskareffekt och kontamination men verkligheten
och ett val kom emellan vilket gjorde att den första rapporten begravdes för att inte bli ett
bollträ i en valrörelse och återinträdde i samband med den andra studien vilket gör att
kontaminationen av fallstudieobjektet bedöms som låg i och med att den absoluta majoriteten
av respondenterna inte tagit del av denna första analys.
Att fånga värden att förstärka, utveckla och bevara är centralt för avhandlingens syfte. Att fånga
värden ställer dock metodologiska krav på datainsamlingen liksom för forskningsstrategien i
övrigt. Triangulering är samlingsbegreppet på olika strategier för att öka validiteten i
forskningsprocesser (Patton, 1990). När trianguleringen gäller datainsamling är detta benämnt
som datatriangulering och innebär att en variations- och mångfaldsstrategi ligger i förgrunden
för datainsamlingen. Som diskuterats i föregående kapitel finns värden kommunicerade i
offentlig kontext på flera olika plan. Värden kan som sagt vara kommunicerade i lagstiftning,
genom riktlinjer, policydokument, av organisationens olika aktörer mm. Detta gör att
användandet av en trianguleringsstrategi för datainsamling inte bara blir ett sätt att göra studien
mer trovärdig, utan ett sätt att överhuvudtaget kunna extrahera de värden som är aktiva för
handlandet inom den studerade organisationen. Detta gör att fallstudien kännetecknats av en
mångfald och en öppenhet för kommunicerade värden genom de olika kanaler som dessa kan
kommuniceras genom. Intressant är även den iteration som såväl Grounded theory (Glaser &
Strauss, 1967; Strauss & Corbin, 1998) och Multi-grounded theory (Goldkuhl & Cronholm, 2003)
bygger på genom den iterativa process som innebär en växling mellan datainsamling och analys.
I denna studie har en sådan växelverkan genomförts i och med att intervjuerna genomförts i
omgångar med en analys däremellan som verkat fokuserande för det fortsatta arbetet (se vidare
2.2.4 nedan).

2.2.3 DATAINSAMLING
Datainsamling för avhandlingen har gjorts huvudsakligen genom intervjuer och genom studier
av olika dokument. Det projekt som ligger till grund för fallstudien innebär att de kommunala
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kontorens verksamheter utvärderats med fokus på hur dessa agerar mot ett etablerande företag
och de kommunala aktörerna sinsemellan. I detta ligger även att genom verksamhetsanalys där
kartläggning av de olika kontorens verksamheter lägger en grund för förståelsen av kontorens
verksamheter och förutsättningar för samverkan. Dessa verksamhetsanalyser på respektive
kontor eller enhet har sedan legat till grund för utvärdering av hur resultat och tjänster från
olika kontor samverkar mot slutresultatet för det sökande företaget. Datainsamlingen har även
skett med en triangulering av datakällor för att därmed kunna validera utsagorna och bilderna
som intervjuerna ger. För flertalet roller har även flera handläggare inom samma
myndighetsområde intervjuats för att minska risken för att personliga agendor och käpphästar
infekterar materialet i så stor utsträckning att helheten blir missvisande. Det är viktigt att sådana
personliga agendor identifieras så att de inte tillåts att färga analysen blint. Genom att intervjua
flera aktörer på samma funktion minskas risken för detta. Studierna har bedrivits induktivt och
explorativt i första intervjuomgången i fallstudien och mer fokuserat mot tydliggjorda
forskningsfrågor i den andra intervjuomgången. Centralt i intervjuerna är också, liksom för
avhandlingens syfte, att kartlägga och beskriva de kommunicerade värden som kontoren anser
styr den egna verksamheten och relationerna till civilsamhälle och andra kontor och
myndigheter.

2.2.4 INTERVJUER
Tyngdpunkten i fallstudierna ligger på datainsamling genom intervjuer. En vanlig särskillnad
som brukar dras mellan olika former av struktureringsgrad på intervjuer är mellan öppna
intervjuer eller informella samtal, semistrukturerade intervjuer och strukturerade intervjuer.
Detta bygger på nedslag längs en skala som löper mellan de fullt strukturerade intervjuerna,
som till sin karaktär liknar en muntlig form av enkät, och till de helt ostrukturerade intervjuerna
som karaktäriseras som ett informellt och öppet samtal. Mellan dessa positioner placeras
vanligen en mellanform som brukar betecknas som semistrukturerade intervjuer (Merriam,
1994, Bryman, 2002). Patton gör dessutom en åtskillnad mellan strukturerade intervjuer och
intervjuer som är enkätlika flervalsfrågor, vilket innebär att friheten i svaren för respondenten
skiljer sig åt, från fria till slutna.
Öppna intervjuer/ostrukturerade intervjuer är en form där forskaren har ett syfte med intervjun men
låter strukturen ligga öppen. I ett informellt samtal med respondenterna ställs frågor som
uppkommer under situationens gång. Enligt Merriam (Ibid.) är risken med detta explorativa
angreppssätt att forskaren landar i en svåröverblickbar samling av osammanhängande utsagor.
För att kunna hantera och kontrollera en intervju av detta slag poängterar Merriam att det krävs
en mycket erfaren forskare. Patton (1990) anför att denna form av intervjuer minskar riskerna
för att föra in forskarens förkategorisering på respondenternas svar. Genom de öppna
intervjuerna blir respondentens sätt att se på världen och studerade fenomen möjliga att få
kunskap om (Ibid.).
Semistrukturerade intervjuer är en form där forskaren strävar efter ett visst mått av standardiserad
information från respondenterna. Ansatsen bygger på att frågor finns framtagna på förhand i en
intervjuguide som inte slaviskt kommer att följas till ordalydelse och ordning. Detta möjliggör
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ett visst explorativt inslag och även att forskaren kan tillåtas att reagera på situationen i intervju
som den utvecklas under gång (Patton, 1990; Merriam, 1994; Bryman, 2002).
Strukturerade intervjuer med öppna svar är en form av intervjuer som bygger på att frågorna är
förbestämda och ställs i en bestämd ordning (Patton, 1990). En fördel med denna form är att
respondenternas svar blir jämförbara i större utsträckning än i föregående former. Detta blir
dock på bekostnad av att respondenterna kan försvinna och att det blir små uttryck för att
relatera svaren på frågorna till specifika individer. Standardiseringen innebär även att
flexibiliteten och friheten i svaren minskar och att naturlighet och relevans i frågorna kan bli
lidande (Patton, 1990).
Sluten intervju med fasta svarsalternativ är en form av intervju där frågorna är förutbestämda,
ordningen är förutbestämd och dessutom att svarsalternativen är fasta (Patton, 1990). Denna
form har som fördel att det blir en hög grad av jämförbarhet mellan olika respondenters svar.
Bryman (2002) tar upp denna form som kvantitativa intervjuer. Nackdelen med denna form av
intervjuer är att respondenten måste passa in sina svar i forskarens på förhand definierade
kategorier. Detta innebär naturligen en stor risk för distorsion i och med att vad respondenten
egentligen inte menar kan uttryckas genom svarsalternativen.
Vilken form som valet faller på är naturligen beroende på vad och vilken typ av frågor som
intervjun behöver fånga. Merriam (1994) beskriver att det är vanligt att valet inte faller på en
renodlad strategi för intervjuerna. Forskare kan kombinera grundfrågematerial i form av
strukturerade intervjufrågor med översiktliga frågor och slutligen en komplettering med ett
öppet informellt samtal. I datainsamlingen för i denna avhandling föreliggande studier har de
inledande intervjuerna gjorts huvudsakligen enligt strategin med semistrukturerade intervjuer.
Inledningsvis har det varit centralt att skapa en bild av verksamheten eller delverksamheten som
studerats. I detta inledande intervjuskede har de generiska generella kategorier som bygger upp
den praktikgeneriska modellen (Beskriven i Kapitel 3) utgjort det ramverk som garanterat
bredden i de inledande intervjuernas syfte att skapa ett underlag för rekonstruktion av den
verksamhet eller delverksamhet som aktören agerar inom. I enlighet med ansatsen inom GT
och MGT (se vidare avsnitt 2.3) har en inledande analys och kategorisering av intervjumaterialet
gjorts. I flertalet fall har sedan kompletterande datainsamlingar gjorts genom uppföljande
intervjuer. Dessa uppföljande intervjuer har snarare haft karaktären av informella samtal.
Eftersom ett viktigt syfte i avhandlingen är att studera vägvalen i situationer med värden i
konflikt är det inte möjligt med någon större strukturering av intervjuerna. Dessutom är det
centralt att etablera en situation med förtrolighet mellan forskare och respondent.
Valet av inledande semistrukturerade intervjuer med intervjukategorier och sedan öppna
intervjuer gjordes till stora delar av den anledning som Merriam (1994) för fram kring de öppna
formerna av intervjuer, nämligen att det är mycket erfarenhetskrävande att samla in material
med hjälp av öppna informella samtal. Ett stöd i form av den praktikgeneriska modellen har
använts för att fokusera och erhålla en tillräcklig täckningsgrad för empiriinsamlingen.
Dessutom har det funnits inslag av såväl semistrukturerade intervjuguider som helt öppna
samtal under respektive intervju. Intervjuerna har inletts med en definierande inledning kring
verksamheten, vilken lagstiftning som styr, vad de gör för klienterna etc. Denna första
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bestämmande del har gjorts med en generativ grund i den praktikgeneriska modellens
(Goldkuhl & Röstlinger, 2005) kategorier (Se vidare Kap 3).

2.2.4.1 Val av intervjupersoner
Valet av intervjupersoner har skett huvudsakligen i interaktion med de studerade
verksamheterna. Viktiga kriterier som legat i förgrunden har varit att de personer som valts haft
en spridning så att de har olika roller inom organisationen men även att en spridning mellan
olika hierarkiska nivåer i organisationerna funnits. På detta sätt har verksamhetschefen på varje
kontor och enhetschefer i förekommande fall intervjuats. Till detta kommer handläggare på varje
kontor. Sammanlagt har 26 intervjuer på mellan 2 och 3 timmar genomförts med kommunala
tjänstemän inom ramen för studiens två fallstudier. Vidare har 6 telefonintervjuer med företag
genomförts.

2.2.4.2 Intervjuer med tjänstemän
På samtliga i etableringshandläggningen involverade kontor har intervjuer genomförts.
Intervjuade har varit dels verksamhetsansvariga chefer och dels operativt arbetande
handläggare. Intervjuerna har genomförts i två omgångar där samma handläggare i så stor
utsträckning som möjligt intervjuats i de två omgångarna. Utöver detta har ytterligare
handläggare intervjuats för att ge en större bredd och minska risken för att särintressen och
personliga agendor fångas in. Tjänstemän och chefer har intervjuats på Näringslivskontoret,
Byggnadsnämndskontoret, Miljö- och hälsoskyddskontoret, Tekniska kontoret, Samhällsbyggnadskontorets
ledning samt enheter för mark- och exploatering och planläggning och slutligen med företrädare för
socialkontorets hantering av serveringstillstånd. I den inledande pilotstudien spelades hälften av
intervjuerna in på band medan det under hälften av intervjuerna förts anteckningar.
Huvudstudien har spelats in på band i sin helhet och sedan transkriberats och analyserats i två
utvärderingsrapporter som presenterats för kommunen och en mer detaljerad intern
kartläggning som analysstöd. Vid sidan om bandinspelningarna har dock även anteckningar
förts. Den externa rapporten har validerats genom återrapportering till tjänstemän och chefer i
kommunen. Urvalet inför intervjuerna har gjorts så att de myndighetsområden som är
involverade i processen att etablera företag i kommunen samtliga är representerade. I den andra
omgången har vissa ytterliga myndighetsområden tillkommit (socialtjänsten) för att bredda studien
och antalet handläggare inom respektive roll har dubblerats. I intervjuerna har dels
infrastrukturella förutsättningar som rolluppdrag och normkällor fokuserats liksom
transaktionella förutsättningar som uppdrag och underlag (se vidare i kapitel 3). För att
diskutera förutsättningar för den samverkan som utgör summan av kommunkontorens
gemensamma agerande mot de specifika företagen. Verksamhetschefernas och handläggarens
syn på t ex samverkan, roller, normkällor och värdekonflikter har fokuserats. Detta rör alltså
kommunens gemensamma funktionssätt i olika ärenden. Intervjuerna har varit löst
strukturerade och för kartläggning av verksamheterna har de varit upphängda på den
praktikgeneriska modellen (3.13) och dess kategorier. Den informella samverkanspraktiken har
kartlagts genom att samtliga tjänstemän tillfrågats om det egna kontorets relationer till övriga
för studien relevanta kontor. I samtalet om relationerna till omgivande kommunala kontor har
respondenterna uppmanats att berätta hur relationerna till omgivningen fungerar; vad som är
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bra respektive dåligt. Viktigt är också hur dessa anser att samverkan borde bedrivas och i
förekommande fall inte borde bedrivas samt vilka normer och värderingar som sätter
restriktioner för eller uppfordrar till samverkan mellan kommunala kontor. Här uppvisar
respondenterna åsikter om dels hur andra kontor ser på respondentens kontor och hur
respondenten ser på andra kontor.

2.2.4.3 Intervjuer med företag
I huvudsak står kommunens Näringslivskontor bakom de bilder av hur kommunen uppfattas
av företagare genom de relationer som det har med företagare. Detta har dock kompletterats
med 6 telefonintervjuer med företag vilket gett en liknande bild. I kommunen har även gjorts
ett stort antal besök hos företagare i kommunen för att utreda de behov och problem som de
ser i den kommunala verksamheten. Här har jag tagit del av material från denna studie och
framförallt genomfört intervjuer med personer som gjort intervjuer med företagare. På detta
sätt har en större omfattning av företagssynpunkter på den kommunala verksamheten kunnat
påverka studien än om intervjuerna gjorts av forskare. Nackdelen är istället att intervjuerna är
filtrerade av personer med syfte att utreda attityderna till kommunens verksamhet och
företagens behov av stöd och bistånd från kommunens sida. Det är även av denna anledning
som de kompletterande företagsintervjuerna gjorts.
I studien har som sagt även gjorts intervjuer med företagare. Intervjuerna har bokats utifrån
erfarenheterna från de två omgångarna av intervjuer med handläggare. Detta innebär att de
företag som kontaktats har varit i första hand mindre företag med få anställda som i sina
relationer till myndigheterna sköter mycket av arbetet själv. Dessa företagare är till skillnad från
de större företagen i liten utsträckning konsultberoende och konsultanvändande i sina om-, uteller tillbyggnadsprojekt och har inte heller dedikerade avdelningar och kompetenser för att
underhålla relationer till ett visst kommunalt kontor. Detta diskuteras vidare i kapitel 4 och har
inneburit att företagskontakterna koncentrerats på de mindre företag som i såväl kommunens
egen studie som i intervjuerna med kommunala handläggare anges ha störst problem i sina
relationer till den kommunala organisationen.

2.2.5 DELTAGANDE OBSERVATION
Utöver intervjuerna har ett centralt inslag varit att delta i och observera arbetet i kommunens
etableringsgrupp. De aktiviteter som bevistats har varit projektmöten i de förändringsprojekt
som jag följt i denna studie samt ett gemensamt rekonstruktionsseminarium. Dessutom har det
inom ramen för den syn på vetenskap som diskuterats tidigare i kapitlet varit centralt att
återföra, ventilera och verifiera de primära empirinära analysresultat som arbetats fram efter de
inledande iterationerna av insamling och analys. Detta har normalt skett i grupper som
innehåller representanter från flertalet av de analysenheter som funnits inom det specifika fallet.

2.2.5.1 Interaktion
I deltagande observation brukar lyftas två dimensioner som är centrala för att klassificera och
beskriva karaktären på forskarens roll. Den ena dimensionen är graden av interaktion som
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spänner mellan låg eller obefintlig interaktion och hög interaktion (Lundahl & Skärvad, 1999).
Den andra dimensionen som lyfts fram är graden av närhet till det studerade. Här skiljs mellan
motpolerna öppen forskarnärvaro och maskerad eller dold forskarnärvaro (Ibid.). Det kritiska
här är att undvika en kontaminerande forskareffekt i arbetet. Denna effekt beskriver Repstad
(1993) som att de observerade i den situation som studeras ändrar sitt beteende enbart för att
forskaren är närvarande, vilket innebär att forskaren därmed kommer att få en reducerad
datakvalitet och en inskränkt öppenhet till det empiriska materialet. För interaktionen är istället
problemet som man behöver ta ställning till huruvida den påverkan som interaktionen innebär
skadar datainsamlingen i relation till forskningens syfte. Positioneras deltagandet i de båda
fallstudierna har interaktionen varit medelhög till intensiv och det har varit en helt öppen
forskarnärvaro.

2.2.6 DOKUMENT OCH KÄLLSTUDIER
Dessa data utgör sekundärdata till skillnad från de data där forskaren direkt kontrollerar
insamlingen genom de metodval som gjorts inför studien (Lundahl & Skärvad, 1999).
Sekundärdata i denna avhandling är såväl intern som extern dokumentation. Intern
dokumentation behöver hanteras med större diskretion än vad som är fallet med offentliga
handlingar. Vid hantering av sekundärdata som i detta fall blir den källkritiska aspekten central
vid värderingen av de olika källorna. För varje fall redovisas de olika dokumentkategorier som
studerats och en källkritisk reflektion kring dokumentens bedömda status och frihet från
tendens.
Dokument som studerats har varit de kommunala policies och styrdokument. För varje kontor
och enhet som studerats har såväl det övergripande styrdokument som ger verksamhetens
rolluppdrag studerats. I dessa dokument, i denna kommun benämnda uppdragsplaner, stipulerar
den uppdragsgivande kommunala nämnden vad det underlydande kommunala kontoret skall
prioritera under föreliggande verksamhetsår. Dessutom stipuleras vilka mål och värden som
skall vara överordnade i verksamhetens utförande under verksamhetsåret enligt den
uppdragsställande nämnden. Vidare är de verksamhetsplaner som utgör den kommunala
förvaltningens replik och precisering av uppdragsplanen en viktig datakälla för verksamheten. I
dessa dokument prioriterar det kommunala kontoret sin verksamhet givet de ekonomiska,
praktiska och rättsliga grunder som finns för verksamheten. Även i dessa dokument beskrivs
vissa av de värden och målsättningar som utifrån kontorens ledning skall vara bärande för
verksamheten under verksamhetsåret. Detta gör att de kommunala, politiskt tillsatta
nämndernas vision och synsätt på hur kontoret skall arbeta under verksamhetsåren liksom de
kommunala kontorens prioriteringar utifrån allokerade medel är delar av denna studie. Vidare
finns det kommunala policies och program som varit viktiga inslag och datakällor i studien.
Dessa program som har fokus på en speciell aspekt och i fallet med t ex näringslivsprogrammet
strävar efter en normerande funktion och styrning av relaterade kommunala kontors
verksamheter. Utöver detta har givetvis även den lagstiftning, som de olika kommunala
verksamheterna normeras genom, studerats.
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2.3 KVALITATIV ANALYS OCH TEORIUTVECKLING
Tidigare i detta kapitel har redan berörts vad som kännetecknar vetenskap. Enligt Patel och
Davidsson (1994) är ett centralt inslag i forskarens uppgift att pröva, vidareutveckla eller
nyutveckla teori. Strauss & Corbin (1998) beskriver teoriutveckling genom tre olika
distinktioner. De menar att det är en vanligt förekommande svårighet för många att skilja på det
deskriptiva och teorier. Strauss & Corbin definierar begreppet teori på följande sätt:
… theory denotes a set of well-developed categories (e.g. themes, concepts) that are systematically
interrelated through statements of relationship to form a theoretical framework that explains some
relevant social, psychological, educational, nursing or other phenomenon. (Strauss & Corbin, 1998, s
22)
Detta citat illustrerar väl det uttryck för att vetenskap skall ha som mål att vara teoretiserande
som kommer till uttryck inom GT (Strauss & Corbin, 1998). Det anspråk på teori som reses i
GT är betydligt blygsammare än den syn på teori ofta kommer till uttryck i termer av sk Grand
theories. En grand theory och en grounded theory har stora olikheter i vissa centrala föreställningar.
Denna distinktion centrerar kring generaliseringsanspråken som reses för den utvecklade teorin.
Den tidigare formen av teoretiskt anspråk kan exemplifieras med arbeten av Freud, Marx och
Weber m fl som reser stora anspråk på generella förklaringar. Marx arbete som exempel reser
anspråk på förklaring av all politisk samhällsutveckling. En grundad teori som den beskrivs av
Strauss & Corbin (1998) reser inte med nödvändighet dessa anspråk. Som citatet från Strauss &
Corbin (Ibid.) ovan antyder är teorikriteriet snarare att en serie välgrundade kategorier som
systematiserats med sammanhängande relationer om ett studerat fenomen utgör en teori. Enligt
Alvesson & Sköldberg (1994) är dock problemet ofta det omvända i empirinära metoder som
Grounded theory där de teoretiska produkterna ofta tenderar att stanna som lågnivåabstraktioner.
Inom GT skiljer Strauss & Corbin (Ibid.) på tre olika nivåer i teoriutvecklingen: Beskrivning,
Konceptuell organisering och Teori. Dessa tre faser i uppbyggnadsprocessen av en grundad teori
beskriver på ett kärnfullt sätt skillnaderna mellan olika stadier på vägen mot en teori. Strauss &
Corbin anför att det är vanligt att juniorforskare har svårt att skilja på beskrivningar och teori.
Detta är delvis beroende på att begreppet teori ofta används slarvigt och definieras olika av
olika forskare.
Enligt Strauss & Corbin (1998) är beskrivningar en verbal användning av kända begrepp för att
skapa en mental bild av det studerade. Konceptuell organisering av data innebär att data grovt
kategoriseras i enlighet med egenskaper hos data. Slutligen innebär teoribegreppet att en serie av
välgrundade koncept genom relationer kopplas till varandra. Dessa organiserade data bygger
tillsammans upp ett ramverk eller en sammanhängande teori.

2.3.1 ANSATSER FÖR TEORIUTVECKLING
Vanligen skiljs mellan induktion och abduktion som angreppssätt för teoriutveckling (Alvesson
& Sköldberg, 1994). Induktion är en ansats som tillämpas genom att utifrån data dra
generaliseringar och abstraktioner och genom dessa utveckla teori. (Ibid.) Deduktion är när en
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hypotes eller grundföreställning ställs upp för att verifieras eller falsifieras genom mötet med
empirin. En rent induktiv ansats lider av problemet att det svårligen går att dra slutsatser genom
induktion och sedan föra över och motivera att dessa går att generalisera i situationer utöver
den undersökta (Chalmers, 2003).
Såväl induktion som deduktion kan enligt Alvesson & Sköldberg (1994) betraktas som ideala
former. I realiteten är den ansats för teoriutveckling som används snarare den mellanform som
Alvesson och Sköldberg (Ibid.) benämner som abduktion. Denna ansats kombinerar en
induktiv empirinära ansats för teoriutveckling men blundar inte för de förtjänster som finns
genom att koppla in externt utvecklad teori i forskningen. Denna strategi överrensstämmer i
stora drag med Multi-grounded theory (Jfr 2.3.3 ).

2.3.2 GROUNDED THEORY
Grounded theory (GT) är en induktiv kvalitativ forskningsmetod och analysmetod. Sedan den
första gången presenterades under tidigt 60-tal har den av de ursprungliga författarna förändrats
och förskjutits i huvudinriktning. Metoden formaliserades i en bok The discovery of grounded theory
(Glaser & Strauss, 1967) Ursprungsförfattarna kom även ordentligt på kant med varandra vilket
lett till att framförallt Glaser (1992) positionerat sig i polemik mot Strauss och Corbin (1990;
1998), som inte direkt har besvarat den delvis mycket tunga och illa formulerade kritik mot
boken Basics of qualitative research (Strauss & Corbin, 1990; 1998) som Glaser artikulerar i boken
Basics of grounded theory analysis: Emergence vs forcing (Glaser, 1992). Jag kommer inte här att gå in
närmare på olika GT-dialekter utan fokuserar framställningen på att beskriva den mest
metodgjorda GT-varianten, den som artikulerats av Strauss & Corbin (1998).
GT som den kommer till uttryck i Strauss & Corbin (1998) bygger på ett induktivt angreppssätt.
Grundföreställningen är att teori skall vara grundad i data och i hög grad spårbar tillbaka till
data. Genom en strikt induktiv ansats menar författarna att riskerna för att forcera teori
minskar. En kärna i GT är att ha så lite förkonstruktioner som möjligt med sig in i
datainsamlingen och analysarbetet. Detta är av många betraktat som naivistisk syn på våra
tidigare erfarenheter (Goldkuhl & Cronholm, 2003). GT bygger på en divergerande grund i
olika forskningstraditioner. Anselm Strauss har sitt forskarursprung i Chicagoskolan med
framträdande amerikanska pragmatister som Blumer, Mead m fl. Glaser har sitt
forskarursprung i en positivistisk sociologisk tradition inriktad på kvantitativ forskning (Strauss
& Corbin, 1998).

Kritisk granskning av GT
Grounded theory har inte fått stå oemotsagd som kvalitativ forskningsmetod. Kring fallstudier
som metod och GT finns en skillnad som inte är oväsentlig. Yin (1994) menar att i
forskningsdesign som baseras på en fallstudieansats gynnas arbetet av att utgå från existerande
teori för att skapa en bättre grund för fokuserad datainsamling. Ett kontrasterande synsätt på
befintlig teori återfinns inom GT där forskaren skall sträva efter en så liten grad av
förkategorisering som möjligt i form av förutfattade meningar och hypoteser med sig in i
arbetet att skapa en grundad teori (Glaser & Strauss, 1967). Denna ansats innebär implicit ett
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ideal där forskaren i det induktiva arbetet i så liten utsträckning som möjligt skall vara färgad av
förkonstruktioner vilket innebär att forskaren behöver kunna så lite som möjligt om det
studerade. I detta grundläggande ideal är det många som får problem med GT. Allan (2003)
och Goldkuhl & Cronholm (2003) menar båda att detta riskerar att leda till en ofokuserad
datainsamling där forskaren riskerar att bli en slav under data. Goldkuhl och Cronholm (Ibid.)
framhåller även att det är en brist i GT att Glaser och Strauss (1967) argumenterar mot
artikulerad förförståelse och betraktar detta som ett sätt att tvinga på data en förkategoriserad
struktur som förtar förtjänsterna med det strikt induktiva angreppssättet.
Goldkuhl och Cronholm (Ibid.) menar istället att detta hämmar den kumulativa särart som
forskarsamhället har, vilket då innebär att forskare som tillämpar strikt GT riskerar att hamna i
situationer där de återuppfinner hjulet. Dessutom kan tilläggas att jag ifrågasätter möjligheterna
att frigöra sig från förkategorisering. Utifrån en forskningsetisk ståndpunkt vill jag argumentera
för att det är betydligt ärligare att tydligt redovisa de utgångspunkter som alltid finns som
utgångspunkt för forskningsarbetet.
Ytterligare en aspekt som är central är att i GT finns en risk för en okritisk hållning till det
sagda i datamaterialet. Det finns en risk för en naivistisk tilltro till respondenternas utsagor.
Strauss & Corbin (1998) menar att forskaren måste kasta av sig sina förkategoriseringar. De
menar att det är bra om forskaren läser in sig så lite som möjligt på ett område inför studiet av
det. Alvesson & Sköldberg (1994) stödjer denna argumentation då det enligt dem visat sig att
forskare som varit mindre inlästa på ett forskningsområde visat sig tillhöra de mest kreativa.
(Ibid.) Andra risker som framförts mot GT är risken för Common sense-teoretiseringar och en
naivitet kring forskningsfältet (Alvesson & Sköldberg, 1994; Goldkuhl & Cronholm, 2003). I
denna avhandling är data i form av empiriska utsagor i så stor utsträckning som möjligt
verifierade i andra källor och personer. Genom att det under forskningsprocessen har varit flera
intervjuomgångar och kompletterande datainsamlingar som utförts har möjligheterna att
kontrollera och verifiera utsagor och ställa kontrasterande och belysande frågor till andra
respondenter för att inte ta utsagor som given sanning. Ett annat problem med GT är
mättnadsbegreppet (Glaser, 1978), eller annorlunda uttryckt att veta när utvecklingen av den
framväxande teorin skall avslutas. I GT är den huvudsakligen induktiva ansatsen även problem
som kan betraktas som en risk för bias. Risken är uppenbar att den cykliska ansatsen med
datainsamling och dataanalys resulterar i inte bara en mer och mer fokuserad datainsamling
utan även en mer och mer begränsad och bekräftande datainsamling. Eftersom GT även tydligt
uttrycker att vi skall undvika litteratur och existerande teori i så stor utsträckning som möjligt är
denna risk förstärkt i GT. Det är med andra ord svårt att se om det är forskaren som mättats i
sin öppna syn på datainsamlingen eller datainsamlingen som mättats av att det inte
framkommer ytterligare relevanta kategorier i analysen.

2.3.3 MULTI-GROUNDED THEORY
Multi-grounded theory (MGT) skiljer sig från GT genom att ett kombinerat synsätt tillämpas.
Detta skiljer sig därmed från det renare induktiva angreppssättet inom GT. Goldkuhl &
Cronholm (2003) ser på MGT som en utökning av GT. En empiridriven induktivism som i GT
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(Strauss & Corbin, 1998) kombineras med teoridriven deduktivism. Genom detta dialektiska
angreppssätt som ofta betecknas som abduktion (Alvesson & Sköldberg, 1994) kombineras
fördelar med GT som den starka kopplingen till data med fördelar hos forskningsmetodik som
inte är lika empirinära och fientlig till extern teori som traditionell GT. Anspråk på sådana
fördelar är att den abstrahering som görs genom kopplingar till befintlig teori kan göras
starkare. Normalt är annars ett problem med GT och annan empirinära metod att den teori
som växer fram ur tillämpningarna av metoden hamnar på en låg abstraktionsnivå och riskerar
att bli lågnivåteori (Alvesson & Sköldberg, 1994). En tredje grundningsprocess förutom den
teoretiska grundningen i extern teori och den empiriska grundningen som är ett arv från
traditionell GT finns en tredje grundningsprocess beskriven i MGT, intern grundning. Den
interna grundningen bygger på att rikta fokus på den hittills framväxta teorin och utvärdera de
samband mellan kategorier som konstaterats. Teorin som växt fram värderas och granskas
utifrån kongruensen mellan de olika delarna av teorin.
External
theories

Theoretical grounding

Internal grounding

Theory

Empirical grounding

Empirical
data

Figur 1: De olika grundningsprocesserna i MGT (Goldkuhl & Cronholm, 2003, s. 5)

En central aspekt i MGT är att forskningsintresset kontinuerligt värderas och revideras för att
ytterligare fokusera på datainsamling samt för teoretisk grundning i extern teori (Cronholm,
2004). Genom att data kontinuerligt samlas in i forskningen kommer de begynnande analyserna
att generera data och inledande analysresultat som påverkar det forskningsintresse som
ursprungligen fanns. I denna avhandlingsprocess har forskningsfrågorna relativt sent kommit
att fixeras. Under processens gång har datainsamling och analys genererat såväl nya teoretiska
kopplingar som en större fokusering i datainsamlingen.
Figuren nedan beskriver teoriutvecklingen av en Multi-grundad teori som den iterativa process
som Goldkuhl och Cronholm (2003) beskriver. Bilden visar att samtliga faser kan gå i varandra
och genom iterationer kan såväl datainsamling, forskningsintressets utveckling samt
teorigrundningen ske.
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Figur 2: Huvudprocesser för att utveckla en Multi-grundad teori
(Goldkuhl & Cronholm, 2003, s. 6)

Nedanstående figur beskriver de arbetssteg som MGT är uppbyggt kring. I mitten av figuren
återfinns benämningarna på de olika grundningsprocesserna. Till höger i figuren återfinns
forskningsintresset som befinner sig under kontinuerlig revision under processens gång. I den
övre delen av figur 3 finns släktskapet med grounded theory och med den induktiva fasen av
metodtillämpningen. Inductive coding som i GT motsvaras av den öppna kodningen och ”Building
categorical structures” som i GT motsvaras av den axiala kodningen.
Theory development
Theory generation I
- Inductive coding
- Conceptual refinement
- Building catogorical structures

Explicit grounding processes

Theoretical
matching

Explicit
empirical
validation

Evaluation
of
theoretical
cohesion

Research
interest
reflection
and
revision

Theoretical generation II
- Theory condensation

Figur 3: Beskrivning över arbetssättet i MGT (Goldkuhl & Cronholm, 2003, s. 11)
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2.3.4 EN AV MGT INSPIRERAD FORSKNINGSPROCESS
Nu kommer jag till frågan om hur denna avhandlings process kan betraktas i ljuset av MGT
och GT. Som redan diskuterats finns det vissa skillnader och klargöranden i MGT relativt GT
som är centrala delar av den i avhandlingen tillämpad forskningsstrategin. För att föra denna
diskussion vidare behöver en åtskillnad göras mellan process och resultat. Forskningsprocessen är
liksom i MGT klart induktiv och bygger på den växelverkan mellan datainsamling, analys och
teoretisk grundning som framhålls. Detta genom en induktivt orienterad pilotstudie vars
resultat analyserades och validerades i praktiken. Detta resultat belystes sedermera i ljuset av
teori på området vilket kom att revidera forskningsfrågorna som varit inkluderande i
pilotstudien. Huvudstudien kom därför att ha en tydligare teoretisk grund och reviderade frågor
vilket tjänat som fokuserande för datainsamlingen och sedermera analysen. I detta avseende är
alltså avhandlingen starkt kopplad till MGT och den forskningsprocess som beskrivs.
När det gäller resultatet från avhandlingen är det dock inte ens med Strauss och Corbins (1998)
inkluderande tolkning av teoribegreppet fråga om ett resultat som kan betecknas som en teori.
Resultaten är snarare att betrakta som ett friläggande av värdekonflikter och centrala
problemområden rörande studieobjektet. Dessa frilagda värdekonflikter och problemområden
når alltså inte upp till de krav på sammanhängande kategorier som utgör teorikriteriet enligt
Strauss och Corbin (1998) utan är snarare att betrakta som frilagda kategorier som tillsammans
utgör förutsättningar för den sammanhållna kommunala förvaltningen.

2.4 VALIDITET OCH RELIABILITET
Lundahl och Skärvad (1999) definierar validitet som en frånvaro från systematiska fel. En vanlig
distinktion som görs är mellan en inre validitet och en yttre validitet (Yin, 1994). Den inre
validiteten berör huruvida studien på ett tillförlitligt sätt mäter det som den avser och utger sig
för att mäta. Medan den yttre validiteten har att göra med huruvida resultaten från studien är
vidareförbara på andra situationer och fall än de specifikt undersökta i studien, vilket även
benämns som studiens generaliserbarhet.

2.4.1 AVHANDLINGENS INRE VALIDITET
Ett problem som ofta förs fram gällande fallstudier och den inre validiteten är
inferensproblemet (Yin, 1994). Detta problem uppstår när vi behöver dra slutsatser kring det
inte direkt observerbara utan behöver ”föra in” ett kausalt samband från andra källor än direkt
observerande fenomen. Enligt Yin (1994) är det centralt för en forskningsdesigns trovärdighet
att på ett tillfredsställande sätt hantera inferensproblemet. Detta är ett stort problem i fallstudier
och kvalitativ forskning. Det är långt ifrån allt material som vi använder oss av för att tolka och
dra slutsatser som är direkt observerade av oss som forskare. Här kan vi jämföra med en skarp
kritik som riktats mot Grounded theory (jfr 2.3.2) och som innebär att det finns en stor
potentiell risk i GT att ta data och utsagor för givna (Goldkuhl & Cronholm, 2003). I denna
avhandling är strategin att verifiera utsagor i så många olika källor och intervjuer som möjligt.
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Merriam (1994) för fram ett antal strategier för kvalitativa forskare att tillämpa för att stärka
upp problemen med den inre validiteten. Dessa strategier kan tillämpas för att komma runt
bland annat inferensproblemet och för att minska riskerna för att forskaren tvingar på data en
förkategorisering. De sex strategier som Merriam (1994) beskriver är:
1.
2.
3.
4.

Triangulering (Olika former av triangulering, se nedan samt Denzin, 1978)
Deltagarkontroll (De studerade och datalämnande respondenterna får löpande kommentera materialet)
Observation under lång tid (alt upprepning)
Kollegial horisontell granskning (Forskarkolleger granskar och kommenterar resultatet under
forskningsprocessen)
5. Deltagande angreppssätt (De studerade respondenterna är kontinuerligt deltagande i
forskningsprocessen)
6. Klargörande av skevheter (Forskarens förförståelse och risk för förkategorisering)
Av dessa strategier är det ett flertal som är aktuella i denna avhandling. Först och främst är
trianguleringsstrategin i avhandlingen central. Triangulering delas av Denzin (1978) in i ett
flertal olika varianter:
•
•
•
•

Forskartriangulering (Flera forskare som studerar samma företeelse)
Metodtriangulering (Ett flertal olika metoder används i studien)
Datatriangulering (Användandet av multipla datakällor i studien)
Teoritringulering (Användning av ett flertal teoretiska perspektiv för att belysa den
studerade företeelsen)

Av dessa strategier för triangulering är det i första hand datatriangulering och teoritriangulering
som varit aktuella. Forskartriangulering i betydelsen av oberoende forskare som utför liknande
studier kring samma fenomen har inte varit aktuell. Däremot är jag inte ensam forskare i de
forskningsprojekt som studien berör. I de olika projekten har det varit sammanlagt 3
seniorforskare och författaren som deltagit. Detta innebär sannolikt att avhandlingsprojektet
perspektivmässigt berikats men jag väljer att hålla strikt på begreppen och resa ett
oberoendekriterium för forskartrianguleringen. I studien har inte heller någon
metodtriangulering gjorts i de termer detta beskrivs av Bryman (2002). Kombinationen av
kvalitativ och kvantitativ metod har inte bedömts som relevant för studien.
Beträffande datatriangulering har medvetet valts att samla in data genom flera olika metoder och
genom flera olika källor. Metoder som använts är dels intervjuer, deltagande observation och
dels genom källstudier av material kring de studerade verksamheterna och för den
fallövergripande kontexten. Detta för att fånga de olika kommunicerade värden som kommer
till uttryck hos olika individer i olika roller, i policyföreskrifter, styrdokument och
verksamhetsbeskrivningar. Dessutom har deltagande i seminarier och projektmöten varit ett
centralt inslag för ytterligare berikande av insamlade data.
Teoritrianguleringen i studien sker genom att det studerade, de olika värden som kommer i
konflikt med varandra och utgör förutsättningar för samverkan och redesign av
verksamhetslogiken belysts utifrån olika teoretiska perspektiv. Centrala perspektiv i studien är
en belysning utifrån informationsystemteoretiskt perspektiv kring datoriseringen (speciellt inom
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offentlig förvaltning), genom grundning i statsvetenskaplig teori kring hur offentliga
verksamheter fungerar och bör fungera och vilka dominerande värden som bör adresseras. Till
detta kommer dedikerad litteratur kring datorisering av offentlig förvaltning. Vidare är
deltagarkontroll ett inslag i studien i och med att alla resultat kontinuerligt kommunicerats och
verifierats tillbaka till de studerade praktikerna. Flera delresultat från forskningsprojekten har
även legat till grund för konkreta förändringsåtgärder. Kollegial horisontell granskning har varit
ett centralt inslag i forskningsprocessen. Detta har skett dels genom deltagandet av flera
forskare i forskningsarbetet och dels genom kommunicering till ytterligare forskare inom
forskningsgruppen på olika seminariebehandlingar. I centrala delar av projekten har ett
deltagande angreppssätt varit aktuellt. Det har skett i första hand genom gemensamma
rekonstruktionsseminarier för att beskriva verksamheterna. Ett klargörande av skevheter och en
öppen redovisning av forskarens förförståelse är primärt redovisat genom föregående kapitel
som beskriver de teoretiska grundförutsättningarna som legat till grund för studien.

2.4.2 AVHANDLINGENS YTTRE VALIDITET
Den yttre validiteten avser tillämpningsmöjligheterna för forskningsresultaten på andra
situationer än de direkt studerade. Denna generaliserbarhet är omdebatterad och ifrågasatt för
kvalitativ forskning. Walsham (1995) beskriver hur generaliseringsanspråk kan ställas för
interpretativa fallstudier genom exemplifiering från IS-forskning. Den första formen benämner
Walsham (1995) som begreppsutveckling. Detta innebär att ett eller flera begrepp genereras utifrån
fallstudier och sedan visar sig ha en mer generell tillämpning utanför det specifika fallet. Den
andra formen enligt Walsham (Ibid.) är att mer sammanhängande teori som utvecklats inom
ramen för en fallstudie visat sig äga tillämpning utanför detta fall. Den tredje formen av
generaliseringar är när en forskare med utgångspunkt i en fallstudie och i extern teori kan
förklara och relatera olika fenomen. Den fjärde formen är rika och djupa beskrivningar av ett
visst precist avgränsat område. Den form som är aktuell i denna avhandling är den tredje
formen av generalisering det vill säga att koppling mellan extern teori och fallstudiernas resultat
leder till generaliseringar som kan relatera och förklara ett fenomen eller ett skeende. Min
erfarenhet säger att få saker som är kategoriserade är renodlade. Med grund i detta vill jag hävda
att de rika och djupa beskrivningar som i detalj beskriver ett skeende eller ett fenomen blir ett
viktigt delresultat av studien. En strävan eller ett anspråk är även att resultaten i termer av teori
och andra analysresultat skall vara tillämpbara utanför den specifika kontexten. Detta kommer
dock att kräva kompletterande studier i alternativa närliggande sammanhang och situationer i
offentliga organisationer för att kunna se hur långt generaliserbarheten sträcker sig utanför de
studerade fallen.

2.4.3 AVHANDLINGENS RELIABILITET
Reliabiliteten för en studie handlar om huruvida resultatet går att nå vid en upprepning av
undersökningen. Inom kvalitativ forskning är det ifrågasatt av många forskare som något som
inte är möjligt att åstadkomma. I och med de olika studerade situationernas karaktär som unika
är reliabiliteten ouppnåelig (Merriam, 1994). Enligt Yin (1994) ligger tyngdpunkten i
reliabilitetsbegreppet på att göra samma studie igen och nå samma resultat och inte på att göra
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en annan fallstudie i en annan men liknande miljö och nå samma resultat. Denna studie som till
stora delar berör mänskliga uppfattningar har, liksom stora delar av den kvalitativa forskningen,
stora svårigheter med reliabilitetsbegreppet. För t ex en intervjusituation kan det vara flera
andra faktorer som i mer eller mindre hög utsträckning påverkar resultatet. Är
intervjuförutsättningarna av karaktären informellt samtal, eller svagare strukturerade
intervjufrågor (Patton, 1990; Patel & Davidsson, 1991) är dynamiken mellan intervjuare och
respondent central och något som svårligen kan återskapas. Ytterliga problem i
intervjusituationen kan vara att respondenten inte uttrycker sin åsikt fritt gentemot forskaren.
Detta kan bero på politiska skäl, maktbalans inom organisationen eller helt enkelt personkemi.
Strauss & Corbin (1998) ger en tolkning av reproducerbarhetsbegreppet som ställer mindre
krav än den totala reproducerbarheten som Yin (1994) uttolkat. Enligt Strauss & Corbin är det
stora skillnader mellan laboratorieförsök och kvalitativ forskning som inte medger den strikta
kontroll över datainsamlingssituationen. I och med den teorigenererande ansatsen som
framhålls inom Grounded theory (Strauss & Corbin, 1998) ställer dessa upp ett alternativt
förhållningssätt till begreppet reproducerbarhet. Vi bör enligt dessa nöja oss med att nå
liknande teoretiska utsagor om det studerade objektet. En återupprepning av studien i
åtminstone en liknande situation skall alltså leda till en motsvarande teoretisk förklaring. I och
med att problemen med reproducerbarhet och reliabilitet konstaterats i kvalitativ forskning
kommer det att behövas ytterligare förhållningssätt för att sträva efter en så hög grad av
reliabilitet som möjligt. Yin (1994) menar att dokumentationen i kvalitativ forskning för ofta är
styvmoderligt behandlad vilket historiskt lett till misstankar kring reliabiliteten i kvalitativ
forskning. Yin föreslår ett förhållningssätt till dokumentationen som liknar ekonomisk
redovisning, där förberedelsen för revision ligger i förgrunden för arbetet. Som forskare skall
man alltså redovisa sina vägval, sina utgångspunkter etc så öppet som möjligt så att en revision
kan leda till ansvarsfrihet, eller som det kanske bättre kan uttryckas, trovärdighet.
Till slut har denna reliabilitetsdiskussion som började i konstaterandet av svårigheterna med att
återskapa situationerna för att upprepa kvalitativ forskning landat i att forskningsprocessen
behöver vara väldokumenterad (Yin, 1994) och med en hög grad av spårbarhet mellan data och
resultat (Strauss & Corbin, 1998). Till detta läggs Frenckners (1986) ideal om att presentationen
och beskrivningen i avhandlingen skall vara sådan att en forskare som läsare avhandlingen skall
kunna följa processen och de vägval som gjorts på ett sätt som övertygar denna om att en
annan forskare skulle ha kunnat välja en liknande väg. I reliabilitetsdiskussionen är det även
viktigt att framhålla förtjänsterna som MGT har framför traditionell GT. Yins (1994) och
Frenckners (1986) ideal om dokumentation respektive presentationens följbarhet är centrala
aspekter som stöds i MGT på ett tydligare sätt än i traditionell GT. I MGT är uppmaningen att
göra grafiska beskrivningar något som kan stödja tredje parts förståelse för teorin och de
slutsatser som ligger bakom detta.
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3 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER
Denna teoretiska referensram har flera syften. Ett av dessa är att presentera de glasögon som empirin analyseras
genom. Ytterligare ett viktigt syfte är att presentera de synsätt på empirin som tillämpas i avhandlingen i ljuset
av alternativa synsätt och på så vis positionera och motivera de teoretiska glasögon som appliceras på empirin i
avhandlingen. Kapitlet inleds med en diskussion om värden och värdeskapande. Detta följs av en beskrivning av
olika synsätt på hur förvaltningen bör organiseras och bete sig mot medborgare. Detta följs av en positionering av
e-government som ett förvaltningspolitiskt angreppssätt på förvaltningsutveckling i relation till denna omgivning.
Avslutningsvis sker en genomgång av den praktikteori som använts för att kategorisera insamlade data och
analysera dessa.

3.1 FOKUS PÅ VÄRDEN SOM FÖRUTSÄTTNINGAR
Den här avhandlingen handlar, som klargjorts i inledningskapitlet, ytterst om att diskutera vilka
värden och hur dessa bildar förutsättningar för datorisering av offentliga verksamheter som
huvudsakligen rör myndighetsutövning, rådgivning och service mot företag. I en introduktion
till de teoretiska grunderna för avhandlingen behöver detta klargöras och motiveras ytterligare.
Latour (1991) skriver att artefakter, såsom IT, förstärker samhällets sociala relationer och gör
dessa relationer mer varaktiga. Detta signalerar något mycket viktigt i den genomgripande
förändring av förvaltningen som informationssystemanvändning ger upphov till. Oavsett om
artefakter förändrar eller förstärker relationer är det viktigt att för offentliga verksamheter låta
diskussionen ta sin början i de reglerande, styrande värden som ligger till grund för hur
relationen medborgare - stat ser ut. Denna relation är reglerad och vägledd i lagstiftning, etiska
koder och andra källor för hur förvaltningen bör bete sig. I inledningskapitlet finns kort
beskrivet vilken roll som förvaltningen spelar för samhällets och statens legitimitet. Det är på
samhällets utflödessida, det vill säga i gränsytan mellan stat och medborgare, som en central
delmängd av legitimiteten skapas underhålls och raseras (Weber, 1987; Rothstein, 2001; Lipsky,
1980). En politisk legitimering via val anses inte vara tillräcklig för legitimeringen eftersom alla
beslut gällande individer inte kommer att fattas av politiker. Tjänstemän kommer i flertalet fall
att fatta beslut på en mer eller mindre koncis och klar lagstiftning. Vilka beslut tjänstemän fattar
(jakande eller nekande), proceduren för hur beslut fattas och det sätt på vilket förvaltningen
fattar beslut kommer att avgöra i vilken grad medborgarna anser systemet som legitimt
(Rothstein, 2001; 2003; Lundquist, 1988; 1991a). Lundquist skriver dessutom att förvaltningens
stil verkar legitimerade genom karaktären på och realiseringen av det offentliga mötet mellan
förvaltning och medborgare (Lundquist 1992; 1998). Dessa korta passager som vi återkommer
till senare i detta kapitel visar tydligt varför studiet av offentliga värden och normer är viktigt.
En aspekt är Latours ståndpunkt att artefakter förstärker sociala relationer som den mellan
medborgare och förvaltning samt gör dessa mer varaktiga. Ett oreflekterat införande av
teknikmedierad kommunikation utan att diskutera vad förändringen innebär för relationen
mellan medborgare och ämbetsman och i relation till de offentliga värden som den offentliga
ämbetsmannen upprätthåller eller ska upprätthålla kan till och med vara farligt. Risken är
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påtaglig att kasta ut barnet med badvattnet. Relationen mellan medborgare och den offentliga
ämbetsmannen och implementeringen av politiska beslut har ovan beskrivits som en av de
viktigaste legitimitetsgrunderna för staten och såväl interna som externa informationssystem
kommer att påverka hur relationerna ser ut.
När det gäller forskningen kring eFörvaltningen är teknikens värdeskapande roll ofta central
(Snellen, 1998b; Bovens & Zouridis, 2002; Fountain, 2001). Vilka värden som skall förstärkas är
dock mer underordnat även om forskning som omnämner grundläggande värden som förstärks
finns (jfr Bellamy & Taylor, 1998; Snellen, 1998b; Bovens & Zouridis, 2002) dock utan att
systematisk angripa helheten. Värden är normativa riktlinjer för individer eller organisationer
som vägleder styr och reglerar beteende (Bannister, 2001). Bannister relaterar detta begrepp till
värde som därmed får definitionen att det handlar om kvalitet som är i enlighet med en grupps
värden. Värden kopplas även samman med legitimitetsbegreppet inom institutionell forskning.
För Suchman (1995) har värden och normer följande roll med lämpliga, rimliga och centrala
aspekter för hur en institution bör fungera.
… a generalized perception or assumptions that the actions of an entity are desirable, proper, or
appropriate within some socially constructed system of norms, values, beliefs and definitions (Suchman,
1995, s 574)
I pragmatisk värdeteori tjänar värden som instrument för att utvärdera en persons handlande
(Rescher, 1969). Vidare menar han att värden är instrument för att kanalisera handlingar genom
rationella val (Rescher, 2000). Med det senare har vi implicit ett synsätt där värden dels utgör
förutsättningar för handlande men också vägledningen i handlandet. Värden i offentlig kontext
är naturligtvis inte åtskilda från individuella värden annat än att dessa kan delas av medborgare i
ett samhälle, vägleda och styra ett samhälle. Här blir det dock komplext i och med att offentliga
myndigheters handlande ofta hamnar i situationer där värden med olika ursprung, dignitet och
karaktär skall vägas mot varandra. Detta betyder att vi i den offentliga miljö som studeras kan
se på värden på två sätt. För det första är värden instrument som styr handlandet för de
tjänstemän som är verksamma inom kommunen. Enligt de värdeuppsättningar som diskuteras
senare i detta avsnitt är detta inte bara värden som identifierats utan värden som bör och skall
styra den offentliga förvaltningens arbete både vad gäller tjänstemäns dagliga arbete och vad
gäller utvecklares upplevda behov av förändringar inom offentlig förvaltning. I denna
avhandling granskas förutsättningarna för sammanhållen kommunal förvaltning och vilken roll
informationssystem kan spela för en sådan utveckling. Detta är gamla genom IT återfokuserade
värden kring koordination i offentlig förvaltning. Värden i offentlig förvaltning är mycket
mångfasetterade och olika forskare och traditioner med offentlig förvaltning kommer till helt
olika slutsatser om vad som är viktigt att åstadkomma. För Osborne & Gaebler (1992) och den
managerialistiska traditionen kring vad offentlig förvaltning skall vara är kundfokuseringen det
viktigaste värdet i den offentliga förvaltningen och vi har en resultatutkrävande kundroll i
relation till i stort sett alla offentliga organ. För Weber (1987) skall förvaltningen vara och skapa
legitimitet för maktordningen vilket gör att en betydligt större värdeuppsättning kommer till
uttryck. För Lundquist (1998) skall förvaltningen bygga på ett offentligt etos som utgörs av de
oseparerbara storheterna i ekonomivärden och demokrativärden.
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Det är viktigt att här koppla samman begreppet värde med begreppen regler och normer då
dessa har stora överlappningar. Inom byråkratiteori och inom organisationsteori är viktiga
grunder att organisationer är styrda av regler och normer (March & Olsen, 1989; Weber, 1987).
För Weber var det centralt att regler var institutionaliserade, formaliserade och vilande på
hierarkisk auktoritet för att dessa skulle vinna legitimitet för staten. Inom institutionell
teoribildning är synen på normer och regler delvis vidare än hos Weber. March och Olsen
(1989) skriver:
By ”rules” we mean the routines, procedures, conventions, roles, strategies, organizational forms, and
technologies around which political activity is constructed. We also mean the beliefs, paradigms, codes,
cultures, and knowledge that surround, support, elaborate, and contradict those roles and routines.
(March & Olsen, 1989, s 22)
Detta innebär att de normer och värden som styr institutionerna ligger på olika nivåer mellan
individ och organisation. I March & Olsens (1989) framställning betonas
multikriterieproblematiken det vill säga när värden går i polemik mot varandra i verksamheter.
Vi har redan översiktligt berört värden för offentliga verksamheter och generellt sett för
informationssystemutveckling. Värden som samhällets uppbyggnad vilar på förändras över
tiden, mellan individer, politiska ideologier och från plats till plats (Raadschelders, 2003). På
basis av detta är lagstiftningen och samhällsordningen till för att garantera att skada om möjligt
inte åsamkas andra individer. Vi har redan konstaterat att värden är en omistlig del av vad som
utgör fundamentet för offentliga verksamheter. Offentlig förvaltning behöver bedrivas i
enlighet med strikta etiska relationer till samhällsmedlemmarna för att förvaltningen skall vara
legitim (Lundquist, 1988). Enligt Rothstein (2003) är legitimiteten ett underbehandlat område i
statsvetenskaplig forskning och när det gäller forskning och teoribygge från såväl eFörvaltning
som olika ekonomiska discipliner är detta definitivt sant. Diskussionen om demokrativärden och
ekonomivärden visar att det finns olika rationaliteter som bygger upp den värdedomän som den
myndighetsutövande verksamheten inom offentlig förvaltning bygger på. Inom eFörvaltning är
detta minst sagt styvmoderligt behandlat. En stor del av forskningen har sin grund i områden
som inte har denna offentliga etik som huvudbeståndsdelar. Heeks & Bailur (2007) konstaterar
att en större del av litteraturen har sin grund i olika företagsekonomiska discipliner och olika
IT-discipliner. Detta i sig behöver inte vara något problem men en stor del av litteraturen
bygger på en relation mellan förvaltning och medborgare i en kundroll.

3.2 FOKUSERADE VÄRDEUPPSÄTTNINGAR FÖR FÖRVALTNINGSUTVECKLING
Mycket av forskningen kring utveckling av offentlig förvaltning fokuserar på effektivisering,
rationalitet och reform. En stor del av reformtankarna bygger på ideal från
managementforskning inom ekonomi- och förvaltningsvetenskaperna som fokuserar på
produktivitet, prestationer och resultat (Law, 1999). Just förvaltningens prestationer i det
horisontella planet det vill säga över förvaltningsgränserna är något som fokuseras starkt.
Genom publicistiskt ansvarsutkrävande (Peters, 2001) värderas kommunernas förmåga att
tillfredsställa företag genom Svenskt näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet (Svenskt
Näringsliv, 2007). I Sverige är sammanhållen förvaltningen ett centralt ledord (Quist, 2006;
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Statskontoret, 2005) genom begrepp som ett ärende – en kontakt (Skr. 2004/2005: 48). I den
anglosaxiska världen heter motsvarigheten joined-up government (Bogdanor, 2005; Hood, 2005,
Pollitt, 2003a) eller horizontal management (Peters, 1998). Detta innebär enligt Considine (2002) en
förskjutning mot en värdedimension som förändrats från den tidigare mer strikta vertikala
dimensionen baserad på hierarki och legalitet (Weber, 1987) till en horisontell dimension
knuten till prestation, utförande och kundnöjdhet och med en tyngdpunkt på
gränsöverskridande funktion (Considine, 2002; Stigendal & Johansson, 2004; Wiesel, 2006;
Homburg, 2005; Tolbert & Mossberger, 2006). I och med detta har en resultatorientering skett
av förvaltningen men i och med att det är en kraftig svängning finns det även en baksida på
detta. Lundquist (1998) fokuserar på att förvaltningen skall bygga på en balanserad
värdeuppsättning bestående av såväl legalitet som ekonomisk rationalitet. Nu är det inte så att
den svenska förvaltningen ensidigt fokuserar på resultat, utan naturligtvis att detta skall ske
inom ramen för en rättssäker och demokratisk förvaltning. I sina skrifter Statlig förvaltning i
medborgarnas tjänst (Prop 1997/98:136) och handlingsprogrammet En förvaltnings i demokratins
tjänst (Regeringskansliet, 2000) framhåller den dåvarande regeringen myndighetssamverkan,
öppenhet, tillgänglighet, regelförenklingar under de tre övergripande kärnvärdena rättssäkerhet,
demokrati och effektivitet. I dessa skrifter tar man även fasta på att förvaltningen skall vinna och
verka för en ökad legitimitet genom målet att ha medborgares och företagares fulla stöd genom
ett tydligt medborgarfokus (Ibid.). Därmed är medborgaren eller slutklienten i fokus för dagens
förvaltningsutveckling som bygger på en värdegrund som i Sverige definieras med ovanstående
kärnvärden (Prop 1997/98: 136; Regeringskansliet, 2000). Huvudbegreppen i dessa är
demokrati, rättssäkerhet och effektivitet och i den vidare konkretiseringen av detta är
begreppen medborgarfokus, effektivitet och samverkan fokuserade tillsammans med staten som en
föredömlig IT-användare. Medborgarfokus utgörs av en anpassning till medborgarnas krav och
tillhandahållandet av tjänster som skapar största möjliga nytta för medborgare inom givna
ekonomiska ramar. Effektiviteten fokuserar på att förvaltningen behöver agera snabbt och
effektivts. Vidare fokuserar regeringen att samverkan förstärkts genom implementerade
informationssystem samt att denna samverkan mellan myndigheter behöver förstärkas för att
tillvarata de möjligheter som finns för medborgare och företag. I den nya
myndighetsförordningen är samverkansperspektivet återigen förstärkt genom att fokusera att
detta skall ske även för att utvinna fördelar även för den enskildes skull (SFS 2007: 515).
Lundquist (1998) och andra (Olsen, 2005; Du Gay, 2000; Peters & Pierre, 2003) går i polemik
mot det som benämns managerialism eller ekonomism som reformideologi för den offentliga
förvaltningen. Genom kundfokuseringen har medborgarna uppgraderats enligt vissa och
nedgraderats enligt andra. För Olsen (2005) har de marknadsliknande strukturerna inte gjort
byråkratin och den traditionella förvaltningen obsolet och enligt Lundquist (1998) är det ett
stort feltänk att reducera såväl medborgare som förvaltning till något som enbart bygger på en
värdeuppsättning knuten till ekonomiska variabler som funktionell rationalitet, produktivitet
och kostnadseffektivitet. Vad som alltför ofta glöms bort i diskussionen om
förvaltningsutveckling och då framförallt inom eFörvaltning som forskningsfält är att:
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Public organizations were never designed to maximize on efficiency, flexibility and customer friendliness
but rather to ensure a uniform and unbiased implementation of the law. Thus, to some extent the
critique during the past decades has employed an irrelevant yardstick for its assessment of public
organizations. (Peters & Pierre, 2003 s 6)
Detta implicerar att den offentliga förvaltningen är och skall vara en balansakt mellan olika
intressen, olika värden och andra delikata målkonflikter. Detta är ett av den offentliga
förvaltningens sanna väsen och en utgångspunkt för den fortsatta diskussionen. När det gäller
IT i offentlig förvaltning är den normala normen att rätt implmenterad kan informationssystem
minska byråkratins dysfunktioner (Toffler, 1990; Welch & Pandey, 2006; Layne & Lee, 2001)
men detta är ijtne något som fått stå allenarådande. Cordella (2007) menar att eFörvaltningen
innebär en övergång till en eByråkratiskt förvaltning. Snellen (1998b) samt Bovens & Zouridis
(2002) ser att eFörvaltning skapar en situation där handlingsfriheten minskar och det sker en
rörelse mot en mer automatiserad byråkrati som liknar och förstärker centrala kärnvärden enligt
Weber (jfr Weber, 1987). Enligt Lundquist (1998) är de båda värdeuppsättningarna i de
demokratiska värdena och de ekonomiska värdena oseparerbara och en god förvaltning kan
inte fungera utan båda dessa i harmoni. Där Lundquist (Ibid.) fokuserar på balansen mellan
dessa värden menar Hoff (1992) att demokrativärdena är överordnade för den offentliga
förvaltningen. För både Lundquist (1998) och Hoff (1992) rymmer dock verkligheten
situationer där dessa värden kommer i konflikt. Detta skapar ett behov av att balansera dessa
värden och intressen mot varandra. Detta är en del i det multikriterieproblem som den
offentliga förvaltningen ställs inför dagligen i besluten om tillgång till välfärdsprogram,
antagandet av detaljplaner etc. Det kanske tydligaste exemplet på ett multikriterieproblem gäller
när de olika legitimeringsgrunderna och värdena i effektivitet, service och demokrati skall
implementeras samtidigt. Lundquist (1991a) hänvisar till Länsdemokratiutredningen (SOU
1968:47) där den potentiella konflikten ligger mellan politisk demokrati och effektiv förvaltning.
Denna utredning drev linjen att målsättningen bör vara att maximera det demokratiska inslaget i
förvaltningen dock med inskränkningen att effektiviteten inte får hotas. I relation till
kundbegreppet i offentlig förvaltning är det intressant att konstatera att värde för en klient och
värde för en särintressent kan vara problematiska att samordna. Det kommer att göras
värderingar vilken klient som har det mest legitima anspråket i frågan och i vissa fall kommer
klientintresset att få stå tillbaka för olika andra intressen. Förvaltningen har ju i vissa fall som
uppgift att missgynna klienter och i andra att väga klienters ansopråk mot varandra. Vi ser alltså
att en fokusering på klienten blir ett ensidigt problematiskt ställningstagande för en sida i en
situation där ofta oförenliga värden står i konflikt med varandra. Kelly (2005) skriver att
värdeskapande i offentlig förvaltning alltid varit en delikat balansakt mellan giltiga men
motstridiga värden för olika intressenter och fortsätter med att en reell teori kring offentlig
förvaltning inte kan fokusera på enkla genvägar.

3.2.1 VÅRT OFFENTLIGA ETOS
En viktig utgångspunkt för fortsättningen av denna avhandlings strävan att se på
förutsättningarna för kommunal sammanhållen eFörvaltning är en balanserad värdeuppsättning.
I föregående avsnitt har konstaterats att värden är centrala och att vi utan sådana inte kan
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arbeta rationellt med att förändra och utveckla förvaltningen. eFörvaltningen är tyvärr både
som praktikområde och som forskningsområde blind för vad det är som väljs bort och hur
mixen av värden ser ut vid utveckling. Som fastlagts råder potentiella konflikter mellan värden
och kraftigt fokus på en värdeuppsättning i blindo kan skada den offentliga förvaltningens
legitimitet. När det gäller värden och kategoriseringar finns det en mängd olika diskussioner och
kategoriseringar av olika slag. Bland dessa finns Snijkers (2005) som gör en kategorisering
mellan legala, demokratiska och ekonomiska värden och Lundquist (1998) som gör en distinktion
mellan ekonomiska och demokratiska värden. I kategorin legala värden lägger Snijkers (2005)
rättssäkerhet, jämlikhet, legalitet, förutsägbarhet och opartiskhet. Nästa kategori enligt Snijkers, de
ekonomiska värdena, innehåller effektivitet, produktivitet, flexibilitet och kundorientering. Slutligen
innehåller den sista kategorin, de demokratiska värdena följande värden; transparens, ansvarighet,
öppenhet och social jämlikhet. Lundquists (1998) uppdelning är som sagt annorlunda och är vald för
den fortsatta diskussionen. Anledningen är att det är svårt att teoretiskt separera legala värden
från demokratiska värden och Lundquists (1998) modell rymmer även möjligheterna att
analysera spänningen mellan process och hierarki, vertikal och horisontell samordning etc.
Enligt Lundquist (1998) måste både den demokratiska och den ekonomiska uppsättningen
värden betraktas i samtliga de åtgärder som en förvaltning tar.

3.2.1.1

Demokrativärden

Lundquist (1998) benämner även dessa som ett demokratiskt etos som har en mindre distinkt
uppsättning värden än Snijkers (2005) modell. Lundquist definierar politisk demokrati, rättssäkerhet
och offentlig etik till denna värdeuppsättning. En återkoppling till Snijkers (2005) ger att såväl de
legala värdena som de demokratiska värdena bör räknas till denna kategori av värden. Såväl
rättssäkerhet, jämlikhet, legalitet, förutsägbarhet som opartiskhet är logiska att räkna till denna av
Lundquists (1998) kategorier. Den svenska förvaltningsutvecklingen som fokuserat på
rättssäkerhet, demokrati och effektivitet (Regeringskansliet, 2000; 2002) har under åren
genomgått ett antal pendelrörelser mellan olika positioner längs skalan mellan att fokusera på
ekonomi eller demokrati. Under 80-talet kom demokrativärden att fokuseras i
förvaltningsutvecklingen genom att tillgången till information fokuserades (Premfors, et al,
2003). En återkoppling och jämförelse med Snijkers (2005) kriterier för den legala förvaltningen
visar att samtliga dessa värden utan problem ryms inom det som Lundquist definierar som de
demokratiska värdena. När det gäller demokrativärdena gör även Lundquist (1998) en
uppdelning av dessa i process och substans där process handlar om hur det styrs och hur beslut
kommer till medan substansen är själva innehållet.

3.2.1.2 Ekonomivärden
Lundquist (1998) använder termen ”ekonomismen” om New Public Management och andra
närliggande begrepp och reformtankar som associeras med detta inte speciellt sammanhållna
reformprogram. Hans kritik rymmer att det är en ensidig fokusering på ekonomiska värden på
de demokratiska värdenas bekostnad. Det gör att till skillnad från Snijkers (2005), som ser olika
statstyper där de olika värdeuppsättningarna dominerar, ser Lundquist en begränsad förvaltning
som ensidigt fokuserar på en del av en helhet som hela tiden behöver vara sammansatt. En
legitim förvaltning kan inte satsa ensidigt på en fokusering på ekonomiska variabler och kan
40

inte heller reducera medborgaren till en kund. I Lundquists terminologi är ekonomiska värden
funktionell rationalitet, kostnadseffektivitet och produktivitet. Detta gör att Snijkers (2005) ekonomiska
värden hör hemma inom denna kategori. 70-talets förvaltningsreform präglades åtminstone
stundtals av ett fokus på administrativ rationalisering i form av effektivare och snabbare
förvaltning med högre prestationskrav och bättre service (RRV, 1996:50). I den anglosaxiska
världen har fokus under perioden från 80-talet legat på prestationer och andra ekonomiska
värden i linje med ett antagande om att en ineffektiv förvaltning inte kan vara legitim.
Funktionell rationalitet innebär att de åtgärder som väljs leder till en realisering av de mål man
önskar nå. Kostnadseffektivitet innebär att utgifterna ska vara så låga som möjligt och
effektiviteten kopplar detta till graden av måluppfyllelse. Till sist rör produktiviteten
resurseffektiviteten vilket innebär att ju lägre insatser som behövs för ett givet resultat desto
högre produktivitet.

3.2.2 VÄRDEN SOM FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DATORISERING
För Langefors (1970) är värden centrala som de mål en verksamhet är till för att uppfylla.
Benämningen på dessa är utilitärmål och återspeglar det högsta syftet med organisationen.
Normalt är det kraftigast fokuserade inom IS-forskning vilka värden som IT skall realisera. I
denna avhandling är frågan istället vilka värden som utgör förutsättningarna för datorisering
inom förvaltningar och i förvaltningarnas externa relationer. Här behöver vi inledningsvis
påminna oss om den grund som värden har för framställningen i avhandlingen. Att offentliga
verksamheter är styrda och intimt förknippade med värden är inget problematiskt påstående.
Detta utgör dock inte ett särskilt välutforskat tema vad gäller datorisering av offentliga
verksamheter. Att datorisering av verksamheter och framgången i denna bygger på att de
aktuella och centrala värdena för en verksamhet tillvaratas och förstärks kommer att visas
senare under denna rubrik. Att den offentliga verksamheten och dess aktörer, ämbetsmännen,
är styrda av värden och påbjudna förhållningssätt gentemot de externa parterna i klienterna
(medborgarna) är väl beforskat. Detta sammantaget gör att det inte är en trivial fråga hur
offentliga verksamheter datoriseras och huruvida dessa informationssystem kan bevaka, utvidga
och förstärka de centrala värdena. Ett viktigt förhållningssätt kring datorisering av verksamheter
är även att IT inte skall vara ett självändamål i sig utan verka understödjande för mänskligt
handlande. Winograd & Flores (1986) utrycker detta som:
Computers are not the ’solution’ but may be useful in taking actions that improve the situation
(Winograd & Flores, 1986, s 167)
Det är naturligt att informationssystem och deras införande styrs av vilka värden och aspekter
som de som kontrollerar införandet ser som viktiga. Att påverka en offentlig förvaltning med
informationsteknik är att påverka maktrelationerna och våra allmänna medel. Att införa system
som påverkar organisationernas gränser genom att bryta upp stuprören (jfr Snijkers, 2005; Lenk
& Traunmuller, 2007; Bellamy & Taylor, 1998; Fountain, 2001) och införa kollaborativa inslag
för att det finns en dysfunktion där utan att reflektera över vad som går förlorat är inte
rationellt och välgrundat. Det finns många exempel på att sektorsgränserna är problematiska
för medborgare att hantera och, som denna avhandling kommer försöka visa, kan man
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åstadkomma andra dysfunktioner om man bryter stuprören på fel sätt. Ansvarsproblem och
kvalitetsproblem kan komma som obehagliga överraskningar. Det finns omfattande kritik mot
vanliga förändringsvisioner inom förvaltningsutvecklingen som rör allt från ekonomism
(Lundquist, 1998), överdriven IT-reformism (Heeks, 2006; Heeks & Bailur, 2007), och ensidig
kundorientering (Vigoda, 2002). Heeks & Bailur (2007) går till och med så långt att de
ifrågasätter eFörvaltningsforskningens resultat överlag genom att jämföra med rigor and relevance
debatten inom såväl förvaltningsforskningen (Gill & Meier, 2000) som informatikforskningen
(Benbasat & Zmud, 1999; 2003). Kritiken mot eFörvaltningsforskningen är tung och mynnar
angående rigor and relevance i:
For much eGovernment research, this tension does not exist: it is neither academically rigorous nor
practically relevant. (Heeks & Bailur, 2007, s. 261)

3.3 OFFENTLIGA ORGANISATIONER
Att studera offentliga organisationer och förutsättningarna för att datorisera element inom
dessa innebär att studiet av hur dessa är uppbyggda och fungerar samt vilka värden som ligger
till grund för organisationernas uppbyggnad blir centralt. Offentliga verksamheter är
mångfasetterade och bedrivs i olika former med vitt skilda förutsättningar. I inledningen till
avhandlingen har redan konstaterats att fallet som studerats handlar om myndighetsutövande
och servicegivande verksamheter. Offentlig myndighetsutövning, vilket i stora drag innebär
situationer och relationer där de offentliga verksamheterna utövar tvångsmakt över enskilda
medborgare eller företag är centralt i avhandlingens empiri men även kontrasten i rena
serviceinstitutioner som inte utövar tvångsmakt. Fountain (2001) skriver att oavsett hur en
forskare ser på en offentlig verksamhet så behöver offentliga organisationer studeras och
förstås utifrån att de är till stor del influerade och uppbyggda enligt Webers idealbyråkrati.
Vidare skriver Fountain att:
Researchers cannot theorize the role of information technology in the bureaucratic state without paying
considerable attention to its structural elements. Fundamental concepts of governance follow logically
from Weber’s conceptualization, including jurisdictions, hierarchy, merit, documentation and
professional training in administration. (Fountain, 2001, s 47)
I denna avhandling delas denna uppfattning med ett tillägg om att vid förändring av byråkratier
behöver studiet av dess fördelar och bärande värden på organisationens legitimitet och
funktionssätt gentemot medborgare utgöra viktiga fundament för utvecklingen. I litteraturen
finns ett stort antal kategoriseringar för att beskriva olika aspekter av offentlig verksamhet och
de egenskaper som dessa respektive kategorier har. Ett sätt av många att beskriva och diskutera
de skilda förutsättningarna för olika offentliga organisationer är att göra detta utifrån ett antal
olika riktningar eller perspektiv. (Petersson & Söderlind, 1993)
Det allmänna – Organisationen
De offentligt anställda – Personalen
Den offentliga sektorn – Ekonomi
Den offentliga makten – Regler
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Figur 4: Vad är Staten? (Petersson, Söderlind, 1993, s 9)

Staten som den ofta beskrivs utgör endast en snäv delmängd av dessa riktningar. Den innersta
cirkeln kan beskrivas som en myndighet (Organisation), bestående av ämbetsmän (Personal),
finansierade genom Skatter (Ekonomi) som bestämmer över enskildas förhållanden (regler). (Ibid.)
Verksamheter i denna snäva kategori är myndighetsutövning utförd av förvaltningsmyndigheter. (Bohlin
& Nerep-Warnling, 2004) Förvaltningsmyndigheter är enligt RF (Regeringsformen) och FL
(Förvaltningslagen) såväl statliga myndigheter som kommunala nämnder med underliggande
beredningar. Inom staten i snäv mening enligt Peterssons och Söderlinds klassificering ovan
arbetas med tvångs- och maktutövning. Medborgare är avkrävda att söka kontakt med
förvaltningen för att erhålla ett körkortstillstånd eller för att få det bygglov som krävs för att få
bygga ut sin villa. Detta utgör en fundamental skillnad mellan privat och offentligt. För det
första kan individen inte välja om denne vill agera mot förvaltningen eller ej, individen kan inte
heller välja part att interagera med på grund av monopolsituationen (Lerner & Wanat, 1992;
Wennergren, 2000; Lundquist, 1992). I den förvaltningspolitiskt inriktade forskningslitteraturen
figurerar även en mängd olika synsätt eller doktriner på hur den offentliga organisationen
uppfattas. Olika sätt att strukturera offentliga verksamheters handlande i olika organisatoriska
idealtyper har presenterats. (Petersson & Söderlind, 1993; Rothstein, 2001) Petersson och
Söderlind (1993) gör en indelning i de tre kategorierna; Den lagstyrda förvaltningen, Den folkstyrda
förvaltningen och Den marknadsstyrda förvaltningen. Lundquists (1998) benämner en kategori med
stora likheter med den folkstyrda förvaltningen som förhandlingsstaten. Petersson och Söderlind menar
att de beskrivna modellerna utgör idealtyper vilket innebär att dessa former normalt inte
uppträder i rena former utan snarare i olika blandkonstellationer.
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Syn på staten
Normkälla
Kriterium
Medborgarroll
Relation till omgivningen
Förebild
Yrkesroll

Den lagstyrda
förvaltningen
Tvångsordning
Rättssystemet
Rättssäkerhet
Undersåte
Obundenhet
Domstolen
Jurist

Den folkstyrda
förvaltningen
Demokratins redskap
Folkets vilja
Representativitet
Uppdragsgivare
Politisk följsamhet
Folkrörelsen
Ombudsman

Den marknadsstyrda
förvaltningen
Serviceproducent
Marknaden
Effektivitet
Kund
Efterfrågestyrning
Företaget
Ekonom

Figur 5: Tre förvaltningsdoktriner (efter Petersson & Söderlind, 1993, s.15)

Snijkers (2005) gör en kategorisering av förvaltningen som bygger på tre olika värdegrunder
som leder till tre olika idealtyper. Detta är det som ovan berörts som en förvaltning som styrs
av legala, ekonomiska eller demokratiska värden. Olika former av förvaltning uppstår när olika
värdeuppsättningar fokuseras. En förvaltning med fokus på formella regler och de legala
regeluppsättningarna som legalitet, jämlikhet inför lagen, rättssäkerhet och neutralitet är något
som ligger mycket nära Weber (1987). Considine och Lewis (2003; 1999) benämner detta en
proceduriell byråkrati. Genom hierarkin och de tydliga regelkopplingarna associeras detta som
sagt till den Weberianska byråkratin som idealform. Förvaltningen med ett fokus på
ekonomiska värden är naturligen den förvaltning som bär stora likheter med den ekonomism
som Lundquist (1998) vänder sig emot. Detta är en förvaltning som ligger i linje med New
Public management och den överföring av modeller och synsätt till förvaltningen från
näringslivet. I linje med Osborne & Gaeblers (1992) resonemang finns förvaltningen till för att
tjäna medborgarna med sina tjänster och medborgarna lever i en konsumentdemokrati i sina
relationer med förvaltningen (Bellamy & Taylor, 1998). Den sista kategorin är det som brukar
omnämnas som en nätverksförvaltning eller nätverksbyråkrati (Snijkers, 2005). Fokus ligger inte
på marknadsmekanismer och inte heller på byråkratins styrmekanismer utan detta handlar om
nätverk genom samarbete, samverkan och partnerskap. Till skillnad från den byråkratiska
modellens underordning och marknadsmodellens kund är nu medborgaren en partner till
förvaltningen (Snijkers, 2005; Considine & Lewis, 2003; Vigoda, 2002).
Examples of values
Co-ordination mechanism
Co-ordination instruments
Perspective on citizen

Legal values
Rule of law, legality,
legal equity, neutrality,
uncertainy reduction
Hierarchy
Rules & Regulation
Subordinate

Economic values
Effectiveness,
efficiency, customer
orientation, flexibility
Market
Money & Prices
Customer

Democratic values
Openness, transparency,
accountability,
social equity
Network
Communication & Information
Partner

Figur 6: Legal, economic and democratic values in public administration (Snijkers, 2005, s. 4)

Som man kan se av detta har dessa olika modellbeskrivningar stora likheter och de
korresponderande statstyperna blir således lika varandra. Det som skiljer är att upphovsmännen
tar sina utgångspunkter i skilda aspekter. Lundquist (1992; 1998) har som viktig grund hur
statstyperna legitimeras. Snijkers (2005) som bygger på resonemang som förs på flera håll (jfr
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Vigoda, 2002; Considine & Lewis, 2003) tar sin utgångspunkt i styrande värden som leder till
olika statstyper. Förvaltningsforskningen är på detta sätt rätt splittrad i olika beskrivningar,
begrepp och ibland helt redundanta beskrivningar. Quist (2005) beskriver samma begreppsliga
risk för sammanblandning men då avseende horisontell samverkan. Samma begrepp och
företeelse kan associeras med helt olika synsätt och inriktningar. Först kommer dock ett antal
för avhandlingen centrala begrepp att diskuteras.

3.3.1 VERKSAMHETER INOM OFFENTLIG FÖRVALTNING
Offentlig verksamhet kan utifrån lagstiftningen delas in i åtminstone två kategorier;
myndighetsutövning mot enskild och offentlig service. Denna grova typologi kommer man
dock inte långt med och den behöver därmed preciseras. Statskontoret (2005:3) framför i
rapporten Sektorisering i offentlig förvaltning att det finns stora problem med att hantera den
offentliga förvaltningen som en typ av verksamhet. Inom ramen för det offentliga finns enligt
statskontoret reglerande, kontrollerande, stödjande, främjande, bevarande och tjänsteproducerande
verksamheter. Att lägga samman denna flora av vitt skilda verksamheter under parollen offentlig
verksamhet blir därmed något synnerligen problematiskt och genom att göra så tappar man lätt
viktiga dimensioner. eFörvaltning som återkommer som diskussion i avsnitt 3.11 är ett
forskningsområde som sällan hanterar denna diskrepans och ibland klumpar samman privata
och offentliga verksamheter under parollen publika enkom av anledningen att dessa riktar sig
mot en odefinierad allmänhet (jfr Sundgren, 2005). Staten utövar tvångsmakt över enskilda i
olika syften och i olika sammanhang. I flera centrala lagstiftningar kring offentlig förvaltning
görs inskränkningen att centrala delar av lagstiftningen endast gäller vid myndighetsutövning
mot enskild. Begreppet myndighetsutövning figurerar i ett antal för denna avhandling centrala
delar framförallt KomL (kommunallagen) och FL (förvaltningslagen).
Under de senaste decennierna har regeringar i Sverige och internationellt fokuserat på service
till medborgare som en del i förvaltningsutvecklingen (Premfors et al, 2003). En av de tidigare
skrifterna på området var ”Om åtgärder mot krångel och onödig byråkrati” (Prop: 1978/79:111) och
sedan dess har framförallt statsförvaltningen fokuserat på att nå förändringar på detta område.
Denna proposition var resultatet av två utredningar dels byråkratiutredningen och dels
förvaltningsrättsutredningen (Premfors et al , 2003). På 80-talet kom myndigheternas och
kommunernas service att fokuseras igen eftersom detta ansågs vara ett eftersatt område. Till en
början kom fokus att ligga på mötet mellan medborgare och förvaltning men kom sedermera
att förskjutas mot kvalitetsaspekter (Premfors et al, 2003).
Även om regeringarna tydligt anfört en önskad serviceorientering verkar det finnas en debatt i
Sveriges förvaltningar om möjligheten att kombinera service och myndighetsutövning. Detta
var även tydligt i de kommuner där detta projekt har genomfört fallstudier. Att separera
myndighetsutövning från övrig verksamhet är svårt. I förvaltningslagen gäller förhållandena för
vad som är myndighetsutövning mot enskilda (Bohlin & Nerep-Warnling, 2004). På många
punkter blev den nya förvaltningslagen som kom 1986 oklar och för denna avhandling är det
framförallt myndigheternas krav på samverkan och även vad som är myndighetsutövning som
är de väsentliga skillnaderna. Framförallt gäller detta vad som egentligen är myndighetsutövning
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eftersom det saknas en definition av vad som är en myndighet och vad som skiljer detta från
myndigheternas faktiska handlande (Bohlin & Nerep-Warnling, 2004; Justitiekanslern, 2000).
Wennergren (2000) omnämner att myndighetens tillkomst och syfte kan avgöra om det är en
myndighet eller ej men det räcker inte för allt en myndighet gör är ju inte myndighetsutövning.
Som omnämndes ovan skiljs genom lagstiftningen på faktiskt handlande och
myndighetsutövning. En lärare som undervisar och håller lektion eller en polisman som
dirigerar trafiken är inte inbegripen i myndighetsutövning (Hellners & Malmquist, 1999). När
läraren sätter betyg handlar det dock definitivt om myndighetsutövning mot enskilda. I den
gamla förvaltningslagen gällde en skrivning som var klarare uttryckt än nuvarande lagstiftning
vilket gör att många förvaltningsmyndigheter hänvisar till regelverket före 1986 i försöken att
beskriva sin verksamhet:
[B]eslut eller åtgärder som ytterst är uttryck för samhällets maktbefogenheter och som kommer till
stånd och får rättsverkningar för eller emot enskilda i kraft av offentligrättsliga regler och inte på grund
av avtal eller i övrigt av regler av privaträttslig natur (Prop. 1989/90: 111 s.209)
Motsvarande formulering fanns även i förarbetena till förvaltningsprocesslagen (Prop 1971: 30
s 331 f). Det kan här konstateras att om myndighetsutövning mot enskilda gäller, aktualiseras
hela den förvaltningsrättsliga apparaten medan myndigheternas civilrättsliga förhållanden inte
regleras på samma sätt. Det är i utvecklingsarbeten viktigt att klargöra den rättsliga status som
en verksamhet har eftersom så olika värden och regler gäller för de vitt skilda verksamheterna.
Statskontoret (2003) för en diskussion om och poängterar distinktionen mellan
myndighetsutövning och faktiskt handlande som två viktiga aspekter för förvaltningsutveckling.
Det faktiska handlandet ger större utrymme för förändringar och en större handlingsfrihet i
åtgärder och Statskontorets diskussion om olika verksamheter är viktig av det skälet att ingen
lösning passar allt och att samverkande verksamheter därmed behöver studeras grundligt.

3.4 MEDBORGARROLLER I RELATION TILL OFFENTLIG FÖRVALTNING
I detta kapitel har den ensidiga fokuseringen på ekonomivärden redan omnämnts som en
reformstrategi för offentlig förvaltning som med fog kan kritiseras. Detta gäller speciellt för den
situation där forskare och praktiker hanterar relationen mellan samhällsmedlemmar och
förvaltning. Sedan västvärdens makthavare fokuserat förvaltningsutvecklingen på att reformera
förvaltningen till en mer responsiv (Schedler & Summermatter, 2007; King, 2007),
medborgarorienterad (Bannister, 2001) och kundorienterad förvaltning (Alford, 2002; Osborne
& Gaebler, 1992) har fokuseringen på medborgare/klienter/kunder varit ett primärintresse för
förvaltningsutvecklingen. Enligt Osborne & Gaebler (1992) skall statens svaga legitimitet
gynnas av att medborgarna uppgraderas till kunder från passiva subjekt i form av undersåtar.
Därmed skulle ansvarigheten, effektiviteten och utvecklingen inom förvaltningen gynnas.
Vigoda (2002) kritiserar även kundperspektivet för att vara en enkelriktad syn på relationen
mellan medborgare och förvaltning liksom klientskapet som får samma kritik. Detta synsätt
bygger på att en ökande responsivitet från förvaltningens sida i realiserandet av medborgarnas
önskemål är huvudsaken (Chi, 1999; Alford, 2002), något som även gäller för en stor del av
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eFörvaltningsforskningen som har just responsiviteten som ett kärnvärde (Schedler &
Summermatter; 2007; King, 2007).
Ovan beskrevs en kategorisering av Snijkers (2005) som mynnade ut i tre olika medborgarroller
i förhållande till vilka värden som fokuserades i förvaltningen. I reformparadigm som NPM och
Joined-up government för hur offentlig förvaltning bör förändras finns det som sagt en stark
fokusering på medborgaren i rollen som kund av offentliga tjänster (Alford, 2002). Detta har
dock kritiserats som en allvarlig reducering av de olika roller som en medborgare kan inta och
intar i relation till den offentliga förvaltningen (jfr Vigoda, 2002). Utan att vara kontroversiell
kan detta härledas till det inflytande som teoribildning och synsätt inom managementforskning
haft och har på både forskning och praktik inom eFörvaltning där kundperspektivet förhärskar.
Att offentliga verksamheter har multipla klienter är en situation som många förbiser i
diskussioner kring utvecklingsfrågor i offentlig förvaltning. En orsak till detta är att forskningen
till stor del har en svag empirisk koppling och därför blir kontexten för det studerade, och var
utsagorna är giltiga, svag, något som eFörvaltningsforskningen kritiserats för (Heeks & Bailur,
2007). Vigoda (2002) kritiserar kundperspektivet som reducering och hänvisar till att
medborgarna i ökande utsträckning är medproducenter i partnerskap. Intuitivt kan detta bära
viss relevans i viss typ av offentlig verksamhetsutövning, där det finns en tydlig, ensidig
mottagarrelation, där medborgaren kan sägas ha en kundrelation som hos King (2007) som
bland annat studerar möjligheten att se skattesaldo, sophämtning och klagomålshantering eller
Schedler och Summermatter (2007) som studerar kundundersökningar i offentlig förvaltning.
Återigen är det alltså problematiskt att så vitt skilda verksamheter studeras utan att gränserna
för generaliserbarhet diskuteras. I fallet med sophämtning är ett kundperspektiv inte lika
kontroversiellt som i fallet med offentlig myndighetsutövning som diskuteras i stora delar av
denna avhandling. Något som inte så ofta kritiseras med kundperspektivet är att den offentliga
förvaltningen och då framförallt myndighetsutövningen blir mycket märklig att se på som en
dyadrelation mellan en klient och förvaltningen. Eftersom förvaltningen arbetar med multipla
klienter med olika intressen i en aktuell sakfråga. Bryer (2006) uttrycker att i den offentliga
förvaltningen måste offentlgia organisationer i större utsträckning än privata hantera en
situation med flera olika samtidiga intressen med potentiellt sätt konflikterande krav. Vikigt är
även att:
How they balance the demands of multiple stakeholders will have consequences for their activities,
outcomes, and the degree of trust in them by the public. The ways in which public agencies balance the
needs and demands of stakeholders is a study in responsiveness. (Bryer, 2006, s 481).
För Lundquist (1991a; 1998) är kundorienteringen inget lämpligt sätt att bedriva utveckling av
offentlig förvaltning. I linje med den ovan beskrivna multikriterieproblematiken finns även hela
tiden multipla intressen vilka förvaltningens ämbetsmän skall väga mot varandra. Lundquist
(1991a; 1992) delar in dessa intressen i bruksintressen eller klientintressen, särintressen eller
intressenter och allmänintresset. Det senare är hela kollektivet av samhällsmedlemmars intresse.
Att det finns potential för konflikter mellan dessa intressen säger sig självt och hur man skall
väga mellan dessa blir en delikat problematik. Att kundorientera förvaltningen medför risken att
reducera dessa intressen till en dyadrelation som dessutom gör medborgare till passiva
mottagare (Alford, 2002; Vigoda, 2002).
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Lundquist (1991a) och Goldkuhl (2008) beskriver att medborgare intar olika roller i förhållande
till den offentliga förvaltningen. Goldkuhl (2008) bygger sitt resonemang på att det finns
medborgare som väljare, medborgare som påverkare, medborgare som bruksklienter och medborgare som
generella klienter. Medborgare som väljare är självförklarande då detta handlar om att uttrycka sin
åsikt i de val som återkommer regelbundet. Påverkare är medborgare som under perioden
mellan valen deltar i den politiska debatten och påverkar. Bruksklienten är en klient som vill ha
något gjort från förvaltningens sida. Bruksklienten är därmed ofta den sökande i
myndighetsutövande situationer och ingen klient som myndigheten ensidigt kan gynna eftersom
dennes intressen behöver balanseras mot lagstiftningen. Dessutom finns även en sista klienttyp
som är de generella klienterna. Denna typ är de klienter som har ett särintresse i förhållande till
bruksklienten eller som påverkas av beslutet i en negativ riktning.
Civil society

Public sector
Elected
representatives
Political programs
Vote

Citizens-asvoters
Laws,
regulations,
policies
Policy-making
through discourse
Citizens-asinfluencers
Request
Serve & regulate
Public
administrators

Defend

Citizen-asuse-client

Citizens-asgeneral-clients

Figur 7: Citizen roles as relations between civil society and public sector (Goldkuhl, 2008, s.4)

Lundquist (1991a) beskriver en förvaltningsmodell som bygger på en indelning av
samhällsmedlemmarna i tre olika grupper. Den första gruppen är allmänintressent som ger stöd
och ställer krav på politiker och förvaltning och ger politikerna stöd i allmänna val. Nästa grupp
är särintressen i förhållande till den kommunala förvaltningen vilket innebär ett intresse som blir
direkt berörd av ett beslut eller en åtgärd utan att vara sakägare. Den sista kategorin är
klientintresset som är en specialform av särintresse med skillnaden att detta är sakägaren i
förhållande till förvaltningens beslut eller agerande. Vidare finns en påverkan mellan förvaltning
och
rikspolitiker
och
en
förvaltningsstyrning
från
regeringskansliet
över
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förvaltningsmyndigheterna. Den interaktion som sker
samhällsmedlemmar benämns i modellen samhällsstyrning.

mellan

förvaltning

och

lagstiftning
politiker

förvaltningsstyrning

förvaltning

krav/stöd

allmänna val

på
ve
rk
an

krav/stöd

allmänintresse

allmänna val

samhällsstyrning

särintresse

klientintresse

samhällsmedlemmar
Figur 8: Förvaltningens plats i den politiska processen. Baserad på Lundquist (1991a, s. 40)

En ytterligare modell över olika roller som medborgare kan inta i relation till förvaltningen
presenteras av Van Duivenboden (2002). I denna modell trycks det på att medborgarna i många
fall inte interagerar med förvaltningen på frivillig basis. Relationen mellan förvaltning och
medborgare handlar ofta om regelstipulerade aktiviteter vilket gör att medborgarna inte kan
påverka pris, plats eller kvalitet som för privata tjänster. Därmed är kundrollen enligt van
Duiveboden på ett plan fundamentalt olika emellan privata och offentliga tjänster.
Citizen role
Customer
Subjekt of the state
Citoyen
Voter

Key element
Transaction
Law (Enforrcement) and Order
Direct participation
Indirect participation

Figur 9: Roles of the citizen and key elements (Van Duivenboden, 2002, s. 8)
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Denna modell skiljer även på kund och undersåterollen. Detta är en viktig distinktion då
kundorientering är ett så kontroversiellt ämne på ytan. Studerar man sophämtning och
myndighetsutövning skiljer sig dock karaktären på den offentliga tjänsten i stor utsträckning,
vilket gör att hur kontroversiellt och plausibelt ett ställningstagande kan vara skiljer sig från
tjänst till tjänst.

3.5 FÖRVALTNINGENS LEGITIMITET
I inledningen har redan berörts hur förvaltningen och den outputsida som denna utgör mot
medborgarna är en viktig och central legitimitetsskapare för staten (Lundquist, 1991a; 1998;
Rothstein, 2001; Rothstein 2003; Weber, 1987). Traditionellt har den svenska förvaltningens
legitimitet hämtats från och byggt på rättsstatsidealen som rättssäkerhet, jämlikhet inför lagen
och legalitet som viktigare mål än effektivitet (Pierre, 1993). När kriserna kom på 70- och 80talen kom förskjutningen att ske mot effektivitet som ett viktigare värde (Premfors et al , 2003;
Pierre, 1993). Det gör att vi vid en återkoppling till Snijkers (2005) kan konstatera att detta är en
rörelse mot marknadsorientering från en legal modell. Att outputsidan är så viktig för
legitimiteten beror på det förhållandet att den demokratiskt politiska legitimeringen av beslut
genom de demokratiska valen inte i realiteten kommer att sträckas ut till alla de beslut som vi
medborgare kommer att ha i relation till förvaltningen. I praktiken är det ju
förvaltningstjänstemän som fattar beslut enligt ett regelverk gentemot oss medborgare (Lipsky,
1980; Prottas, 1979; Rothstein, 2003). Enligt Rothstein (2001) är det därmed i relationen mellan
förvaltningstjänstemän och medborgare som den offentliga politiken kommer att få bekänna
färg och i realiteten även skapas.
A just system must generate its own support. This means that it must be arranged so as to bring about in
its members the corresponding sense of justice, an effective desire to act in accordance with its rulers for
reasons of justice. Thus the requirement of stability and the criterion of discouraging desires that conflict
with the principles of justice put further constraints on institutions. They must be not only just but framed
so as to encourage the virtue of justice in those who take part in them. (Rawls, 1971, s 261)
En framställning om realiseringen och förstärkningen av värden i offentlig förvaltning kan inte
göras utan att hantera legitimitetsbegreppet. Mycket av den forskning som sker kring utveckling
av myndigheter och relationer mellan myndigheter tar inte fasta på detta och forskningen kring
eFörvaltningens förutsättningar och värde hoppar ofta över detta led. Spelar man med
maktrelationer som påverkar stödet för staten skall man gå in i förändringarna med öppna ögon
och inte med ärvda axiom. Det är därför i detta sammanhang viktigt att få den använda
förståelsen av begreppet legitimitet rätt för fortsättningen. Legitimitet kan ses som en
formalrättslig rättsordning och lagenlighet något som brukar benämnas legalitet (Pierre, 1993).
Det är dock inte denna juridiska förståelse av begreppet som nyttjas i detta sammanhang. I
stället är det den sociologiska förståelsen av detta begrepp som används och som ligger till
grund för den senare diskussionen. Lundquist (1998) menar att en betydande del av
legitimiteten för förvaltningen är knuten till dess handlingar, det som ovan diskuterats som
statens outputsida. Även Weber (1987) har en syn på legitimitet som beroende av och skapad
på förvaltningens outputsida i interaktionen med medborgarna. Om en myndighetsutövare inte
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uppfattas som legitim kommer denne att ha svårt att utöva sin myndighet i linje med de policies
som skall implementeras (Rothstein, 2002). Rothstein (Ibid.) beskriver legitimitetens väsen och
ursprung som ett av de försummade områdena inom implementeringsforskning. Lundquist
(1991a) beskriver legitimiteten som ett värdeomdöme där offentliga makthavare anses ha rätten
att utöva makt över samhällsmedlemmarna. Få tar ett helhetsgrepp kring legitimitetsskapande
för offentliga verksamheter utan fokuserar på olika delmängder och hur dessa inverkar på
medborgarnas attityder till förvaltningen eller staten som helhet. Delmängder som dyker upp
inom statsvetenskaplig forskning är det anglosaxiska begreppet accountability, som tas upp under
rubriken ansvarighet senare i detta kapitel. Inom eFörvaltningen är det som vi skall se senare i
detta kapitel än vanligare att fragment som t ex handläggningseffektivitet, enkel tillgång,
transparans fokuseras utan att sättas i ett sammanhang.
Offentliga verksamheter i hela världen har fått problem med sin legitimitet hos befolkningen.
Detta gäller även för den svenska kontexten. I skrivelsen Regeringens förvaltningspolitik (Skr
2000/01:151) skriver regeringen att genom att vara i ökande grad öppen, rättssäker och
demokratisk skall förvaltningen vinna medborgarnas fulla förtroende. Det är även i denna text
till förvaltningen som regeringen slår fast att staten skall vara en föredömlig IT-användare.
Ordet vinna i denna framställning antyder behovet av en rörelse mot stöd för förvaltningen. I
en proposition från 80-talet löd formuleringarna i stället:
En effektiv resursanvändning inom den offentliga sektorn är nödvändig för att den skall behålla den
starka legitimitet den traditionellt har i vårt land. (Prop 1986/87: 99, s 33)
I denna proposition handlar det således om bevarandet av legitimiteten och inte vinnandet av
den. Således kan vi härleda såväl att regeringen tagit legitimitetsproblemen på allvar och genom
2000-talets inriktning i förvaltningspolitiken associerar informationssystemanvändningen och
visionen om 24-timmarsmyndigheten som en legitimitetsskapande åtgärd från statens sida.
Redan på 70-talet associerades vissa aspekter inom förvaltning och lagstiftning som
problematiska och den dåvarande borgerliga regeringen sökte genom propositionen (Prop
1978/79:111) ”Om åtgärder mot krångel och onödig byråkrati” få förvaltningen att initiera
förändringar i riktning mot en större tillgänglighet, enklare språk och annat stöd till medborgare
i interaktionen med myndigheter och kommuner. Medborgares minskande tilltro till
förvaltningen har inneburit en uppsjö av litteratur på området och kan utan att man intar en
kontroversiell hållning sägas vara grunden för såväl New Public Management (Jfr Lane, 2000)
och eFörvaltning (Tolberg & Mossberger, 2006). För Linz (1988) är en central aspekt med
legitimiteten för staten den att trots misslyckanden är politiskt styrda institutioner de bäst
skickade av alla övriga alternativ vilket innebär att dessa därigenom vinner sin legitimitet. För
att återgå till Sverige har vi haft en tradition av fokusering på både substans och process i
legitimeringen av förvaltningarna liksom även demokrat-och ekonomivärden. Trots att vi inte
mer ensidigt fokuserar på resultat som i den anglosaxiska världen har vi även här haft en
förskjutning mot ekonomisk rationalitet som service och effektivitet i den politiska retoriken
(Premfors et al , 2003). På myndigheterna har kundorientering och marknadsinfluerade
lösningar haft ett större genomslag (Wiesel, 2006) Ett exempel på den dubbla politiska
fokuseringen är regeringens skrivelse 1984/85: 202, s 35:
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Traditionella krav på insyn, rättssäkerhet och oväld måste upprätthållas för statsmyndigheternas och
kommunernas verksamhet. Endast om den offentliga verksamheten bedrivs effektivt och om
medborgarna samtidigt ges en god service kan förtroendet för den offentliga förvaltningen bevaras och
utvecklas. (Skr: 1984/85: 202, s 35)
Lundquist (1988; 1991a) delar in legitimering i två dimensioner process och substans. Process och
procedurer är den traditionella sidan av legitimiteten för förvaltningen. Procedurer som går att
lita på och skänker förutsättningar för medborgardemokrati. Processkrav på rättssäkerhet,
legalitet, likabehandling är centrala för att förvaltningens beslut skall uppfattas som legitima.
Ytterligare en aspekt på processbaserad legitimitet är att detta är baserat på repeterade
interaktioner med den offentliga förvaltningen (Thomas, 1998; Welch, Hinnant & Moon, 2005).
Dessa interaktioner bygger enligt Thomas (1998) på att genom upprepade interaktioner med
offentliga myndigheter byggs eventuellt tillit till förvaltningen upp baserat på erfarenheter och
uppfattningen att dessa förvaltningar bryr sig om medborgarens situation, behov och
förväntningar, vilket kan sammanfattas under begreppet responsivitet. Ett andra modus för
legitimiteten är enligt Thomas (1998) institutionell till sin karaktär. Detta perspektiv bygger på
att medborgaren har en tilltro till institutionen och att den skall göra rätt enligt medborgarens
rättsmedvetande. Detta är alltså snarare en bild hos medborgaren kring hur de offentliga
myndigheterna kan få tilltro hos medborgaren som institution genom sin expertis och tidigare
handlande mot allmänheten.
Substanslegitimeringen är knepigare att sätta fingret på. Ytterst handlar det om värden i
innehållet i den offentliga politiken. För att legitimera substantiellt finns många olika värden att
ta hänsyn till. Lundquist (1988; 1991a; 1998) nämner solidaritet, frihet, jämlikhet, närhet,
valfrihet, flexibilitet. Dahlberg & Vedung (2001) fokuserar på brukaranpassning och
brukarorientering för att hantera legitimeringen och då i första hand substantiellt. Enligt dessa
legitimerar brukaranpassningen genom att ökad service, flexibilitet och situationsanpassning
skapar en större förståelse för förvaltningsbesluten. Rörande effektivitet handlar det om vad
som kan benämnas reduceringen av icke värdeskapande aktiviteter. Genom behovsanpassning
kan bättre måluppfyllelse garanteras och onödiga kostnader kan elimineras. Slutligen anför de
att brukarna är de verksamheten är till för och genom att anpassa för dessa ges en bättre service
till dem. I linje med regeringens utsaga ovan är detta även i förvaltningspolitiken associerat med
legitimitet.
Lundquist (1988; 1992; 1998) skriver att förvaltningens stil, det vill säga hur förvaltningen
genomför sin myndighetsutövning gentemot medborgaren, är en central faktor för
legitimiteten. Wilhelmson & Svensson (1988) skriver att förvaltningen under en längre tid
genomgått en transformation från en myndighetskultur fokuserad på korrekt regeltillämpning
och handläggning av ärenden till en servicekultur där tjänstemännens handlingar är fokuserade
på snabbhet, situationsanpassning och flexibilitet.. Den förra regeringen skriver att
förvaltningen genom sitt beteende skall erhålla medborgarnas och företagens fulla stöd (Skr
2000/01: 151). I samma dokument anförs även att detta skall vara en viktig inriktning för
förvaltningspolitiken. Under Bo Holmbergs ledning kom även Civildepartementet under 80talet att fokusera på ett arbete som kan kännetecknas av avbyråkratisering där detta innefattade
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en minskning av överståtligt beteende, rigid regeltillämpning, utdragna formalia, obegripligt
språk och toppstyrda myndigheter. Arbetet byggde på att medborgare inte längre accepterade
den myndighetskultur som härskade i förvaltningen och att denna därmed behövde ersättas
med en servicekultur (Premfors et al , 2003).
Som vi redan varit inne på kan begreppet god service ses både som en processlegitimering, en
substanslegitimering och en stillegitimering. Den formella hanteringen av produkten utifrån hur
medborgaren kan lita på det formellt riktiga i beslutet, tjänsten eller vad det är som ärendet
gäller. Den goda produkten och därmed kvaliteten i förvaltningens resultat är som sagt tillhörig
det som Lundquist (1988; 1991a; 1992) beskriver som substanslegitimering och slutligen det
sätt (stilen) enligt vilket förvaltningen hanterar medborgarens anspråk är det som kan betecknas
som stilen. Service är alltså dels multifunktionellt vad gäller legitimeringsgrunderna men även en
representation av den utveckling mot större medvetenhet kring den stil som förvaltningen har
gentemot medborgare. Viktigt att komma ihåg är att vi under de senare åren haft en
förskjutning från en legitimitet genom hierarki och process till en legitimering som i större
utsträckning handlar om resultat, något som kan översättas med en minskad fokusering på
Webers idealbyråkrati. Senare i detta kapitel tas olika reformideologier och deras olika syner på
legitimering upp. New Public Management (Lane, 2000; Homburg, 2004) eller ekonomism
(Lundquist, 1988; 1991a; 1998; 2001) är fokuserad på en resultatbaserad legitimitet genom
resultat, kvalitet och ekonomiska värden medan den traditionella byråkratin i större utsträckning
fokuserat på den legitima ordningen och de formellt riktiga besluten. eFörvaltningen har i stor
utsträckning ärvt den resultatorienterade synen på förvaltning även om Snellen (1998b) och
Bovens & Zouridis (2002) kopplar detta till en förstärkning av byråkratins värden och en
minskad handlingsfrihet.

3.6 ANSVARIGHET
Accountability refers to the obligation to demonstrate and take responsibility for performance in light of
agreed expectations, and answers the question: Who is responsible to whom and for what? (Fitzpatrick,
2000, s.8)
Enligt Meijer & Bovens (2005) är ansvarigheten ett förhållandevis luddigt och brett använt
begrepp. Begreppet accountability är synnerligen svåröversatt till svenska. I engelskan finns ett
antal varianter på detta begrepp som vi återkommer till nedan. Enligt Bovens (2006) har
ansvarigheten blivit ett generellt gott ting som vi inte kan få för mycket av och dessutom ett
begrepp som har vitt skilda tolkningar och därmed implikationer för olika läsare och uttolkare.
Pollitt (2003b) beskriver den enklaste formen för ansvarighet som att i ett forum som ansvarig
försvara sitt agerande. Vad man är ansvarig för kan dock variera. Det måste dock i denna smala
definition finnas en ansvarighållen, ett forum och en sanktionsmöjlighet. Utifrån denna
avhandlings empiri och syfte kommer detta endast att täcka en del av hur kommunen hålls
ansvarig för vad som sker i relation till företag. Bredare tolkningar av begreppet innebär att man
rör sig mot en grund för utvärdering snarare än ett analytiskt koncept. Detta innebär två saker.
För det första att begreppet blir svåruttydbart med vitt skilda betydelser i olika sammanhang
(Pollitt, 2003b; Meijer & Bovens, 2005) och för det andra att begreppet kan rymma det mesta
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som har med utvärdering av offentliga göromål att göra. För Osborne & Gaebler (1992) som
här får företräda managerialistiska synsätt rör ansvarigheten resultat och därmed blir olika typer
av prestationsmätningar rörande t.ex. effektivitet, kundnöjdhet och produktivitet centrala vilket
inte ryms i den smalare tolkningen av begreppet. Det sätt på vilket de anför detta är snarare en
styrform än ansvarighållande i den smala tolkningen enligt ovan. Osborne och Gaebler
framhåller att ledningen på olika nivåer inom den offentliga förvaltningen skall hållas ansvarig
för den underställda verksamhetens resultat. Som sagts har avsnittet rubriken ansvarighet vilket
fångar en variant på begreppet. Ett traditionellt och äldre svenskt begrepp är redogöraransvaret.
En viktig aspekt med ansvarigheten är att en tjänsteman inte kan hållas ansvarig för något som
inte är dennes ansvar att uträtta (Day & Klein, 1987).
Meijer och Bovens (2005) gör en indelning i organisatorisk (hierarkisk), professionell, politisk, legal
och administrativ ansvarighet. Den organisatoriska formen av ansvarighet sker inom ramen för de
organisatoriska gränserna. Genom en hierarkisk kedja av överordnanden och underordnanden
inom organisationen hålls tjänstemännen ansvariga inför sina överordnade. Detta är även en
grund där informationstekniken har fördelar genom automatisering nås högre spårbarhet och
minskar handlingsfriheten för tjänstemännen i gränsytan mot medborgarna (Snellen, 1998b;
Bovens & Zouridis, 2002). Den professionella ansvarigheten kommer med en professionell ställning
av något slag. Typiska är grupper som läkare eller lärare som har en professionell övervakning
och regler för vad som är ett acceptabelt beteende och som de hålls ansvariga inför. När det
gäller hur de påverkas av informationstekniken utgör de en grupp som tvingas registrera alla
sina handlingar i informationssystem om de skall kunna hållas ansvariga och kontrolleras. Den
politiska ansvarigheten handlar om myndighetstjänstemän som är ansvariga inför politiska
sammanslutningar som valda befattningshavare. Frekvent behöver dessa som tjänstemän stå
inför nämnden eller utskottet och beskriva ärenden i detalj. Genom informationstekniken
kommer förvaltningarnas beslut och beslutsunderlag att finnas tillgängliga tidigare vilket gynnar
såväl medborgare som förvaltningstjänstemän när tiden kan användas effektivare. Den legala
ansvarigheten sammanfattas som en medarbetares, organisations eller chefs ansvarighet för
organisationens beslut inför domstol där beslutens lagenlighet provas. Slutligen har vi den
administrativa ansvarigheten som Meijer & Bovens (2005) beskriver som ansvarigheten mot
revisorer och andra granskare i form av ombudsmän och andra institutioner för
ansvarsutkrävande och kontroll vid sidan om rätssinstanserna.
När det gäller ansvarighet kommer vi också här att diskutera utifrån hierarki, resultat och
sammanhållen förvaltning. Vertikal ansvarighet utifrån hierarki och den strikta
regeltillämpningen i den legala traditionen (Considine, 2002) är Webers syn på hur en
förvaltnings utkrävande av ansvar ser ut. Ansvarighet utifrån förvaltningens resultat är det
synsätt som förts in i stora delar av världen i och med NPM (jfr Osborne & Plastrik, 1998).
Considine (2002) gör en inledning i vertikal, horisontellt och processbaserat ansvarsutkrävande.
Den vertikala ansvarigheten är den traditionella formen av ansvar genom hierarkierna från
underordnad till överordnad. Detta är helt i linje med hur Weber (1987) såg på den ideala
byråkratins legitimitets- och ansvarsförhållanden. Medborgarna kan hålla tjänstemännen i
förvaltningen ansvariga för deras beslut och så vidare uppåt i hierarkin. Den horisontella
ansvarigheten baseras på dels det som i Storbritannien benämns joined-up government (jfr
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Bogdanor, 2005; 6, 2005) men även kanske vanligare på behovet att hantera samverkan mellan
privata aktörer som utför offentliga åtaganden samt ännu vanligare mellan olika delar av
statsmakten på samma hierarkiska nivå (Considine, 2002). I dessa sammanhang samverkar ett
antal olika aktörer kring en problembild vilket gör att det finns ett antal olika mer eller mindre
sammanflätade linjer för ansvarighet mellan medborgare och samhällsorganisationer. I den
brittiska förvaltningen har det konstaterats att det behövs ny horisontella former för
ansvarsutkrävande och kontroll men detta är till stora delar ett problem som söker lösning
(Wilkens, 2002). I och med att den vertikala dimensionen i enlighet med joined-up
governmenttanken har svårt att hantera sammansatta problem gäller även detta för
ansvarsutkrävandet. Detta gör enligt Considine (2002) kontrakt mellan parter viktigare än
förelägganden samt ställer krav på nya sätt att värdera resultat. I den vertikala
ansvarighetssituationen är identifieringen av kommandokedjan inom organisationen detsamma
som ansvarighetskedjan men så är inte fallet med horisontell ansvarighet som därmed blir
betydligt mer komplex (Considine, 2002). Sammanhållen förvaltning med sammansatta resultat
ställer därmed krav på en sammansatt ansvarighet vilket blir mer problematiskt. Eftersom både
horisontell och vertikal ansvarighet rymmer centrala dysfunktioner (Considine, 2002) har nyare
former för ansvarighet växt fram där bristerna i hierarkin och bristerna i resultatbaserad
horisontell ansvarighet kommit att förskjutas mot nätverksrelationer i mer process-centrerade
ansvarighetsformer (Ibid.). Detta innebär ett skifte bortom legalitet och resultat till kulturellt
betingad ansvarighet som kan föras över på även privata aktörer associerade med samhälleliga
funktioner. I Storbritannien som är ett av de länder som satsar på horisontell samordning och
koordination inom förvaltningen arbetar man med ett brett spektrum av olika närverksbaserade
och horisontella former för ansvarighet (6, 2004). Exempel på detta är budgetar samanlagda
över förvaltningsgränser, utvärderingar av integrerade e-tjänster, partnerskap,
gränsöverskridande målformuleringar (Cabinet office, 2000; 6, 2004).
Inom NPM förskjöts grunden för ansvarighet mot ekonomiska värden som resultat,
produktivitet och prestation (Kluvers, 2003). I de fall det råder utpräglade marknadslösningar är
det missnöjet som gör att kunden/klienten/medborgaren går till en annan utförare. Med ökat
fokus på sammanhållen förvaltning (joined-up government) och andra åtgärder, som syftar till
horisontell samverkan mellan olika aktörer eller mot en medborgares sammansatta problembild
eller ärende har nya problem aktualiserats. Frågan om ansvarighet mellan
förvaltningsmyndigheter som samverkar i en process är ett av de centrala problemen som
aktualiserats (Ling, 2002; Pollitt, 2003a). När det gäller denna typ av processbaserade lösningar
föreslår många att förvaltningen rör sig bort från traditionella lösningar genom att avlägsna sig
från både legala modeller och marknadsmodeller till förmån för nätverksmodeller (Snijkers,
2005; Considine & Lewis, 1999). Den traditionella Weberska legitimerings- och
ansvarighetsmodellen med legala positioner och hierarkiskt ansvar hade brister som man sökte
komma till rätta med genom marknadslösningar men framförallt genom att fokusera på
ansvarighet för resultat, effekter och kundtillfredsställelse. Att dessa reformfilosofier lett till nya
och lika allvarliga luckor är dock numera välkänt (Considine, 2002). Ling (2002) konstaterar att
traditionella former för ansvarsutkrävande skapat friktion mellan centrala delar av förvaltningen
och de delar som ligger nära medborgarna. Incitament har saknats och strukturer hindrat
skapandet av gränsöverskridande responsiva lösningar för medborgare och företag. Av denna
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anledning är nya former för ansvarsutkrävande som kan skapa goda incitament för samverkan
och samarbete en av de viktigaste aspekterna av Joined-up government.
Furthermore, the basic mechanism of the (hierarchical) accountability route is complemented with a
product-oriented (as opposed to a process-oriented) accountability route, which tries to capture citizens’
perception of quality of public services. (Homburg, 2005, s. 549)
Ansvarsfrågan blir betydligt mer komplicerad när det gäller de initiativ för sammanhållen
förvaltning (joined-up government) som genomförs i Sverige och internationellt. När det gäller
vertikal integration är den fortfarande inom ramarna för den traditionella ansvarigheten genom
hierarkin. I fråga om sammanhållen förvaltning byggs samarbetet upp av flera sådana vertikalt
ansvariga och legitimerade celler i en traditionell förvaltningsstruktur med ansvarighet genom
hierarki (Weber, 1987; Meijer, 2007; Meijer & Bovens, 2005). För att det skall bli något
sammanhållet behöver de samverkande förvaltningarna värderas och hållas ansvariga för sin
samverkan om det skall bli någon praktisk effekt vilket gör att man på något sätt behöver finna
former för ett ansvarsutkrävande för helheten. Detta är betydligt mer komplext i och med att
ansvaret genom hierarkin behöver kompletteras med ansvar för det som skall hanteras
sammanhållet. I litteraturen finns begreppet shared accountability och liknande konstruktioner för
att se på samlat ansvar (Griffin & Halpin, 2005). Även Pollitt (2003a), Considine (2002) och
Behn (2001) tar upp detta som ett stort, mer eller mindre olöst problem. Considine (2002)
pekar på att i horisontell integration och samverkan blir order mindre viktiga än kontrakt för
ansvarigheten och för värdering blir procedurer underordnade faktiska resultat. I en situation
med vertikal integration är det lättare i och med kommandokedjan sammanfaller med
ansvarskedjan. Ling (2002) skriver att:
There have always been dilemmas about accountability in the public sector. The need to simultaneously
deliver responsive local public services while maintaining central coordination will always create a
tension. However, JUG, gives this tension a new inflexion and, arguably makes it less easy to manage.
(Ling, 2002, s. 628)
IT anses ha bidragit till ansvarsfrågorna av flera olika skäl där det vanligaste kanske är
formaliserad och lagrad kommunikation i form av t ex e-postmeddelanden (Meijer & Bovens,
2005). Detta gynnar möjligheterna för extern ansvarighet i eftervärdering. Slutligen är en
intressant aspekt kring ansvarighet hur den för håller sig till lobbyorganisationer och medial
uppmärksamhet. I såväl Meijer & Bovens (2005) och Pollitts (2003b) termer krävs ett forum en
som hålls ansvarig och någon form av möjlighet att driva igenom en sanktion mot det subjekt
som hålls ansvarig. Dessa smala definitioner av ansvarighet har svårt att täcka former för
ansvarsutkrävande som är närvarande i förvaltningen. Peters (2001) beskriver den Svenska
förvaltningen som särpräglad i ett avsesende, den omfattande öppenheten. Denna gör att
förvaltningens tjänstemän lever som i en guldfiskskål vilket skapar bred insyn i förvaltningens
beslut och beslutsgrunder för tredje part som media, intressegrupper etc. Sverige beskrivs av
Peters (Ibid) som ett av de länder har accepterat och anammat media och fri tillgång till
information som en del i ansvarsutkrävandet av myndigheters handlande. Vidare är det dock
centralt att den svenska förvaltningen arbetar med etablerade skuggformer för att minska sin
öppenhet (Ibid.).
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3.7 SEKTORISERING OCH STUPRÖR
Inom samhällsvetenskap har begreppet sektorisering en relativt kort historia (Tarschys, 2005).
Däremot finns ett antal besläktade och beforskade begrepp i t ex fragmentering och
differentiering. Sektoriseringen har en av sina viktiga förespråkare i Max Weber (1987) som
förordade specialisering i fasta kompetensområden styrda av regler och dessutom
ansvarsutkrävande genom hierarkierna i dessa förvaltningens stuprör. Det som Weber
fokuserade på som ett botemedel mot självtillräckliga byråkrater, nepotism och korruption är
alltså i stor utsträckning det som vi idag betraktar som några av förvaltningens största
dysfunktioner. Därför är det viktigt att konstatera som Olsen (2005) och Du Gay (2000) att
byråkratin inte är värdelös utan tvärt om och att vi därför har en hel del kvar att lära av denna
och de värden som understöds.
Jurisdiktionen är ett begrepp och en viktig utgångspunkt för diskussion om fragmenterad
offentlig förvaltning. Enligt Considine (2005) är jurisdiktionen och därmed den organisation,
handläggning eller det område som frågan gäller det centrala. I en Webersk (1987) terminologi
fokuseras på den enhet, område eller delmängd av en förvaltning kring vilken en person eller
funktion har ansvaret delegerat (Bekkers, 2005). För Weber var arbetsdelning och uppdelning
centrala inslag i den ideala förvaltningen genom hierarkin som differentierar vertikalt och
specialiseringen som differentierar horisontellt. Utifrån den Weberska begreppsapparaten är
stuprören och sektoriseringen inte något negativt utan något som garanterar opartiskheten och
rationaliteten i den specialiserade experthandläggaren och den formella tydligheten i
hierarkierna (Weber, 1987; Jain, 2004). Viktigt att minnas är även att Webers (1987) ideal
byggde på transparenta och väldefinierade tydliga lagar som skulle implementeras (Rothstein,
2003). När det gäller regler är sambandet mellan dessa och transparens och förutsägbarhet
välkänt (Olsen, 2005; du Gay 2000). Tydliga regler har den fördelen att de är förutsägbara för
medborgaren eller företaget men att det, som Rothstein (2003) nämner, riskerar att bli en rigid
och oflexibel tillämpning utan något mått av situationsanpassning. Även den rena volymen av
regler inom olika ämnesområden skapar problem utan att någon enskild regel behöver vara mer
komplex än någon annan (Evans & Rauch, 1999). Utvecklingsarbetet i den svenska
statsförvaltningen har under den senaste tiden kommit att präglas åtminstone till en stor del av
nya krav på samverkan. I den förra regeringens förvaltningspolitik slogs inte bara en
förvaltningspolitik med medborgarfokusering fast utan även en medborgarfokusering där
förvaltningen skulle göra sig lättare att interagera med genom samverkan.
Samverkan mellan myndigheter och med andra sektorer i samhället för att ta till vara långtgående
möjligheter till förbättringar för medborgare och företag… (Skr 2000/01: 151, s 26)
Vidare är det instressant att av regeringens fokalområden för betungande och problemtisk
sektorisering och bristande koordination är just regelbördan som läggs på småföretag (Quist,
2005). En orsak som framhålls bakom sektoriseringen är att regeringen sedan resultatstyrningen
trädde in som en viktig styrform haft allt större fokus på att strukturera mål och att
kommunicera dessa till förvaltningen för implementering än att beskriva tydliga regler för hur
politiska beslut skall implementeras. Resultatstyrning har inneburit ett mindre fokus på
detaljreglering av förvaltningen och en övergång till styrning genom generella mål. Kritiker har
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anfört att detta inneburit att den organisatoriska identiteten i myndigheterna stärkts vilket
inneburit att dessa mer ser om sitt eget hus, vilket förstärkt gränserna i uppdelningen mellan
olika ansvarsområden (Premfors et al , 2003; Jacobsson & Sundström, 2001). Detta leder enligt
Premfors et al (2003) till fragmentering. Fragmenteringen är ett resultat av att styrningen
koncentreras kring myndigheterna som enskilda resultatenheter. Myndigheterna får genom
denna styrning egna mål, egna problem och ett eget ansvar och kompetens att bestämma hur en
insats leder till de uppsatta målen. Detta ger enligt Premfors et al (Ibid.) ringa incitament att
fokusera på myndigheten som en del i ett större sammanhang, staten, och som relationellt
knutet till omgivande myndighetsområden. Kommunerna är i sektoriseringssammanhang det
riktiga sorgebernet i förvaltningen eftersom en stor del av politiken konkretiseras här:
Eftersom den kommunala sektorn är den del av samhällsförvaltningen som genomgått den snabbaste
tillväxten under det senaste halvseklet är det inte minst här som sektoriseringen av olika förvaltningar
kan iakttas, i större kommuner ofta med en såväl funktionell som territoriell skiktning. Det är också
här som det bristande sambandet mellan olika insatser framstått som mest påtagligt. (Tarschys, 2005,
s 132)
Detta riskerar även att leda till suboptimering vilket innebär att myndigheterna optimerar på sin
egen verksamhet och riskerar att tappa helhetsfokus (Tarschys, 2005). Som en logisk
förlängning på regeringskansliets sektorisering genom ämbetsverkens och de statliga
myndigheternas sektorisering är regelverken kommunerna arbeter med även de fragmenterade,
vilket leder till ibland konflikterande normsystem. Bekkers (2005) diskuterar sektoriseringen
som ett uttryck för att en jurisdiktion handhas av en viss grupp handläggare som har mandat att
utifrån regelverket bestämma om en sökande skall få tillgång till eller nekas tillgång till en
offentlig åtgärd. För Rothstein (2001; 2002; 2003) är det centralt att det finns en viss och måste
finnas handlingsfrihet för handläggare och därmed är handläggningen ingen mekanik och inte
minst hålls handläggande personer ansvariga för besluten. Detta är dock även identifierat som
en problematisk dysfunktion (Lipsky, 1980; Prottas, 1979). Ser man på relationen mellan
myndighet och klient utifrån klientens synvinkel framträder ett stort problem med
funktionssättet med myndigheter som stuprör. Koordinationen av delärenden i klientens
process blir till stora delar helt upp till klienten.
Furthermore, much of government work, especially government services, is carried out by multiple
government agencies but most government organisations work as vertically rigid “silos" who get on with
their jobs without any collaboration with other agencies involved with the other activities of the same
process. Consequently this results in poor coordination between participating government departments,
thereby leading to poor performance of government services. As a consequence, for such services often the
citizens have to run from one department to another to facilitate coordination between those departments.
(Punia, 2004, s 500)
Detta är det som man i Storbritannien adresserar med joined up government genom att joined up
problems demand joined up solutions (Blair, 1997). Mycket av den forskning som bedrivs idag
fokuserar på möjligheterna att bättra på koordinationen mellan myndigheter genom
organisationslösningar eller informationsteknik. Informationsteknik har egenskaper som
gränsgångare och kan naturligt stödja kommunikation över organisationsgränser (Snijkers,
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2005; Fountain, 2001; Bellamy & Taylor, 1998). För dessa är egenskaperna att stödja
kommunikation över gränser framträdande men även den motsatta synpunkten är beforskad.
Informationssystem kan även ha en strikt centraliserande och byråkratistärkande egenskap som
innebär att vid automatisering av ärenden är informationssystem potentiellt den perfekt
regelbaserade handläggaren inom ett visst expertisområde. (Snellen, 1998b; Persson &
Goldkuhl, 2009). Andra som Andersen (2004) och Bekkers, (2005) menar att informatisering i
offentlig förvaltning med hjälp av informationssystem för första gången kan vara det som kan
bryta upp de silos och stuprör som den byråkratiska förvaltningen består av. När det gäller
bristerna i horisontell samverkan tar Peters (1998) upp tre olika problemområden
överskottsproduktion, tomrum och inkoherens. Överskottsproduktionen är som det låter att flera olika
förvaltningar eller myndigheter ägnar sig åt redundanta aktiviteter som helt eller delvis
överlappar varandra. Detta betyder att förvaltningen som helhet suboptimerar och producerar
mer än vad som skulle ha behövs i en optimal situation. Tomrum innebär motsatsen vilket
innebär att det finns en lucka mellan olika förvaltningar som ingen av dessa fyller genom sina
åtgärder. Det kan vara så att flera förvaltningar känner till ett problem men uppfattar att det
ligger inom en annan förvaltnings jurisdiktion. Den sista kategorin inkoherens handlar om när
flera olika förvaltningar är involverade inom helt eller delvis överlappande områden men på ett
sätt som gör att de motverkar varandras handlingar.
En ytterligare kategorisering på sektoriseringsproblematiken är Tarschys (2005) framställning.
Den första varianten på sektoriseringsproblematik är redundansen eller dubbelarbetet som är
direktöversättbart till Peters (1998) kategorisering ovan. Den andra varianten är de
fragmenterade och i värsta fall motverkande insatserna från olika aktörer som inte vet vad den
andre gör i ärendet. Den tredje varianten är uppgifterna som faller mellan stolarna på grund av
att ingen har eller tar ansvar för ärendet. Den fjärde varianten är suboptimering där en
förvaltning agerar på ett sätt som ger sämre effekter av en annan instans åtgärder. En femte
variant benämner Tarschys som krångel och svåröverskådlighet som ytterst handlar om
myndigheters omfattande administration kring delning, remisser etc. Den sjätte och sista
kategorin är tvärstyrning och handlar om de olika tvärsektoriella varianterna på denna
tvärstyrning som omfattas av policies som jämställdhet, mångfald etc.
Horisontell speccialisering är det som normalt brukar benämnas som silos eller stuprör i vilka den
offentliga förvaltningen är organiserade inom sina jurisdiktioner. I tidigare avsnitt togs
ansvarighetens koppling till juridiska sakområden för möjligheterna att hålla tjänstemän och
politiker ansvariga för sina beslut. Egeberg (2003) ställer sig frågan om organisatoriska gränser
spelar någon roll för hur information flödar inom och mellan myndigheter. Organisatoriska
gränser mellan funktioner i myndigheter och mellan myndigheter hindrar inte interaktion och
kommunikation över gränserna men skapar halvgenomträngliga väggar som därmed leder till
friktion (Ibid.) Information flödar långsammare och konflikter tar längre tid att lösa. Den andra
dimensionen på specialisering, den vertikala, är speciellt viktig i federala länder med en
ytterligare nivå i förvaltningen. Detta är anledningen till amerikanska synsätt som Layne & Lee
(2001) fokuserar på integration såväl vertikalt som horisontellt. Egeberg (2003) konstaterar att
handläggare på låg nivå tenderar att identifiera sig med funktionen eller jurisdiktionen medan
högre tjänstemän oftare har en identitet som spänner över förvaltningsgränserna. I Sverige är
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den vertikala specialiseringen speciellt tydlig i vissa kommunala ärenden där såväl
regeringskansli, myndigheter, länsstyrelser och förvaltningsdomstolar utgör den hierarkiska
uppdelningen som normerar handlandet.
I en internationell jämförelse är den svenska fokuseringen på sammanhållen förvaltning liten.
Ling (2002) konstaterar att joined-up government inte är en stor politisk fråga i Sverige och att
det som motsvaras av sammanhållen förvaltning styrs genom att man från regeringskansliets
sida uppmuntrar samverkan, skapa gränsöverskridande resultatmål och sammanslagning av
myndigheter. Ling (2002) konstaterar vidare att det finns relativt litet utrymme att fortsätta
denna inslagna väg, då möjligheterna att hantera fragmenteringen är med sammanslagningar av
myndigheter och gränsöverskridande budget och resultatmål. Den svenska decentraliserade
förvaltningsmodellen med små mer autonoma myndigheter var något som tidigare exporterades
och kombinerades med en NPM-agenda och gavs incitamentsstruktur av ett mer
marknadsliknande slag.
Statskontoret (2005) gjorde en större utredning om hur sektoriseringen ser ut i Svensk
statsförvaltning samt hur den kan och bör åtgärdas. I den konstaterar myndigheterna att den
hierarkiska strukturen med horisontella, starka gränser gör att förvaltningarna inte ser
medborgarna och företagen som helheter och därmed missar att hantera dessas sammansatta
problem. Vidare menar remissinstanserna att den vertikala hierarkin är bevarad intakt medan
myndigheterna får krav på sig att samverka mer mellan varandra. Det gör att hierarkin och det
stipulerade horisontella arbetssättet regeringarna förordar kommer i konflikt. Som vi kommer
se senare i denna avhandling finns det omfattande konflikter och problem som drabbar
kommunerna genom sektoriseringen mellan myndigheter.
Tarschys (2005) delar in försöken att motverka sektorisering i horisontella och vertikala recept
och konstaterar att de första försöken att råda bot på sektoriseringen skedde på 1600-talet. Som
ett kuriosum kan nämnas att Axel Oxenstierna på 1600-talet grundlade de första ämbetsverken
(kollegierna) och redan 1634 hade de första varianterna på horisontell samordning införts
genom de sk ämbetsmannamötena. I 1700-talets regeringsformer skulle kollegierna sträcka sig
som armar efter kroppen och i 1809-års regeringsform kommer den numera berömda
formuleringen om att verk och domstolar skulle ”räcka varandra handen”. Historien om
horisontell samverkan och sektorisering är alltså ingalunda ny och framförallt ingalunda slut!
Vertikala recept har handlat framförallt om att utveckla regeringens styrning för ökad kontroll
och synergi. Detta har från regeringens sida handlat om att utveckla mål och resultatstyrningen.
Även om svenska regeringar fokuserat samverkan och tydliggjort vikten av detta i större grad
genom bland annat den nya myndighetsförordningen där samverkan skall ske även för den
enskildes skull (SFS 2007: 515) är även Sverige i en process att fokusera samma utveckling som
Storbritannien och i och med detta i olika former utreder processbaserad verksamhetsstyrning
(Stigendal & Johansson, 2004; Quist, 2005).

3.8 DEN TRADITIONELLA BYRÅKRATIN
”These are not the best days for bureaucracy” (Du Gay, 2000, s 1) skriver Paul Du Gay i boken In praise
of Bureaucracy och denna iakttagelse kan vara ännu mer sann idag än för de 8 år sedan som
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boken skrevs. Max Weber. som är byråkratiteorins huvudarkitekt och en av de viktigaste
influenserna bakom hur och i enlighet med vilka grundföreställningar som den offentliga
förvaltningen är uppbyggd bygger argumentationen för hur staten skall vara organiserad på
begreppet legitimitet (Raadschelders, 2003). Detta gäller i första hand en legitim ordning som
dock bygger viktig legitimering på outputsidan utöver inputsidan. Viktiga delar av den
legitimerande funktionen bygger på hierarkin och den utpräglat likabehandlande fokuseringen
på handläggning utifrån detaljerade regelverk med skriftlig dokumentation. Det gör att värden
som transparens, legalitet och likhet inför lagen är förknippade med det byråkratiska arvet. I en
idealbyråkrati är tjänstemännen ansvariga för att implementera beslut i enlighet med strikta
regelverk som bygger på en objektiv rättstillämpning, fri från personliga agendor och utan
partiskt gynnande av det subjekt som handläggningen gäller. Som Prottas (1979) och Lipsky
(1980) beskriver skapar handlingsfriheten dysfunktioner som i värsta fall blir lagvrängning,
manipulerad information och ett utnyttjat kunskapsöverskott. I en rigid byråkrati undviker man
dessa dysfunktioner men får omfattande rigiditet och den berömda dysfunktionen ’goal
displcement’ där regler blir ändamål i sig (Merton, 1968). Få är de som associerar begreppet
byråkrati eller byråkrat med något tjänstvilligt, effektivt och värdefullt. Nedanstående citat är ett
bra kåseri över vår bild av byråkraten:
Byråkrati – det är fult det. Den sanne byråkraten är en småskuren, maktsugen borgarbracka, som
njuter av vetskapen att han håller medmänniskans öde i sina händer. Han är en mästrande
översittare, som rider på sina paragrafer för att i pur illvilja kunna klämma åt den enkle medborgaren.
Den sjuke, den vårdsökande blir för byråkraten ett fall, ett kartotekkort. Tullarens byråkratsjäl
fröjdar sig när han hittar den extra cigarettlimpa du gömt i bagaget. Postfröken i luckan – den evigt
sura – gottar sig invärtes när hon får vägra betala ut pengar för att du inte har giltig
legitimationshandling. Krånglet är för byråkraten ett självändamål eller än värre: det är till för att göra
tillvaron så jävlig som möjligt för Pinneberg (Göte Svensson, Konkret 1969: 8/9 citerad i Lundquist
& Petersson, 1971, s. 165)
Men det var inte detta Max Weber menade med den ideala organisationsformen för en legitim
förvaltning. Utan precis som Göte Svensson försöker säga ovan är byråkraten och byråkratin
något som är ämnat att vara mer värdefullt än krångligt. Webers byråkratisyn bygger på ett antal
olika kriterier för den ”moderna” byråkratin (Weber, 1987).
1. Fasta kompetensområden reglerade genom regler i form av lagar eller reglementen
a. Aktiviteter i byråkratin är fast fördelade genom officiella plikter
b. Befallningsmakten att tilldela officiella plikter definierade i regler
c. Anställd personal med bestämda kvalifikationer
2. Principen om tjänstehierarki och insatsordning i och med ett fast organiserat system av
över- och underordnade. Ger styrda en möjlighet att appellera till högre myndighet.
3. Ämbetsutövningen baserar sig på skrivna dokument och akter. Ämbetsutövningen skall
vara skild från privatsfären liksom bostad från arbetsplats och privata medel från
offentliga.
4. Högt specialiserad ämbetsutövning bygger på en specialiserad personal med
specialutbildning.
5. Ämbetsutövningen är en huvudsyssla
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Ämbetsutövningen följer generella regler som kan läras och som är mer eller mindre
uttömmande
Vi kan konstatera att tidigare framställningar i denna avhandling redan redogjort för hur
byråkratiteori behöver vara ett viktigt inslag i analysen för hur en offentlig verksamhet kan
utvecklas. Som Fountain (2001) skriver (se ovan) kan inte forskare intresserade av utveckling
och reformering av offentliga organisationer ignorera historien för de organisationer som
utvecklas genom att ensidigt fokusera på de aspekter i byråkratier som fungerar dåligt. Webers
grundläggande idéer ligger kvar som en mycket central och viktig legitimeringsgrund för
offentliga organisationer.
An ideal bureaucratic structure is assumed to contribute to unity and coordination, precision and speed,
predictability, obedience and loyalty, impartiality, reduction of friction and of material and personal
costs, knowledge of files and an institutionalized memory, and continuity across changes in government.
(Olsen, 2005, s. 8)
Rothstein (2003) anför att generella regler tillämpade på ett opartiskt sätt och inte
specialanpassade lösningar för olika intressegrupper eller särintressen skapar legitimitet för
förvaltningen. Weber skiljer på begreppen makt och auktoritet där det första är en persons
möjligheter att fullfölja sina mål på bekostnad av någon annans måluppfyllelse medan auktoritet
är istället att en instruktion eller order tenderar att följas på grund av att den betraktas som
legitim. Detta leder Weber till slutsatsen att auktoritet är legitim maktutövning (Weber, 1987). I
beskrivningarna talar Weber om tre olika generella former för auktoritet karismatisk grund,
traditionell grund och legal-rättslig grund. Karismatisk auktoritet bygger i regel på personbundna
egenskaper hos en styrande där dessa är intimt knutna till dennes person och stil. När personen
dör försvinner i regel legitimitetsgrunden. Traditionell auktoritet handlar i regel om hävdvunnen
auktoritet genom födslorätt, rikedom eller som för de medeltida kungarna genom gudomlig rätt
utifrån kröningen. Den sista auktoritetsgrunden är den legal-rationella grunden där
legitimitetsgrunden utgörs av opersonlig tillämpning av förutbestämda regler på ett så effektivt
sätt som möjligt (Ibid.). Den mest effektiva organisationsformen att bedriva denna
auktoritetsutövning är enligt Webers argumentation byråkratin. I denna avhandling liksom för
studiet av olika aspekter av det moderna samhället är det den senare auktoritetsgrunden som är
den viktigaste.

3.8.1 BYRÅKRATIKRITIK
Inom forskningsområdet eFörvaltning har ett flertal centrala aspekter i byråkratikritiken tagits
fasta på och kommit att utgöra centrum för tanken på IT som understödjare för reformation
inom offentlig förvaltning. Som ledord bakom tanken på One-stop government eller One-stop shops,
det vill säga två begrepp för reformtanken ’en väg in till förvaltningen’ ligger sektorisering,
stuprörstänkande samt svårnavigerbarhet inom myndighetsområdet i förgrunden (Bellamy &
Taylor, 1998; Fountain, 2001; Kubicek & Hagen, 2000; Wimmer & Tambouris, 2002). Samtliga
dessa aspekter innebär ofta en implicit och i många fall även en explicit byråkratikritik. Jain
(2004) har identifierat två övergripande teman för hur byråkrati i Webersk tappning är relaterad
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till eFörvaltningsforskning. De två teman som identifierats är antingen att IT är ett sätt att
reformera byråkratin för att undvika centrala dysfunktioner associerade med byråkratin. Det
andra temat är att IT-projekt ofta misslyckas i offentliga organisationer p g a fenomen
relaterade till byråkratins negativa effekter. Något paradoxalt beskylls såväl byråkratin som
NPM i termer av resultatstyrning som upphovet till sektorisering och fragmentering. Jain (Ibid.)
anför att byråkratin i Webers tappning med funktionssätt som arbetsdelning och specialisering,
regelstyrning och hierarki leder till den verklighet där myndigheter fungerar som öar i världen
och där myndigheterna i hög utsträckning tenderar att bli oflexibla och oresponsiva mot
medborgarnas behov. Byråkratikritik som har sitt ursprung inom det ekonomistiska synsättet
har anfört att i en omgivning som ställer stora krav på flexibilitet, innovation och
entreprenörskap har byråkratin ingen framtid (Du Gay, 2000). Osborne & Gaebler (1992)
menar att förändringar i omgivningen har gjort byråkratin föråldrad vilket gör att det behövs
något nytt som kan ta över. I Lundquists forskning (1992; 1998; 2001) kan man se detta som ett
skifte från demokratiska processvärden till substansvärden när legalitet, likabehandling och
transparens får lämna plats för kvalitet, effektivitet, responsivitet, icke standardiserade tjänster
och som styrs av initiativ snarare än order (jfr Osborne & Gaebler, 1992).
När det gäller den svenska förvaltningen har även här funnits en byråkratikritik inom
förvaltningspolitiken. I och med välfärdsstatens tillväxt och lagstiftningarnas ökande
komplexitet har förtroendet fallit för de offentliga institutionerna. Efter 70-talets oljekriser har
de offentliga verksamheternas sätt att fungera kommit att ifrågasättas. Under de första åren
efter regeringsskiftet –76 kom detta att handla om rationaliseringar och nedskärningar men
sedan 1978 har Sveriges regeringar oavsett färg haft byråkratikritik på agendan. Genom denna
fokusering har de utformat en strid ström av riktlinjer, policydokument, propositioner,
utredningar, skrivelser och även i regleringsbrev till myndigheterna uttryckt service och
medborgarperspektiv som viktiga centralbegrepp för förvaltningen. I propositionen
(1978/79:111) om åtgärder mot krångel och onödig byråkrati m.m. skriver den dåvarande svenska
regeringen:
I lagboken är mötet mellan myndighet och människa bara sval logik. I verkligheten är detta möte ofta
laddat med känslor. För den enskilde är det ofta svårt att förstå vilka tankar som kan ha legat
bakom olika regler och rutiner. Ibland är dessa tankar inte heller särskilt vidsynta. Beslutsfattarna
har inte alltid lyckats tänka igenom de situationer som kan uppkomma och har brytt sig alltför lite om
den belastning som reglerna lägger på förvaltningen och allmänheten. Det kan också uppstå problem
när flera olika lagar krokar i varandra eller när myndigheter går in för sina uppgifter med så stor nit
att den enskilde snärjs i regler som han varken finner begripliga eller meningsfulla. Några sidor av
byråkratiproblemet kan angripas genom bättre samhällsinformation. Andra kan bemästras genom
förändrade attityder och en mer serviceorienterad inriktning hos myndigheter och förvaltningar. I en
rutinmässig hantering är det alldeles för lätt att reducera enskilda människor till ’ärenden’ eller ’fall’.
(Prop 1978/79:111, s 4-5)
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3.8.2 BYRÅKRATIUPPRÄTTELSE
Mot den traditionella byråkratikritiken som presenterats i ovanstående avsnitt har från flera håll
kommit synpunkter och litteratur kring upprättelse för byråkratin och dess centrala förtjänster.
Johan P Olsen (2005) skriver att trots att offentliga förvaltningar under de senaste 25 åren
genomgått omfattande förändringar är litteraturens bild av byråkratin både orättvis och oriktig.
Olsen ifrågasätter att byråkratin skulle vara utdaterad med inskränkningen att detta gäller
byråkratin som institution och inte byråkratin som instrument. I inledningen till artikeln Maybe
It Is Time to Rediscover Bureaucracy skriver Olsen om byråkratin:
Yet it questions the fashionable ideas that bureaucratic organization is obsolescent and that there has
been a paradigmatic shift from (Weberian) bureaucracy to market organization or network
organization. /…/for those interested in how contemporary public administration is organized,
functions, and changes, it is worthwhile to reconsider and rediscover bureaucracy as an administrative
form, an analytical concept, and a set of ideas and observations about public administration and
formally organized institutions. (Olsen, 2005, s 2)
Rothstein (2003) skriver att formella regler i offentlig förvaltning till skillnad från
situationsanpassade lösningar för särintressen tenderar att stärka tilliten till offentliga
förvaltningar där dessa implementeras på ett sätt som gynnar ett opartiskt och okorrumperat
funktionssätt inom förvaltningen. Olsen (2005) påminner oss även om ett led i den Weberska
idealbyråkratin som fokuserar på den ”blinda” implementeringen baserad på regler som ett sätt
att gynna de demokratiska värdena i förvaltningen genom att medborgarnas sociala status,
ekonomiska ställning etc. inte kommer att ha större inverkan på det resulterande beslutet. Ett
ständigt återkommande problem är graden av regelstyrning och graden av flexibilitet. I
västdemokratierna har byråkratin haft en stark ställning och ansetts som något oersättligt med
andra typer av förvaltning. Thomson uttrycker detta som:
No one has yet shown that the quality of life that citizens demand can be sustained without
bureaucracy, or a form of organization very much like it. (Thompson, 2005, s 51)
Tjänstemännens roll mot medborgare i civilsamhället är ett frekvent diskuterat område som
rymmer ett antal centrala problemställningar. Byråkratin liksom antibyråkratin i form av
marknadsorientering, kundorientering eller andra krav på stora individhänsyn gentemot
medborgarna är inte ideallösningar. Van Gunsteren (1986, s273 citerad i Lundquist 1991b)
menar att problemet kräver en balansgång och att de renodlade formerna inte löser detta på ett
tillfredsställande sätt:
Å ena sidan kräver vi att tjänstemän ska vara etiskt autonoma, lyhörda och flexibla. Å andra sidan
vill vi att de skall vara neutrala, lojala och tekniskt kompetenta. Skulle vi vara nöjda med en rent
webersk byråkrati? Nej, en sådan skulle vara okänslig, omänsklig, stelbent men lydig men utan initiativ
och, framför allt, okänslig för etisk kritik utom när denna kommer som lagar eller instruktioner från
överordnade. Skulle vi vara nöjda med en rent ”mänsklig” flexibel och situationsinriktad byråkrati (om
nu inte det är en logisk motsättning)? Nej, en sådan skulle leda till olikhet inför lagen, brist på
koordinering och olydnad gentemot politiska direktiv som ger breda policylinjer. Båda typerna är långt
ifrån idealiska. (Van Gunsteren, 1986, s273 citerad i Lundquist 1991b, s 91)
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Denna dualism är talande för de problem vi står inför vid arbete med förvaltningsutveckling.
Det är också insikten om denna dualism som gör att denna avhandling handlar om
förutsättningarna för sammanhållen kommunal eFörvaltning och inte hur en sådan a priori
realiseras på bästa sätt. Konflikter mellan olika fundamentala värden är en alltid närvarande
realitet och därmed bör man gå in i verksamhetsutvecklingen med öppna ögon och inte med
väskan full av axiom och a priorikunskaper om vad som är lämpligt att åstadkomma.
Public organizations were never designed to maximize on efficiency, flexibility and customer friendliness
but rather to ensure a uniform and unbiased implementation of the law. Thus, to some extent the critique
during the past couple of decades has employed an irrelevant yardstick (Peters & Pierre, 2003, s 6)
Max Webers grundläggande värden har inte försvunnit, de har inte dött och är inte irrelevanta.
De utgör viktiga fundament för en legitim förvaltning som konstaterades i avsnitt 3.5. Även på
andra håll kan man se tecken på en byråkratiupprättelse i och med att många återvänder till
klassiska Weberska kärnvärden i studiet av den offentliga förvaltningen.
So why bother with bureaucracy, bureaucrats, bureaucratization, and bureaucratic theory? One reason is
that the dinosaur scenario, emphasizing the undesirability and nonviability of bureaucracy and an
inevitable and irreversible paradigmatic shift toward market or network organization, is wrong or
insufficient. (Olsen, 2005, s 17f)
Som slutsats av detta kan vi konstatera det som Lundquist (1998) konstaterar: balans mellan
ekonomiska värden och demokratiska värden är det som skapar en legitim förvaltning. Båda
dessa värdeuppsättningar behöver hänsyn tas till i förvaltningen då de är omistliga delar av
legitimiteten för offentliga organisationer.

3.9 HANDLINGSFRIHET OCH NÄRBYRÅKRATER
Handlingsfriheten i offentlig verksamhet är ett omdebatterat och välstuderat område inom
statsvetenskapen. I de föregående avsnitten har handlingsfriheten berörts genom de två
positionerna i Webers idealbyråkrati (Weber, 1987) och närbyråkratin (Prottas, 1979; Lipsky,
1980). I den Weberska (ibid.) idealförvaltningen är handlingsfriheten så liten som möjligt och
inslaget av regelbaserad handläggning så stort som möjligt medan realiteten gör att för
välfärdsarbetare i form av närbyråkrater har en betydande handlingsfrihet i sina beslut.
Handlingsfriheten är dock inte bara ett faktum i det arbete som bedrivs av de välfärdsarbetare
som av Lipsky (1980) och Prottas (1979) benämnts som street-level bureaucrats eller närbyråkrater
(Sannerstedt, 2001). Handlingsfriheten är istället ett resultat av att lagar och förordningar inte
kan skapas så att varje möjligt fall enkelt kan prövas mot regleringarna (Rothstein, 2001).
Handlingsfrihet finns även i annars regelbaserad förvaltning som det utrymme för bedömningar
som finns som flexibilitet i lagstiftningen. Vi har ovan två extremer beskrivna. I den Weberska
idealbyråkratin har vi den starka fokuseringen på att förvaltningen vinner legitimitet på att
utifrån skrivna och precisa regler utföra en så regeltolkande myndighetsutövning som möjligt.
Den andra extrempunkten är de målformuleringar och den flexibilitet som både krävs och är en
del i närbyråkraternas myndighetsutövning i välfärdsprogram (Lipsky, 1980).
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I Webers byråkratiteori anses den strikta regeltillämpningen gynna förvaltningens effektivitet
medan handlingsfriheten anses vara viktig för att regler inte skall ha tendensen att bli för rigida
och göra myndighetsutövningen verklighetsfrånvänd. Evans & Rauch (1999) menar att regler
till en viss punkt kommer att ha positiva effekter för myndighetsutövningen men i takt med att
reglerna blir fler inom ett område kommer detta att spilla över i negativa effekter. Även duGay
(2000) beskriver att transparensen ökar med striktare regler och mindre flexibilitet samt kanske
inte minst förutsägbarheten. Rothstein (2003) beskriver att i vissa policyområden är behovet av
situationsanpassning så stort att uniforma centralt beslutade regler blir omöjliga att följa om
man samtidigt skall nå resultat. I denna avhandling är det istället fråga om företagens
sammansatta ärenden inom flera olika policyområden som står i potentiell konflikt med
varandra. Detta gör att det är interaktionen och samfunktionaliteten mellan olika organisationer,
policyområden och handläggare som står i fokus. Det betyder att det ofta handlar om jämkning
av intentionerna i olika policyområden mot varandra. Statens utflödessida har som beskrivits
tidigare fokuserats redan av Weber som det viktigaste och mest legitimitetsskapande för
offentlig förvaltning. I och med att Prottas (1979) och Lipskys (1980) satte fokus på de
handläggare, välfärdsarbetare med direkta och nära kontakter med klienterna/medborgarna
under beteckningen street-level bureaucracy och de effekter dessa har på legitimiteten för offentliga
förvaltningar tydliggjordes detta. I dessas verk har även flexibiliteten och handlingsfriheten på
utflödessidan i den dagliga medborgarkontakten kopplats samman med dysfunktioner i relation
till centrala värden enligt Webers förvaltningssyn.
Prottas (1979) är inte helt tydlig med hur långt generaliserbarheten är för teorin om
närbyråkraterna men Lipsky (1980) fokuserar på välfärdsarbetare. Några viktiga aspekter hos
närbyråkraterna är att de inte sysslar med helheter i form av hela problem, hela människor eller
liknande utan delmängder som är hanterbara inom närbyråkratens verksamhetsutövning. Detta
benämns people-processeing och i huvudsak är reduceringen av en klient till en för närbyråkraten
hanterbar storhet. Då är det hanterbarhet i förhållande till roll och lagstiftning som är det
reduceringen gäller. Medborgaren fallgörs och omstöps till en verksamhetsklient istället för en
helhet. Prottas (1979) fokuserar på dysfunktionen som kan uppstå genom att närbyråkraterna
lär sig hantera och manipulera information och informationsströmmar och regelverk och har en
egentligen oönskad handlingsfrihet på grund av att lagstiftningen inte kan göras precis nog för
att minska närbyråkraternas makt och inflytande.

3.10 NEW PUBLIC MANAGEMENT
Ekonomism, New Public Management eller ”reinvention” i olika konstruktioner är en inhomogen
samling begrepp och idéer om hur förvaltningen skall arbeta. Ytterst handlar det om att
fokusera på effektivitet och produktivitet i den offentliga förvaltningens produktion. I Lundquists
(1998) terminologi fokuserar dessa inriktningar nästan enkom på de ekonomiska värdena i det
tidigare beskrivna offentliga etos. Enligt Mellbourn (1986) har sedan 1986 då begreppet effektivitet
dök upp första gången i en svensk budgetproposition dessa värden fokuserats och fokuseras
tydligt. David Osborne (Osborne & Gaebler, 1992; Osborne & Plastrik 1998; Osborne &
Hutchinson, 2004), som kanske är en av huvudaktörerna och företrädare för de mer radikala
delarna av den ekonomistiska traditionen får här bidra till att summera de mer extrema
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varianterna på NPM och ekonomism. Vissa som Lane (2006) menar dock att Osborne går långt
utanför vad som kan betraktas som huvudlinjen inom NPM.
Såväl eFörvaltning som NPM rymmer frekventa återreferenser till den kritiserade vågen kring
reinvention of government (Osborne & Gabler, 1992; Osborne & Plastrik, 1998; Osborne &
Hutchinson, 2004). Det som presenteras i dessa böcker är en variant av kundfokusering och
resultatfokusering för offentlig förvaltning som intagit en extremposition och även fått motta
omfattande kritik (Lane, 2006). Eftersom NPM mycket väl kan beskrivas som ett svårgreppbart
och osammanhängande sätt att se på hur förvaltning bör utvecklas (Dunleavy et al, 2005) görs i
detta avsnitt en sammanställning och diskussion kring det som kan beskrivas som en minsta
gemensamma nämnare. Jag har i avhandlingen inte gjort en specifik distinktion mellan
ekonomism, managerialism och New Public Management (NPM) utan lutar mig på (Pollitt, 1993;
Hood, 1998) breda definitioner som grundar sig i införandet av marknadslika mekanismer i
offentlig förvaltning. Kopplar vi till Lundquist (1998) har managerialism, ekonomism och New
Public Management i alla fall det gemensamma i betoningen av ekonomiska värden som
produktivitet och kostnadseffektivitet för utveckling av offentlig förvaltning (Lundquist, 1998)
på bekostnad av en fokusering på demokrativärden. Inom New Public Management finns
dessutom ytterligare fokuserade aspekter som tas upp. Betoningen på ekonomiska värden har
dock fått utgöra grunden för denna sambehandling av dessa inriktningar. Marknadslika
mekanismer har konstaterats men vad är det då? Enligt Osborne & Plastric (1997, s. 8) är dessa
rörelser vad som kan betraktas som huvudlinjen inom NPM:
•
•
•
•
•
•

decentralization
re-examination of tasks and goals
downsizing and privatization
cost-efficiency through contracting out and user charges
customer orientation and user fees
benchmarking and performance measurement
regulatory reform: deregulation.

Vi har ovan fokuserat på byråkratiteorin som fått utgöra grunden för det traditionella
paradigmet för hur statsapparatens förvaltning skall vara konstruerad, uppbyggd och fungera.
Denna bygger som tidigare nämnts i stor utsträckning på Max Webers idealbyråkrati (Homburg,
2004). Den gemensamma nämnaren i betoningen av ekonomivärden har redan nämnts för
dessa begrepp i förändringsstrategier för offentlig verksamhet. New Public Management
(NPM) brukar beskrivas som det paradigm för reformation av den offentliga förvaltningen som
dominerat under de senaste två decennierna. Inom NPM finns ett antal olika delmängder eller
rörelser som fokuserar på olika aspekter av reformation av förvaltningen. Osborne & Gaebler
(1992) beskriver och fokuserar på det som brukar kallas reinventing government. Kettl (1993)
beskriver utkontraktering i offentlig verksamhet som den rörelse som mest frekventast
förknippas med NPM.
Den marknadsstyrda förvaltningen som idealtyp har stärkts i såväl forskningsdebatten som den
politiska debatten kring hur förvaltningen bör reorganiseras. Modeller för styrning och
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organisering av den offentliga förvaltningen har som sagt förts in med inspiration från det
privata näringslivet. Till modeller hämtade från näringslivet för organisering av det offentliga
räknas här bland annat processorientering (Rentzhog, 1998; Stigendal & Johansson, 2004) och
TQM (Total Quality Management) (Morgan & Murgatroyd, 1994; Rentzhog, 1996; 1998) samt
BPR (Business Process Reengineering) (Davenport, 1993; Hammer, 1996). Framförallt TQM
har inneburit en än starkare fokusering på mätbara variabler som kan visa hur effektivitet och
produktivitet påverkas av alternativa sätt att organisera den offentliga förvaltningen (Morgan &
Murgatroyd, 1994). När Andersen (2004) studerar effekter av informationssystemutvecklingen i
den offentliga förvaltningen sker detta i termer av bland annat effektivitet och produktivitet,
något som illustrerar den distans till bärande förvaltningspolitiska värden som Lundquist (1998)
observerat.
NPM har fått ta emot kritik för att detta reformparadigm saknar en fokusering på IT vilket
rimmar illa med satsningen på effektivitet och produktivitet (Homburg, 2004). Enligt andra
som Gruening (2001) är den ökade IT-användning något som ligger inom ramarna för vad som
är det naturliga kärnområdet för NPM. Enligt Homburg (2004; 2005) riskerar IT-tillämpningar
inom NPM att bli ett ofokuserat tillämpningsområde men det kan även bli ett lyckligt äktenskap
mellan NPM och eFörvaltning. Den teoretiska grunden för att sia om detta är alldeles för tunn
även om det finns egenskaper inom eFörvaltningen som avviker från det traditionella
förvaltningsparadigmet. I stället för att bära en strategisk syn på hur IT kan användas inom
förvaltningen blir IT-frågor föremål för en mer pragmatiskt orienterad tillämpning. Det faktum
att NPM vanligtvis är orienterat mot decentralisering och utkontraktering innebär att det
vanligtvis blir mindre informationsägande enheter och silotänkandet även vad gäller data och
dokumenthantering blir tydligare fragmenterat (Dunleavy & Margetts, 2000). Redan tidigare i
avhandlingen har tagits upp den kritik som framförs av bland annat Lundquist (jfr 3.10) och
som bygger på att NPM är en illa balanserad variant på förvaltningsreform som bygger på en
skev uppsättning värden. Vigoda (2002) kritiserar att kundbegreppet i offentlig förvaltning
reducerar medborgare till passiva subjekt vilka missar den kollaboration Vigoda ser i sina
studier.

3.11

EFÖRVALTNING – ETT NYTT REFORMSYNSÄTT?

IT i offentlig förvaltning är ingenting nytt. Sedan decennier har IT tjänat som ett
rationaliseringsinstrument i den offentliga förvaltningen utan att fokuseras i någon större
omfattning av statsvetare (Margetts, 2003). När det gäller IT och dess effekter har forskningen i
stor usträckninga varit inriktad på vilken potential IT har som verktyg. Detta har lett till en
mängd olika slutsatser om den roll IT kan få. Snellen (1998b) menar att IT är ett verktyg som
tjänar och stärker byråkratin och de Weberska värdena i och med att automatiseringen minskar
inflytandet och de potentiella dysfunktionerna hos närbyråkraterna. Samma slutsats drar Bovens
& Zouridis (2002) i och med att även de ser automatiseringen som en väg att stärka byråkratin
och de byråkratiska värdena på vägen bort från närbyråkraterna och den handlingsfrihet dessa
har haft. Hypermodernister som Toffler (1990) menade att IT genom sina hierarkiutmanande
och kommunikationsunderstödjande egenskaper skulle innebära utmaningar mot hierarkierna i
den offentliga förvaltningen och därmed skulle hierarkierna och byråkratin brytas. Bovens &
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Zouridis (2002) menar att automatiseringen av förvaltningen innebär ett fokus och ett behov på
regelformulering och systemkonstruktion vilket gör att standardisering och mer regelbaserad
handläggning krävs. Det Bovens & Zouridis (Ibid.) kallar beslutsfabriker är snarare ett
närmande till ett mer Weberlikt ideal än Tofflers (1990) argumentation om hierarkibrytande
egenskaper. Welch & Pandey (2006) menar att informationsteknik kan minska effekterna av
överdriven byråkratisering och den tekniska lösning dessa studerat är intranät.
När det gäller informationssystemforskning och managementforskning finns det även här en
omfattande publicering i ämnet. En omfattande forskning är utbudsorienterad och fokuserar på
hur e-tjänster och eFörvaltning skall tillhandahållas, hur tillväxten ser ut och även en
omfattande teknikdeterministisk litteratur. Den senare kännetecknas av mognadsmodeller och
andra
strukturbeskrivningar
kring
hur
den
offentliga
förvaltningens
informationssystemanvändning kommer att se ut. Layne & Lee (2001) publicerade en
välrefererad mognadsmodell som bygger på en deterministisk utvecklingssyn från
informationspublicering, transaktioner till vertikal och horisontell integration. I denna senare
ser vi en syn på IT i offentlig förvaltning som något som kan hantera dysfunktionen med
suboptimering och svåröverskådlighet i ärenden över myndighetsgränser. Liknande modeller
har presenterats av Hiller och Belanger (2001) som även hade ett femte steg för eDemokrati.
Australiens nationella motsvarighet till Riksrevisionen (ANAO, 1999) där denna senare även låg
som förlaga till den svenska numer berömda ”trappan” som publicerats av Statskontoret
(2000). Samtliga dessa modeller är exempel på en deterministisk teknocentrisk syn på
eFörvaltningen. Dessutom är dessa modeller utbudsstyrda snarare än efterfrågestyrda. Av
någon outgrundlig finns anledning en stor mängd studier som på olika sätt visar potentialen i
tekniken utan att fråga medborgarna om och hur de önskar att interaktionen med förvaltningen
skall se ut. Intressant är även att det i internationell forskning konstateras en så stor volym av
misslyckanden med eFörvaltningen. Jupp (2003) talar om bristerna i marknadsföring och det
axiom att eFörvaltning alltid är lite bättre, lite smartare och mer attraktivt som manifesteras
genom vad Jupp beskriver som en bygg tjänsten så kommer medborgarna filosofi som präglat mycket
av eFörvaltningen i såväl praktik som forskning. Heeks (2006) konstaterar också att det finns en
stor volym av misslyckanden som kan tolkas som att de utbudsorienterade potentialinriktade
teknikoptimisterna kanske felbedömt medborgarnas vilja till opersonlig kommunikation utan
direkt interaktion.
Datorisering i offentlig förvaltning har under lång tid skett inom förvaltningarna som ett sätt att
arbeta med sina verktyg. Sedan 70-talet har den svenska förvaltningen fokuserat på datorisering
och regeringarna har även de sedan 70-talet haft IT som en del av förvaltningspolitiken
(Premfors et al, 2003). Såväl Snellen (1998b), Bovens & Zouridis (2002), Riksrevisionen (2004)
har sett att datoriseringen haft att göra med administrativ rationalisering när den tillämpats som
stöd för handläggningen. De två tidigare av dessa har kopplat datoriseringen till utveckling mot
mer detaljerade regelverk, mer automatisering och mindre handlingsfrihet. Under perioder har
den svenska statsförvaltningen knutit mycket stora förhoppningar till datoriseringen som
verktyg för förvaltningsutveckling. På 70-talet var det följande som datoriseringen skulle
åstadkomma enligt en sammanställning av dåvarande Riksrevisionsverket:
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•
•
•
•
•
•
•

Lägre kostnader och mindre resursuppoffringar
Bättre informations- och beslutsunderlag
Snabbare ärendehandläggning
Bättre uppföljning och kontroll
Bättre arbetsförhållanden
Bättre prestationer och service
Nya organisations- och arbetsformer
(Prop. 1978/79: 121, s 4)

I samband med arbetet att ta fram kriterier för den svenska 24-timmarsmyndigheten var det
samma värden som för förvaltningspolitiken i stort som skulle gälla. Detta innebar att värdena
demokrati, rättssäkerhet och effektivitet (Regeringskansliet, 2000) fokuserats i den svenska
statsförvaltningen. Inom ramen för 24-timmarsmyndigheten kom detta att i uppdraget till
Statskontoret innehålla att utveckla servicen till företag och medborgare så att förvaltningen blir
tillmötesgående och tillgänglig. Medborgare skulle ges större möjligheter till insyn och kontroll
och vidare kom de tekniska aspekterna att rymma att medborgare och företag skulle kunna ha
tillgång till förvaltningen oberoende av tid, plats och myndighetens lokalisering. Den
nätverksförvaltning som kom att omfattas av begreppet 24-timmarsmyndigheten hade sitt
ursprung i det förvaltningspolitiska handlingsprogrammet en förvaltning i demokratins tjänst
(Regeringskansliet, 2000). I detta stipulerades att:
Statliga myndigheter skall uppfylla höga krav på tillgänglighet och tillmötesgående, kunna deklarera
vilka tjänster som erbjuds och i vilka former detta sker samt ge medborgarna tillfälle till dialog och
möjlighet att lämna synpunkter på den verksamhet de berörs av. I det enskilda ärendet skall man så
långt som möjligt behöva ha kontakt med bara en myndighet. (Regeringskansliet, 2000 s 10)
Som synes av citatet har 24-timmarsmyndigheten kommit att få verka som en realisering av
flera av dessa mål för förvaltningspolitiken. Förvaltningsmyndigheterna som var delaktiga i
framtagandet av kriterier för 24-timmarsmyndigheten såg dock svårigheter att kombinera
service, kundorientering och utövandet av myndighetsrollen samt att myndigheternas vitt skilda
verksamheter innebar att det behöver ställas helt olika krav på myndigheterna (Statskontoret,
2000). Meijer (2007) skiljer för IT-användningen i offentlig förvaltning på Organisatorisk IT
användning och Personlig IT användning. Organisatoriska informationssystem är till för att
befrämja koordination i och mellan organisationer medan de personliga informationssystemen
stödjer personliga arbetsprocesser.

3.11.1 EFÖRVALTNING, SEKTORISERING OCH ORGANISATIONSGRÄNSER
Ett av de huvudteman som finns inom eFörvaltningen är att IT i den offentliga förvaltningen
skall råda bot på de dysfunktioner i den traditionella förvaltningen som har med bristande
funktion över organisationsgränser att göra (Bellamy & Taylor, 1998; Fountain, 2001). I
samband med millennieskiftet lanserades i Sverige visionen om 24-timmarsmyndigheten
(Statskontoret, 2000) och idéer om nätverksförvaltning. I samband med detta kom i Sverige
uttalanden om målsättningarna med nätverksförvaltningen som innebar den tidigare omnämnda
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visionen om ett ärende - en kontakt för medborgare som inte skall behöva känna till
förvaltningsgränserna. Även internationellt har inom eFörvaltningsforskningen funnits en
fokusering på one-stop government (Kubicek & Hagen, 2000; Wimmer & Tambouris, 2002).
Märkligt är dock att diskursen om joined-up government inte har samma utpräglade fokus på
IT utan snarare rör sig på en högre nivå. Ett exempel på detta är att office of the e-envoy är ett
exempel på en joined-up government policy än en realisering av densamma (Mulgan, 2005).
Fokuserat bland de mål och visioner som vägleder myndigheter och företag inom eFörvaltning
liksom även ledord i forskningen kring eFörvaltning är att denna skall bidra till en reformering
av byråkratiernas sätt att fungera över gränserna (Bogdanor, 2005; Pollitt, 2003a). I
Storbritannien har detta fokuserats som joined-up government (Blair, 1997). I Sverige har det
fokuserats som nätverksförvaltning (Statskontoret, 2003), ett ärende - en kontakt (Skr 2004/05:48)
eller liknande formuleringar som implicerar samverkande förvaltningsmyndigheter över de
traditionella gränserna. Det ovan beskrivna problemet med stuprör i offentlig förvaltning är en
central aspekt där eFörvaltning anses ha egenskaper att förändra situationen. Fountain (1999;
2001) beskriver att eFörvaltning har egenskaper som innebär att en transformation av
arbetssätten inom de traditionella byråkratierna numera kan ändras. Ofta är forskning kring
eFörvaltning fokuserad på de externa gränssnitten och interaktionen mellan externa brukare i
form av företag och medborgare. Detta innebär ett synsätt där medborgare och myndighet är
de huvudsakliga intressenterna och aktörerna med olika intressen i ett ärende. Just denna
integrationseffekt är en av de aspekter som tillmäts störst betydelse när det gäller
eFörvaltningens prognosticerade effekter. Atkinson & Leigh (2004) diskuterar som många
eFörvaltningens utveckling i tre faser. I - Publicering av information, II – transaktioner och
ärenden online samt III – Integration över förvaltningsgränser.
Viktigt för förståelsen av eFörvaltning är att oavsett vilka värden som formuleras för framtidens
IT-medierade förvaltning så har den utveckling vi hittills sett i stort sätt helt varit utbudsdriven.
I Sverige har Riksrevisionen (2004) kommit till denna slutsats med konstaterandet att det
huvudsakligen varit interna kostnadshänsyn som drivit utvecklingen och valen av e-tjänster som
realiserats. Deloitte (2003) kommer till samma slutsats i rapporten eCitizenship for all där det
konstateras att de dominerande bakomliggande faktorerna varit statlig uppmuntran och
kravställning på myndigheter samt interna kostnadshänsyn som legat till grund för den
utveckling som identifierats inom myndigheter och lokala förvaltningar i kommunerna. Deloitte
(Ibid.) drar denna slutsats trots att de tillfrågade lokala myndigheterna rankade efterfrågan från
företag och medborgare som den näst viktigaste faktorn bakom sin eFörvaltningspolicy.
Transparens för medborgare gentemot förvaltningen är något som ett stort antal
forskningsrapporter inom eFörvaltning hänger sig till. Det råder dock ofta en paradoxal syn på
hur detta skall ske. Å ena sidan finns en strävan mot ”one-stop shops” (jfr Kubicek & Hagen,
2000) som liksom den svenska visionen om ett ärende - en kontakt (Skr 2004/05:48) rymmer en
strävan att dölja och minska de negativa effekterna av förvaltningens gränsytor mellan
myndigheter. En viktig aspekt är dock att det finns en potentiellt sätt omfattande baksida av en
sammanhållen förvaltning som levererar situationsanpassade tjänster i att det kanske är
medborgaren som blir mest transparant (van Duivenboden, 2002). Vidare finns ett
motsatsförhållande till transparensen som kan minska genom fokuseringen på integration och
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döljandet av organisationsgränser. Det finns alltså två motstridiga inriktningar på vad
eFörvaltning kan och bör åstadkomma relaterat till begreppen transparens och integration.
Integration behöver inte göra något mer transparent utan snarare mer tillgängligt vilket inte
nödvändigtvis är samma sak. Dessa begrepp kan vara svåra att realisera samtidigt. Samma
sakförhållande råder mellan begreppen flexibilitet (Schedler & Summermatter, 2007; King,
2007) och responsivitet å ena sidan och begreppen automatisering och effektivitet (Snellen,
1998b) å andra sidan. Att automatisering är effektivt kan man intuitivt förstå men
automatisering och flexibilitet är värden som direkt motverkar varandra. Ett flexibelt regelverk
är svårt att automatisera med IT-stöd och ett automatiserat regelverk kan svårligen vara
flexibelt, responsivt och situationsanpassningsbart. Detsamma gäller begreppen flexibilitet och
effektivitet som innebär liknande motsatsförhållanden.
Även när det gäller transparens finns det en andra sida av myntet. En transparens för
medborgaren inåt i myndigheterna innebär ofta att det finns en transparens från myndigheten
till medborgaren. Nydén (2002) skriver i rapporten 24-timmarshotet att ett stort antal myndigheter
begär in personuppgifter från medborgare som kontaktar myndigheten via internet för att
begära ut information utan att redogöra för medborgaren hur denna information kan komma
att hanteras. Denna information innebär inte bara att medborgarens personuppgifter är kända
(något som med fog kan betraktas som harmlöst) utan även att orsakerna till kontakterna är
kända d v s vilken information som medborgaren har begärt ut. En mer responsiv förvaltning
situationsanpassar tjänster genom att skräddarsy dessa för medborgaren (Zouridis, 1998). Att
leverera indata om medborgarens situation blir en nödvändighet för att förvaltningen skall
kunna göra detta men det gör även att mycket ingående detaljer om medborgarens specifika
situation blir kända för förvaltningen. Van Duivenboden (2002) skriver att den skräddarsyende
förvaltningens baksida är denna mycket ingående informationen om medborgaren samt att
detnaäven är priset som medborgaren får betala för situationsberoende handläggning.

3.11.2 EFÖRVALTNINGEN, ÄMBETSMANNEN OCH MEDBORGAREN
I den svenskan förvaltningen har datoriseringen som sagts ovan tidigt kommit att vara ett
förvaltningspolitiskt tema långt innan begrepp som eFörvaltning ens var påtänkta. När det
gällde förhållandena till medborgarna kom 70-talets förvaltningsutveckling att fokusera på
prestationer, handläggningseffektivitet och service (RRV, 1996). Under 80-talet kom IT att allt
mer omsättas till ett demokratihjälpmedel: Genom potentiella egenskaper hos IT ansåg man att
stora mängder information skulle kunna presenteras för medborgare som genom tillgången på
information skulle kunna få större möjligheter till deltagande och insyn i den demokratiska
dialogen (Prop, 1984/85: 220).
Det är få som avhandlar eFörvaltning och byråkratisk handlingsfrihet. Några undantag är Jain
(2004), Snellen (1998b) och Bovens & Zouridis (2002). Ett av de teman inom eFörvaltning där
det råder mycket lite konsensus, trots att det inte finns någon egentlig debatt, är vad IT skall
åstadkomma i förvaltningen. Eftersom en stor del av forskningen är preskriptiv och avhandlar
projekt under genomförande i samband med införande eller precis efter införande är det inte så
mycket diskussion om långtidseffekter. Åtminstone två ståndpunkter kan identifieras i hur
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eFörvaltningen skall tranformera förvaltningen. Dels har vi den responsiva förvaltningen (Van
Duivenboden & Lips, 2003) eller servicekulturen (Svensson & Wilhelmson, 1988) som står för
ståndpunkten att för att öka legitimiteten för förvaltningen behöver förvaltningen agera mer
situationsanpassat och skräddarsy i större utsträckning. Van Duivenbokden & Lips (2003)
menar att just övergången från kollektiv produktion av tjänster till skräddarsydda tjänster
innebär en av de centrala rörelser som går att urskilja inom eFörvaltning. De ovannämnda
forskarna Snellen (1998b) och Bovens & Zouridis (2002) ser dock en diametralt motsatt trend
med vad som närmast kan betraktas som en positiv byråkratisering. Antagligen är detta en följd
av att forskningen i så liten utsträckning bryr sig om förvaltningskontexten som diskuterats
tidigare. Statskontoret (2005) menade att sektoriseringsdiskussionen var svår att föra på ett
övergripande plan eftersom så vitt skilda förutsättningar råder inom olika myndigheter. Detta
borde givetvis vara sant även för eFörvaltnignen. En turisbyrå har betydligt större möjligheter
att agera mer flexibelt, kundorienterat och situationsanpassat med eller utan IT än de
beslutsfabriker som Bovens & Zouridis (2002) behandlar. Eftersom eFörvaltning är ett lika löst
begrepp som NPM och så löst definierat som beskrivits ovan är det naturligt att det inte finns
något distinkt och enhetlig syn på medborgarrollen i förhållande till den offentliga förvaltningen
i sin teknocentriska inkarnation.

3.11.3 SYNSÄTT PÅ EFÖRVALTNING OCH LEGITIMITET
Ett vanligt synsätt i tillgänglig litteratur är att eFörvaltning skall verka legitimitetsskapande.
Detta uttrycks vanligen något förtäckt som att eFörvaltning är ett sätt att öka ansvarigheten eller
tilliten till de offentliga verksamheterna (Norris, 2001; Tolbert & Mossberger, 2006). Dessutom
finns de ekonomiska värden som diskuterats under NPM vanligtvis med i diskussionen och
därmed en legitimering via resultat. Van Duivenboden (2002) beskriver olika möjliga scenarier
kring hur eFörvaltning kan inverka på den offentliga legitimiteten. Ett ställningstagande är att
potentialen finns i eFörvaltningen och den teknikmedierade interaktionen mellan förvaltning
och medborgare för att skapa en förvaltning med starkare legitimitet. Van Duivenboden (Ibid.)
framhåller dock även att det motsatta mycket väl är ett möjligt scenario. Inom eFörvaltning
liksom inom NPM framhålls medborgarens roll som kund till förvaltningen och det är i detta
ljus som värde skall skapas för kunden genom enklare access till förvaltningens tjänster och
information om dessa. Ett problem som Van Duivenboden (Ibid.) ser är att förvaltningen på
detta sätt ensidigt belyser den roll som medborgaren har som kund i relation till förvaltningen.
Genom en ensidig fokusering på denna riskerar medborgarens roll som innehavare av
demokratiska rättigheter att förskjutas allt längre i bakgrunden till förmån för kundrollen.
Sittande bakom datorn riskerar medborgaren att känna sig alienerad från sitt inflytande över
förvaltningen, något som ovan beskrivits som en viktig kärna i de identifierade
legitimitetsproblemen som förvaltningen har.
Går vi till den svenska definitionen av vad eFörvaltning skall innebära ser vi att punkterna
handlar om alla de olika ovan beskrivna legitimitesgrunderna. De centrala målsättningarna för
24-timmarsmyndigheten kan kondenseras till följande sammanfattande formuleringar som
enligt Statskontoret även kan tjäna som riktlinjer för utvecklingen.
73

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Förvaltningen skall uppfattas som en sammanhållen förvaltning
Förvaltningen skall effektiviseras genom att tillvarata samverkanspotential i gemensamma ärenden
Större insyn för klienter till de offentliga myndigheterna i handläggning som berör dem
Utöka antalet tillgängliga kanaler för medborgare och företag utan att stänga ute medborgargrupper
Servicekvalitet skall vara oberoende av verksamhetsort
Effektivare handläggning genom snabbare beslut. (Statskontoret, 2003, s.8)

Av dessa punkter är det endast en som inte helt eller delvis kan klassificeras som stilbaserad
legitimitet. Den andra punkten om effektivisering genom samverkan stödjer en processuell
legitimeringsgrund genom att denna skall resultera i kostnads- och tidsbesparingar för
förvaltningen. I den första punkten ligger den stilbaserade motsvarigheten i och med att denna
fokuserar på klientsidan och det sätt på vilket förvaltningen gemensamt närmar sig klienten.
Övriga punkter kan utifrån de tre legitimeringsgrunderna (1.3.1) ses som multifunktionella i
vilket betydelsen understödjandet av flera legitimitetsgrunder ligger.
Utvecklingen av eFörvaltningen och informationssystemanvändning i offentliga verksamheter
har en delvis problematisk historia. Heeks (2006) menar att bilden av framgången för ITprojekt i offentlig verksamhet går lättare att komma fram till och ge en mer rättvisande bild pga.
den bättre tillgången till information att basera utvärderingar på i relation till näringslivet! Det
finns ett fåtal studier gjorda med denna inriktning. De ger alla en dyster bild av framgången för
IT-projekt i offentlig verksamhet. Heeks (Ibid.) gör en indelning i totala och partiella
misslyckanden samt lyckade projekt. Heeks & Bhatnagar (2001) kommer fram till att endast en
minoritet av projekten som studerats kan kategoriseras som helt lyckade. Gartner (2002)
kommer fram till att 60 % av de studerade projekten kan klassificeras som misslyckanden
antingen partiellt eller totalt. Det finns dock undersökningar som redovisar uppgifter på upp till
85 % (Symonds, 2000). Heeks (2006) kopplar samman misslyckanden med dålig styrning av
projekten och gör alltså detta huvudsakligen till en managementfråga. En annan aspekt på
misslyckanden är att medborgare inte använder tjänsterna som konstruerats inom ramen för
eFörvaltningsprojekt. Jorgensen & Cable (2002) beskriver en amerikansk kommun som lagt ner
$200 000 på ett projekt för on-line-ansökan om bygglov som ingen medborgare använt på de
två år som tjänsten varit i drift vid undersökningstidpunkten. Enligt Eggers (2004) är antalet
som använder sig av möjligheten att förnya fordonsregistreringen i Texas och Utah 2 %
respektive 12 %. I en av de få studier kring attityden till elektroniska tjänster som gjorts i större
skala framkommer ett antal intressanta aspekter. Enligt Graafland-Essers & Ettedgui (2003)
anser 55 % av de tillfrågade i EU-15 länderna helt eller delvis att eFörvaltning inte är lika säkert
att använda som traditionella kanaler till myndigheterna, vidare anser ca 33 % helt eller delvis
att eFörvaltningen inte reducerar antalet fel som begås av myndigheterna och 60 % instämmer
helt eller delvis i påståendet att eFörvaltning inte är användbart för deras behov. I samma
undersökning konstateras att ett stort antal av de tillfrågade inte vill ge upp de traditionella
kanalerna för interaktion med myndigheter (Ibid.). Jupp (2003:135) beskriver
eFörvaltningssatsningars problem med användning och mottagande som avhängigt det
underliggande antagandet om: ”Build it and they will come.” Detta problem bottnar enligt Jupp
(Ibid.) i att offentliga verksamheter inte reflekterat i tillräcklig utsträckning kring vilka tjänster
som bäst lämpar sig för eFörvaltning och att myndigheterna inte heller marknadsfört tjänsterna
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med tillräckliga incitament för användning. Ett exempel på sådana incitament som
implementerats är Skatteverkets tidigarelagda återbetalning av skatteåterbäringen till dem som
deklarerar via e-tjänster . Vi kan konstatera att Graafland-Essers & Ettedguis (2003)
undersökning visar att medborgarna inte är tillnärmelsevis lika positiva till eFörvaltning som
huvuddelarna av forskarsamhället, offentliga pådrivare och konsultföretag.

3.12 SAMMANHÅLLEN FÖRVALTNING OCH JOINED-UP GOVERNMENT
På olika håll i världen hanteras detta olika vilket gör att jag valt att lyfta ut detta tema ur
föregående avsnitt om eFörvaltning även om den svenska eFörvaltningen i termer av 24timmarsmyndighet, nätverksförvaltning och sammanhållen förvaltning under det senaste
decenniet varit centrala för ansträngningarna att hantera även brister i koordination. Peters
(1998) beskriver koordiantion och horisontell samordbning som förvaltnignsutvecklingens
heliga graal och citerar Pressman och Wildavsky (1984):
No phrase expresses as frequent a complaint about the federal bureacracy as does”lack of coordination.”
No suggestion for reform is more common than ”what we need is more coordination” (Pressman &
Wildavsky, 1984, s. 133)
I Storbritannien är joined-up government inte riktigt samma sak som det vi här benämner
sammanhållen eFörvaltning. Joined-up government är ett sätt att arbeta med
gränsöverskridande offentliga åtgärdsprogram genom gemensam budget, gemensam styrning
genom kollaboration och nära samverkan (Kettl, 1998; Pollitt, 2003a). Pollitt (2003a) definierar
joined-up government på följande sätt:
‘Joined-up government’ is a phrase which denotes the aspiration to achieve horizontally and vertically coordinated thinking and action. Through this co-ordination it is hoped that a number of benefits can be
achieved. First, situations in which different policies undermine each other can be eliminated. Second,
better use can be made of scarce resources. Third, synergies may be created through the bringing together
of different key stakeholders in a particular policy field or network. Fourth, it becomes possible to offer
citizens seamless rather than fragmented access to a set of related services. (Pollitt, 2003a, s.35)
Det gör att i Storbritannien har eFörvaltningens genomförande en ställning som saknar
motsvarighet i den svenska förvaltningen. I Storbritannien är eFörvaltningen snarare ett
exempel på en joined-up government policy än ett traditionellt åtgärdsprogram. Enligt den
Brittiska revisionsmyndigheten, National Audit Office är de fördelar man vill åstadkomma med
detta att ta ett mer helhetligt grepp om ett policyområde över myndighetsansvarsgränser för
gränsöverskridande initiativ. Vidare vill man nå bättre tjänsteleveranser genom one-stop shops,
gränsöverskridande innovation och bättre kostnadseffektivitet (National Audit Office, 2001).
En central idé i detta är en starkare kundfokusering för att svara mot de ökande krav som
medborgare ställer på förvaltningssamverkan och integration (Mulgan, 2005). I Storbritannien
hade joined-up government en viktig utgångspunkt i de av Clarke & Stewart (1997)
identifierade ’wicked issues’. För att hantera dessa gränsöverskridande problemområden behövdes
något annat än NPM för att utveckla den offentliga förvaltningen. NPM, som verkade
fragmenterande, eftersom det var helt andra lösningar än koordination som stod på tapeten,
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hade spelat ut en stor del av sin roll. Nu kom istället ersättaren till denna strategi som
fokuserade holistiskt istället för linjärt eller tänkande på de delmängder som varit kända från
närbyråkraterna (Lipsky, 1980). Vidare har arbetet och fokus på ärenden och problem som går
över policyområden och framförallt över förvaltningsgränser att förändra allt från aktiviteter till
beteenden och attityder. Vänder vi oss till den dåvarande regeringen, som 1998 skrev
nedanstående formulering, ser vi målen för stats- och kommunalförvaltningens verksamhet.
Den svenska förvaltningen skall med stora krav på rättssäkerhet, effektivitet och demokrati, vara
tillgänglig och tillmötesgående. Den skall ha medborgarnas fulla förtroende, ge näringslivet goda arbetsoch tillväxtförutsättningar samt vara framgångsrik och respekterad i det internationella samarbetet.
(Prop 1997/98: 136)
Återigen ser man i nedanstående handlingsprogram en skrivning som är så fokuserad att den
svenska motsvarigheten på joined-up government egentligen blir i Sverige. I den nuvarande
regeringen Regeringen Reinfeldts version på hur den moderna förvaltningspolitiken skall
bedrivas (Regeringskansliet, 2008) hamnar dessutom tekniken i fokus genom att eFörvaltningen
blir central i realiserandet av den sammanhållna förvaltningen som liksom tidigare fokuserar på
att en kontakt skall krävas i ett ärende:
I det enskilda ärendet ska man så långt som möjligt behöva ha kontakt med bara en myndighet.
(Regeringskansliet 2000, s 10)
Detta avsnitt hanterar ett antal av de olika förvaltningssynsätt som florerat under åren och alla
har på olika sätt influerat eller influerar utvecklingen av förvaltningen. I brist på diskussion om
kommunal förvaltning blir detta en diskussion om såväl svensk som internationell förvaltning.
På det stora hela är det samma problematik som aktualiseras i de olika sammanhangen men det
är viktigt att komma ihåg att förutsättningarna skiljer sig kraftigt åt. Statskontoret har i ett antal
rapporter på regeringens uppdrag (2005; 2008) diskuterat samverkan, sektorisering och
sammanhållen fövaltning i mer organisatoriska termer än teknikorienterade. För det första görs
en intressant analytisk rangordning av olika förvaltningsvärden. Enligt denna analytiskt drivna
rangordning av värdena effektivitet, rättssäkerhet och medborgarorientering är effektiviteten det
överordnade värdet, rättssäkerheten en restriktion för hur långt effektiviteten skall dras och
medborgarorienteringen beskrivs som ett värde som inte får tappas bort (Statskontoret, 2008).
Vidare konstateras att en myndighets ansvar och åtgärder ofta inte är tillräckligt för att skapa
medborgarnytta. Ofta kommer det att behövas flera myndigheter som behöver samverka i en
sammanhållen process för att åstadkomma denna medborgarnytta (Ibd.). Denna senare variant
utgör en av två samverkansmodeller som flitigt förekommer i i forskningslitteraturen för
området. Quist (2005) diskuterar ett antal olika former för samverkan; samverkan genom
sammanhållen process, samverkan mot sspecificerad målgrupp och samverkan utifrån gemensam vision. Den
första är en sammanhållen process där förvaltningens medborgarnytta är en summa av olika
myndigheters handlande. Den andra rör en specifik grupp som ligger i fokus för samverkan.
Den tredje varianten rör samverkan där såväl resultat och målgrupp är svårdefinierade men ett
fokusobjekt finns för samverkan.
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Regeringar i olika konstellationer har dock uttryckt att en serviceorientering av den svenska
förvaltningen är angelägen. I propositionen (1978/79:111) om åtgärder mot krångel och onödig
byråkrati m.m. skriver den dåvarande svenska regeringen att såväl serviceorienteringen av
förvaltningen är angelägen som att fallgörandet av klienterna bär en stor skuld till denna
problematik. Den förtäckta kritiken mot Weberiansimens mer allomfattande syn på
lagstiftarnas möjligheter framgår också tydligt i och med att regeringen anför att ett stort
problem blir att hantera en bristfällig och ofullkomlig lagstiftning på ett dogmatiskt sätt.
Bristfälligheten består enligt regeringen anno 1978 i att lagstiftarna omöjligen kan förutsäga all
den problematik som lagstiftningen i kontakten med verkligheten skall komma att hantera.
Handläggare riskerar då att ersätta målsättningen med lagarna med en målsättning att
upprätthålla reglerna i sig vilket skapar legitimitetsförluster för förvaltningen, problemet brukar
gå under benämningen goal displacement (Merton, 1968). Denna typ av rigiditet skapar stora stor
missämja mellan olika kommunala kontor och mellan kommun och företag.
Kanske viktigast ur denna avhandlings perspektiv blir dock att man i denna proposition
(1978/79:111) även erkände sektoriseringsproblematiken men lade lösningen på förvaltningens
bord genom att föreslå information och serviceorientering som dellösningar. Regeringar i
Sverige och förvaltningen i stort har knutit hanteringen av sektoriseringens baksidor genom
begreppet frivillig samverkan (Statskontoret, 2003). Som diskuteras senare är tjänstemännen i
många fall ovilliga att arbeta med en serviceorientering över förvaltningsgränser då det inte
ligger inom ramen för deras respektive rättsområden. Som den i avsnitt 4.3.3 refererade
tjänstemannen anför är man inte van att tänka på ärenden som något som skär över
förvaltningsområdesgränser och uppstår på flera ställen i kommunen.
Den vision om ett ärende, en kontakt som den dåvarande regeringen (Skr 2004/2005:48) ställde
upp för förvaltningen ligger inte på agendan för flertalet tjänstemän i kommunen.
Sammanhållen förvaltning är något som även det startat internationellt. Blair (1997) deklarerade
att sammansatta problem kräver sammansatta lösningar vilket blev startskottet för det som idag
beskrivs som joined-up government (jfr Pollitt, 2003a; Bogdanor, 2005). NPM hade en
fragmenterande effekt genom uppdelningen i mindre enheter och den fria
utkontrakteringsstrategin verkade även den fragmenterande på förvaltningen (Cordella, 2007).
Den traditionella regelstyrda förvaltningen enligt Weber hade stora nackdelar och samtiden är
inte de bästa dagarna för byråkratin som organisationsform (Du Gay, 2000). Trots det finns det
en vertikal legitimering av förvaltningens handlingar genom hierarkin, den strikta
lagbundenheten och den opartiska appliceringen av lagarna oberoende av person (Weber,
1987). Som vi sett tidigare i detta kapitel är detta dock något som ibland förbises idag när fokus
ligger på ekonomism och eFörvaltning som ofta strävar efter horisontell legitimering av
förvaltningen (5.3.2). Det är förvaltningens handlingar i termer av effektivitet, snabbhet och
service på medborgarnas villkor som är den legitimitet som eftersöks idag (Regeringskansliet,
2000; Skr 2004/05: 48). Begrepp som one-stop government (Gouscos et al. 2003; Wimmer, 2001;
Kubicek & Hagen, 2000), joined-up government (Bogdanor, 2005; Hood, 2005; Pollitt, 2003a)
horizontal integration och den svenska visionen om ett ärende - en kontakt handlar alla om att
förvaltningen blivit för svår att hantera i gränsöverskridande ärenden eller det som i denna
avhandling benämns sammansatta ärenden. Sammanhållen förvaltning är en av de expansioner
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som skett av den ursprungliga tanken på eFörvaltning. En not som dock är viktig är att
kopplingen mellan sammanhållen förvaltning som begrepp och 24-timmarsmyndigheten är
betydligt tydligare i Sverige än kopplingen mellan eFörvaltning och Joined-up Government. Ett
svenskt exempel på detta är att den svenska förvaltningen expanderat sin vision från 24timmarsmyndigheten (Statskontoret, 2000; 2001; 2003) och den tydliga fokusering på e-tjänster
till en bredare vision om ett ärende – en kontakt i en vision som snarare handlar om
sammanhållen digital förvaltning. Såväl lösningen som problematiken har alltså breddats till ett
verksamhets- och samverkansproblem från ett e-tjänsteproblem. När det gäller sammanhållen
förvaltning är det ett antal problem som brukar uppmärksammas. Mulgan (2005) beskriver
detta som tudelat i dels ett koordinationsproblem och dels ett organisationsproblem:
1. A problem of coordination: how to cajole and encourage an often huge flotilla of agencies,
departments, units and professions to point in broadly the same broad direction, and not to
undermine each other’s work.
2. A problem of organization and integration: how to align incentives, cultures, and structures of
authority to fit critical tasks that cut across organizational boundaries. (Mulgan, 2005, s 175)
En sista not om svenska kommuner är att det faktiskt under de senaste decennierna varit
konkreta problem som man försökt organisera sig bort från. Eftersom statsförvaltningen på
övriga nivåer ovanför kommunerna är sektoriserad och fragmenterad är det naturligt att detta
spiller över på kommunerna. Tarschys (2005) skriver att det är speciellt i kommunerna som
denna fragmentering kan observeras och att det funnits många försök att komma till rätta med
denna problematik. Tvärsektoriella nämnder inom t ex fysisk infrastruktur har bildats för att
försöka överbygga gränser. Nästa våg bestod i att skapa nämnder mot vissa klientgrupper som t
ex barn- och ungdomar. Som diskuterats har inte Joined-up government varit ett större mål i
den svenska flörvaltningen även om samverkan, förhandling och samarbete mellan myndigheter
sedan länge varit ett centralt inslag (Premfors et al, 2003). Ling (2002) har genomfört en större
jämförelse mellan olika länder och konstaterat att det finns ett antal olika dimensioner och
variationer på hur sammanhållen förvaltning kan se ut.
New ways of working across
organizations
Joined by:
Shared leadership
Pooled budgets
Merged structures
Joint teams

New types of organizations
Joined by:
Culture and values
Information
Training

New accountabilities and
incentives
Joined by:
Shared outcome targets
Performance measures
Regulation

New ways of delivering services
Joined by:
Joint consultation/
involvement
Shared client focus
Shared customer interface

Figur 10: Dimensions of joined up working (Ling 2002, s 626)

Såväl Ling (2002) som Considine (2005) ser att Joined-up government skapar ett antal nya
dilemman att lägg till de redan existerande problemen. Detta gäller speciellt för ansvarigheten
där Considine (2005) beskriver tre olika områden som påverkar förvaltningen; dessa är
interorganisatoriska nätverk, individer med gränsöverskridande uppdrag, och inter-myndighets nätverk. Den
senare kategorin är speciell framförallt av två skäl:
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First, they generally focus upon the needs of a particular class of clients or customers whose
characteristics provide the main source of coherence in this network. Second, while there may be policy
implications in the way such service networks operate, their participants do not necessarily view
themselves as policy makers and their work will often tend to be less defined by larger corporate
strategies (Considine, 2005, p. 9).
Vidare är ett vitkigt tema på vilken nivå samverkan sker. Spåväl Pollitt (1998) som 6 (2004) gör
en åtskillnad på den administrativa samverkan och samverkan i samband med policyutformning.
Enligt Pollitt (1998) beskrivs detta ofta som ett dilemma. Detta är dock ett falskt dilemma då
såväl administrativ somn policyrelaterad samverkan är centrala för utvecklingen.

3.13 PRAKTIKTEORI
I denna avhandling har arbetet bedrivits induktivt i enlighet med vad som beskrivits som en
MGT-inspirerad process (2.3.4). En av de eftergifter som gjorts är att den praktikgeneriska
modellen använts som ett instrument för att garantera en bred datainsamling som kan ligga till
grund för analysen och karaktäriseringen av de olika samverkande verksamheterna i den
studerade kommunen. Empiriframställningen är även löst strukturerad utifrån centrala
kategorier i den praktikgeneriska modellen (se nedan). Goldkuhl och Röstlinger (2005)
definierar det centrala praktikbegreppet på följande sätt:
En verksamhet/praktik innebär att några aktörer gör något för några aktörer och ibland något
gentemot några aktörer; och där detta görande (handlande): initieras genom uppdrag från några aktörer
samt utförs vid någon tid, på någon plats och på något sätt samt baseras på materiella, immateriella
och finansiella förutsättningar och en verksamhetsförmåga som är etablerad och som successivt kan
förändras.(Goldkuhl och Röstlinger, 2005, s. 5)
Viktigt för denna avhandling är att praktiker styrs av värden och normer som avgör vad som är
att betrakta som goda resultat från praktiken. Begreppet praktik är ett försök att skapa ett
helhetsbegrepp som möjliggör växling mellan olika abstraktionsnivåer och därmed mellan
helhet och delar. Därmed är det centralt att praktikbegreppet bygger på delkategorier som kan
sägas utgör det en praktik är uppbyggd av. Viktigt är även att modellen inte är preskriptiv utan
inriktad på förståelse av verksamheter/praktiker. Karaktären på modellen är istället att den är
öppen och gör anspråk på att vara av generisk karaktär vilket gör att den kan användas för att
förstå verksamheter av olika slags verksamheter. För denna avhandling är det centralt att förstå
de olika verksamheter som företagen i kommunen kommer i kontakt med. De värden, normer,
underlag, uppdrag etc som varje praktik baserar sina handlingar på är centrala för att kunna
diskutera förutsättningarna för sammanhållen kommunal e-förvaltning som avhandlingen syftar
till att diskutera. Centralt är även att inom praktikteorin likställs begreppet verksamhet med
begreppet praktik vilket tydliggörs i citatet ovan.

3.13.1 DEN PRAKTIKGENERISKA MODELLEN
Ett av de centrala inslagen i praktikteorin är den praktikgeneriska modellen. Modellens ursprung
finns att hämta i problem upptäckta i verksamhetsutveckling där centralt varit att befintliga
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modeller kommit till korta när det gäller förståelsen och beskrivningen av vad en
verksamhet/praktik egentligen är (Goldkuhl, 2001). Detta är enligt Goldkuhl och Röstlinger
(2005) ofta implicit uttryckt i de modeller och strategier för verksamhetsutveckling. Det
behöver dock även finnas ett explicit uttryckt verksamhetsbegrepp och en explicit
begreppsmodell för att skapa en god grund för förståelse av vad en verksamhet är för något.
Den praktikgeneriska modellen är i detta sammanhang det sätt på vilket detta praktikbegrepp
utkristalliseras till de kategorier och de relationer mellan dessa kategorier som en verksamhet
består av enligt praktikteorin. Modellen har ett tudelat syfte där Goldkuhl och Röstlinger (1998)
menar den i en pragmatisk anda är tänkt att stödja vid verksamhetsutveckling men även verka
som stöd och grund för vidare teoriutveckling kring studerade verksamheter. Den generiska
karaktären innebär att modellen testats och använts i en mängd olika sammanhang som
polisverksamhet (Holgersson, 2005), affärsprocesser, (Lind, 2001), systemförvaltning
(Nordström, 2005).
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Figur 11: Den praktikgeneriska modellen (Goldkuhl & Röstlinger, 2005, s 11)

Nedanstående beskrivning av den Praktikgeneriska modellen bygger på Goldkuhl och
Röstlinger (2005). Enligt den praktiggeneriska modellen utgör kategorierna uppdrag, underlag,
kunskap, instrument, normer, omdömen och kapital handlingsförutsättningar för praktiken. Dessa är
strukturerade enligt uppdelningen i transaktionella förutsättningar och infrastrukturella förutsättningar
enligt modellen i figur 10. Praktiker bygger normalt på upprepade handlingar vilket uttryckts
genom benämningen transaktion som manifesterar praktikens upprepade handlingar som
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transaktioner. De infrastrukturella förutsättningarna är istället utgör den underliggande basen
för praktiken. I en praktik är uppdrag en central grundförutsättning. Från klinterna eller
företrädare för klienterna riktas transaktionsuppdrag mot praktiken vilket skall ses som en
produktbeställning. Uppdrag kan även ha ett externt ursprung i en klients beställning men
vidareföras. Ett exempel på detta från avhandlingens empiri är detaljplaner som kan ha ett
externt ursprung i en klients behov men beslutet kommer från den ansvariga nämnden som ger
verksamhetskontoret ett planuppdrag. På den infrastrukturella nivån finns basuppdrag i form
av t ex rolluppdrag eller en produktrepertoar genom vilka en praktik får till uppgift att tillse en
viss produktion eller tilldelas vissa uppgifter. Rolluppdraget ger kommunen genom
lagstiftningen uppdraget att handlägga bygglov och att dessa sedan konkretiseras genom
kommunala rolluppdrag till en viss nämnd som i sin tur uppdrar denna handläggning till ett
förvaltningskontor. Produktrepertoaren gäller vilka typer av produkter som praktiken skall
erbjuda.
Underlag är det som genom praktikens handlingar förädlas till praktikens resultat. Enkelt
uttryckt är detta det som finns före produkterna, det vill säga preprodukterna, som genom varje
transaktion i praktiken omvandlas till resultat. Praktiken förses med underlag av försörjare som
kan vara klienten själv eller andra aktörer. I offentlig myndighetsutövning är det vanligt att
klienten bistår med åtminstone en del av underlaget i form av en ansökan och kompletterande
handlingar som sedan prövas mot gällande lagstiftning och resulterar i ett beslut.
Normer och omdömen är kategorier inom praktiken genom vilka verksamheten värderas och
resultaten bedöms. Dessutom utgör normer en viktig grund genom att utgöra det som
verksamheten bedrivs i enlighet med. Normerna värderar därmed vad som är god verksamhet i
praktiken. I en kommunal kontext finns det naturligtvis de externa normerna givna i
regeringsforms aktuella speciallagstiftning som på flera sätt reglerar praktiken. Det är dock
centralt att normer kan ha sitt ursprung på flera olika nivåer. Lagstiftning ligger på en
övergripande och extern nivå medan informella interna riktlinjer och förhållningssätt har ett
internt ursprung. Omdömen och utsagor är de värderingar av en praktiks resultat som har sitt
ursprung i en aktörs bedömningar.
Kapital och ersättning är nödvändiga för praktikens försörjning. Kapital i form av baskapital är en
infrastrukturell förutsättning för praktiken. I privat näringsverksamhet är detta då det av ägarna
tillförda egna kapitalet medan det i offentliga verksamheter är en del av anslaget. Ersättning är
istället tillförsel av kapital av transaktionell karaktär. Detta innebär en ersättning för varje
transaktion eller produkt som praktikens verksamhet resulterar i. För många offentliga
verksamheter finns endast anslag av skattemedel för verksamheten. I andra fall finns det
blandformer där anslag och direkta ersättningar i form av avgifter betalas av klienten.
Kunskap och instrument är centrala förutsättningar för praktikens möjligheter att fungera som
avsett. I en specialiserad verksamhet är de i praktiken verksamma aktörernas kunskap av central
betydelse för praktiken liksom olika instrument eller redskap utgör centrala förutsättningar för
praktiken. Gemensamt utgör dessa två kategorier praktikens förmåga. Instrument delas in i
yttre och inre instrument. Den förra kategorin är yttre fysiska hjälpmedel medan även
motsatsen finns i modellen. Dessa inre instrument kännetecknas av gemensamma metoder och
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synsätt. Producenter, förmåga och sätt är hur produkter framställs och av vem. Producenterna är de
aktörer som genomför handlingarna i praktiken och därmed skapar resultaten. Det kan vara
människor eller artificiella producenter i form av maskiner. Det räcker dock inte med
producenter i en verksamhet, de behöver även ha en viss förmåga. I den praktikgeneriska
modellen skiljs på medfört kunnande, tillfört kunnande och framväxt kunnande. De två senare
kategorierna är relaterade till själva verksamhetsutövningen. Genom dessa förmågor, och då
speciellt de senare kategorierna, skapas lämpliga arbetssätt i verksamheten. Aktörerna slutar
genom arbetssätten att hela tiden reflektera hur en viss uppgift skall utföras vilket innebär att
informella eller formella rutiner etableras i verksamheten. Dessa arbetssätt är ofta viktiga att
klargöra genom att formalisera dessa genom att dokumentera och beskriva rutiner och
arbetsprocesser.
Produkter och resultat är som kategorierna antyder det som praktikens handlingar resulterar i till
gagn för klienter. Här skiljs mellan fyra produktdimensioner och fyra produktklasser.
Produktklasserna är varor, behandlingstjänster, förflyttningstjänster och förevisningstjänster.
Vidare skiljs mellan fyra bruksdimensioner i form av materiella, informativa, upplevelsemässiga
och ekonomiska produkter.
Klienter är enkelt uttryckt de som praktiken är till för. I modellen har en neutral term valts till
skillnad från det i dessa sammanhang normalt förhärskande kundbegreppet. Detta för att
förstärka den generiska karaktären så att modellen lättare kan tillämpas i t ex offentlig
verksamhet. En klient är dock en gynnad part i relation till praktiken. En missgynnad benämns
istället en missresultand. Vidare kan klienter vara huvudklienter, sidoklienter och biklienter. De
två första tar del av praktikens huvudresultat medan den senare nyttjar biresultat. Slutligen kan
klienter vara interna (nästaklient), externa (slutklient). I avhandlingen tillämpas dock den
tidigare beskrivna distinktionen mellan klientintressen, särintressen och allmänintressen
(Lundquist, 1988) som ett komplement och förtydligande i denna avhandling.
När det gäller avhandlingens studieobjekt, förutsättningarna för sammanhållen kommunal
förvaltning, kan detta betraktas som en praktik alternativt som en mängd olika praktiker som
förhåller sig till varandra. Eftersom en samverkanspraktik inte är etablerad utan det är
förutsättningarna för en sådan som studeras faller det sig naturligt att betrakta varje kommunal
enhet och kontor som en praktik som har ärenden mot en klient. Det är klienten som har ett av
flera kommunala ärendetyper sammansatt ärende mot flera kommunala praktiker eller
verksamheter.

3.14 MED REFERENSRAMEN SOM BAS
Referensramen utgör dels alternativa synsätt och dels den förståelse genom vilken resten av
avhandlingen kommer att silas. Med detta avsnitt vill jag summera hur jag ser på hur denna
referensram inverkar på resten av avhandlingens utformning och resultat. Som jag ser på denna
framställning finns det huvudsakligen två generella synsätt på vad eFörvaltning och
informationssystemanvändning i offentlig verksamhet egentligen har för etisk bas. För det
första har vi det synsätt som denna avhandling ansluter till, nämligen att eFörvaltning och
informationssystemanvändning i offentliga organisationer är specialfall av offentlig förvaltning
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och drar sin legitimitet och sitt sätt att fungera väl från denna bas. Ett annat synsätt är det som
innebär att eFörvaltning är något helt nytt, en reformering av offentlig förvaltning. Enligt det
första synsättet kommer legitimiteten och de etiska grundvalarna från offentlig förvaltning som
studieobjekt och det är i teori och forskning från den etiska underbyggnaden av
förvaltningsdemokratin som eFörvaltningen behöver hämta sina förhållningssätt, sin näring och
sin etiska bas. Det andra synsättet på eFörvaltning där detta utgör ett reformparadigm för en illa
fungerande byråkratisk organisation hämtar ofta som vi sett sin värdegrund från privat
näringsliv och från NPM samt från andra näringslivsinspirerade managementsynsätt på
offentliga organisationer.
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4 EMPIRI – FÖRETAGSUTVECKLINGSPROCESSER
I detta inledande avsnitt skall en översiktlig beskrivning av fallområdet genomföras för att läsaren senare lättare
skall kunna värdera underbyggnaden till analys och resultat. I det inledande avsnittet (4.1) finns en översiktlig
beskrivning över problemområdet och den empiri som ligger till grund för den fortsatta diskussionen. Avsnittet
därefter 4.2 innehåller en beskrivning av retoriken som kommunen på ledningsnivå använder för att motivera
och beskriva utvecklingen som kommunen föresatt sig att gå igenom. I avsnitt 4.3 presenteras de aktörer inom
kommunen som är centrala för hanteringen av de företagsärenden som fokuseras i avhandlingen.

4.1 BESKRIVNING AV FALLOMRÅDET
Fallområdet är den interna samverkan kring företags etablering, utveckling och expansion i den
studerade kommunen och hur kommunens aktörer agerar mot ett företag i de ärenden som
myndighetsutövande och servicegivande kontor har i relation till företagen. Den inledande
studien som nämnts i kapitel 2 hade etablering av verksamheter i kommunen som fokalområde
medan den andra studien har vidgat perspektivet till att även omfatta drift och utveckling av
företag. Därmed är de angelägenheter, som t ex start och avveckling av företag, som inte
primärt involverar kommunens aktörer och deras handlingar avgränsade och utanför
fallområdet. Företag som skall etablera sig på en ort kan ha många ärenden och
tillståndsprövningar i relation till kommunen och andra ärenden. Om det t ex är en fabrik som
skall byggas kommer det att vara markfrågor som har att göra med försäljning av marken
(förutsatt att den är kommunalägd); det kommer ofta att krävas att marken detaljplaneras för
det ändamål som avses, vilket innebär att det genom en demokratisk process prövas olika
intressen (grannar, miljö, ekologi etc) mot värdet av att använda marken på det sätt som
kommunen haft intentioner att göra. Vidare kommer företaget att behöva söka bygglov och
göra bygganmälan med de myndighetsprövningar som detta innebär innan byggstart kan ske.
Företaget kan om det har en betydande miljöpåverkan behöva söka miljötillstånd (länsstyrelsen)
eller göra en anmälan om miljöfarlig verksamhet till kommunen. Det kommer även att behöva
byggas vägar och dras fram infrastruktur i form av el, vatten, fjärrvärme och avlopp innan
bygget kan starta. Detta illustrerar att det finns en stor komplexitet i den ärenderepertoir som
företaget i förekommande fall kan kommer att behöva genomföra inför sin driftsstart i relation
till kommunen. Till detta kommer de övriga tillstånd och anmälningar som behöver göras i
relation till andra myndigheter. I det externt finansierade forskningsprojektet används en
schematisk beskrivning (Figur 11) av kommunens aktiviteter och erbjudanden till företag som
på ett tydligt sätt sammanfattar vad det är kommunen kan göra i relation till företagare. Andra
etableringar sker i redan existerande lokaler och kan vid tillbyggnad eller ändrad användning av
lokalen innebära kontakter med flera kommunala kontor. Detta är även de vanligaste
etableringarna, och i många fall som vid exempelvis handelsetableringar i redan för ändamålet
uppförda lokaler kan dessa ärenden komma att ske helt utan interaktion med kommunen.
Utveckling, expansion och andra förändringar av verksamheter liknar till stora delar etablering
av verksamhet både som industri eller handel även om skillnader finns. Vid fysisk expansion i
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form av nya byggnader, förstorade byggnader eller liknande förändringar är processerna ofta
liknande dem som sker vid nyetableringar där en mark- och byggfråga ligger till grund för
expansionen. När det gäller drift av verksamhet är det primärt olika former av kontroll och
tillsyn av om företaget efterlever de krav som ställts i startskedet eller senare reformulerats eller
på annat sätt skärpts under företagets livscykel.
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Figur 12: Företagets livscykel i ett kommunalt perspektiv baserad på.
(Goldkuhl, Persson & Röstlinger, 2006, s.4)

Figur 11 ovan visar på en abstraherad och förenklad nivå relationerna ett företag har till
kommunen. Faserna är induktivt genererade ur den explorativa och förutsättningslösa
pilotstudien. I huvudstudien har som sagt fokus lagts på etablering, drift och utveckling, där
driftskategorin tonats upp under studiens gång. I den övre processdimensionen av figuren ser vi
faserna som ett företag genomgår i relation till kommunen under sin livscykel. Starten som
ligger utanför fallstudien, etableringen som är ett av fallstudiens fokalområden, driften som är
den långsiktiga relationen till kommunen och utvecklingen av företaget som även den liksom
etableringen är en mer momentan aktivitet för att realisera gynnsamma förutsättningar för
kommun och företag. Underifrån i figuren kommer kommunens aktiviteter och de
förutsättningar som kommunen erbjuder, kräver och besitter i relation till företagare.
Erbjudanden och planer handlar om lokaliseringserbjudanden, detaljplanering av mark och
liknande som avgör var ett företag kan komma att hamna i kommunen och när detta kan vara
realiserat. Beskrivningar och vägledningar är den verksamhet som innebär att kommunen genom
service och rådgivning bistår ett företag att fullfölja sina skyldigheter eller kartlägga vad
företagets etablering, drift eller expansion skulle innebära för skyldigheter mot kommunala
kontor eller enheter. Avtal, tillsyn och tillstånd är en kategori som omfattar den traditionella
myndighetsutövningen som kommunens myndigheter utför i relation till företagare men även
avtal som köpeavtal rörande mark ur den kommunala markreserven. En generell infrastruktur kan
vara goda nationella vägar, flygplatser, hamnar, universitet eller andra i kommunen latent
närvarande förutsättningar som inte är vare sig direkt eller på kort sikt påverkbara. Utvecklingsbar
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infrastruktur är de förutsättningar i form av det lokala vägnätet som ej är i direkt anslutning till
företaget i fråga. Det kan också vara arbetssökande eller unga som genom insatser i form av
utbildning kan ge goda förutsättningar för verksamhet i kommunen. Anpassad infrastruktur är
den infrastruktur som finns i direkt anslutning till det etablerande företaget. Exempel på detta
är nya vägar, anpassad kollektivtrafik och anpassad infrastruktur för vatten, avlopp,
telekommunikation etc.

4.1.1 INVOLVERADE KOMMUNALA MYNDIGHETER
I avsnitten 4.3.1 till 4.3.7 beskrivs, definieras och relateras de kontor och enheter som är
huvudintressenter och involverade i processerna att etablera, utveckla och driva företag i
kommunen. Vilka ansvarsområden dessa kontor och enheter har och hur den politiska
överbyggnaden ser ut varierar mellan kommuner. Funktionerna är obligatoriska såtillvida att
lagstiftningen reglerar att kommunen skall agera inom vissa områden av myndighetsutövande
karaktär vilket innebär att bygglovsansökningar skall granskas. Om det är en byggnämnd eller
en plan- och byggnämnd eller en miljö- och byggnadsnämnd är sekundärt i lagstiftningens
mening. Generellt sett har mindre kommuner färre förvaltningar än större kommuner. Därmed
blir floran av olika aktörer i större kommuner, som den aktuella kommunen, vanligen mer
omfattande. I den aktuella kommunen är de fokuserade aktörerna i form av kommunala kontor
och enheter uppdelade enligt strukturen nedan. Samtliga av dessa aktörer kommer mer i detalj
att gås igenom under avsnitt 4.3.1 till 4.3.7. Tilläggas skall att denna organisationsskiss är
rensad från kommunala kontor och enheter i andra myndighetsområden eller
verksamhetsområden som inte är relaterade till företagande i de aktuella faserna beskrivna ovan.
Organisatoriskt kan vi i skissen nedan se att Näringslivskontoret (NK) ligger placerat direkt under
kommunstyrelse (KS) och kommundirektör (Dir.). Övriga kontor ligger placerade under någon
av de kommunala nämnderna. Stadsbyggnadskontoret (SB) med verksamheterna planenheten (PE)
och mark- och exploateringsenheten (MEX) ligger organisatoriskt under stadsplaneringsnämnden (SPN).
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Figur 13: Kommunens politiker- och tjänstemannaorganisation

Myndighetsutövningen på Miljö- och hälsoskyddskontoret (MoH) samt Byggnadsnämndskontoret (BNK)
ligger organisatoriskt under samma nämnd, byggnads- och miljöskyddsnämnden (BMN).
Handläggningen av serveringstillstånd som utförs av alkoholhandläggare (ALK) på Socialtjänstens
tillståndsenhet (SOC) ligger organisatoriskt under socialnämnden (SON). Tekniska kontorets (TK)
verksamhet är delad mellan två nämnder. Kollektivtrafikfrågorna ligger under
kollektivtrafiknämnden (KN) och den övriga verksamheten ligger organisatoriskt under tekniska
nämnden (TN).

4.1.1.1 Olika nivåer i den kommunala organisationen
En kommun som i allra högsta grad är en politiskt styrd organisation kan naturligtvis delas in på
olika grunder. I studien ligger fokus på handläggning av löpande ärenden av vilka flertalet är
tagna på delegation. Här får planfrågorna sägas vara undantaget eftersom dessa alltid tas i
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nämnd eller kommunfullmäktige. Dessutom ligger fokus i studien på det interorganisatoriska
planet och de värden, krav och förväntningar som ställs mot kommunen från interna eller
externa aktörer. I studiens syfte anges också att fokalt i studien är att studera aktörer i termer av
individer, aktörer i termer av organisatoriska enheter och deras samspel på helhetlig nivå. Detta
gör att de analytiska enheter eller nivåer som det fortsatta arbetet utgår ifrån är
förvaltningsövergripande (kommunnivå), organisatorisk enhet (kontors- eller enhetsnivå) och individ
(tjänstemannanivå). Den förvaltningsövergripande nivån, kommunnivån, som kommer att
diskuteras i kapitel 5, rör hur de kommunala kontoren och enheterna ser på funktionssättet och
begränsningarna i den samverkansverksamhet som kommunen utgör som helhet. Till detta
kommer även in företagens synpunkter på kommunens hantering av sammansatta ärenden. För
företagen är kommunen en aktör som det finns förväntningar på avseende konsistenta besked
och sammanhållen hantering av de ärenden som företaget har. Detta innebär att företagen ser
på kommunen som en sammanhållen aktör medan kommunen ser sig som en samling
myndigheter.
I detta kapitel är framställningen grupperad utifrån dessa tre nivåer där kontorsnivån får inleda
diskussionen för att verksamheterna i form av de företagsaktiva kontoren skall bli tydligt
definierad. Efter denna nivå kommer individnivån att behandlas. Därefter kommer kommunen
som helhet och den samverkan som sker inom kommunen, vilket då innebär att den kommunala
nivån kommer att behandlas. Valet att presentera materialet på detta sätt är gjort för att
kommunövergripande styrdokument, kontorsspecifika styrdokument, chefsutsagor och
tjänstemannautsagor skiljer sig kraftigt åt.

4.1.1.2 Kommunal produktion
Som redan diskuterats rör denna fallstudie företags etablering, utveckling och drift i
kommunen. En grafisk beskrivning (Figur 13) för ett typföretags etablering illustrerar hur olika
produkter (tillstånd och avtal) som ges av kommunala kontor och enheter bygger på varandra
vid ett företags etablering. Figuren visar en komplex process för en etablering av ett
miljöstörande industriföretag på kommunal mark i en mycket schematiserad och
översekvenserad processbeskrivning för att göra en första illustration av komplexiteten och
antalet aktörer som är aktiva. Flertalet processer innebär inte den komplexa handläggning som
denna figur visar utan är enklare i och med att företaget kanske inte är miljöstörande eller
kanske bygger till på egen mark. Figuren visar också en tvådimensionell sekventialitet i
progressionen för hur ”produkten” utvecklas och förädlas. Detta givet en situation där inga
konflikter finns mellan det etablerande företagets mål och intentioner och andra intressen i
kommunen, mot den för klienten intressanta slutprodukten driftsanpassad fastighet. Detta är en
förenkling och denna figur representerar därmed en etablering ur ett företagsperspektiv.
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Figur 14: Produkter vid en omfattande företagsetablering schematiskt beskriven

Vi ser schematiskt av figuren hur de olika delärendena eller produkterna bygger på varandra för
att skapa en helhet som är slutresultatet av kommunens produktion. Vissa produkter som
erbjudanden är serviceverksamhet fram till dess ett avtal om köp av mark skrivs, då det övergår
till ett civilrättsligt förhållande mellan kommun och företag. Med produkter förstås här olika
typer av resultat från en praktik vilket därmed ansluter till ett produktbegrepp enligt Röstlinger
& Goldkuhl (1999). Andra produkter är resultat av myndighetsutövning där företagets intresse
genom filtret i lagstiftningen vägs mot andra legitima samhälls- och allmänintressen. Som en
översikt tjänar denna figur sitt syfte väl men jag kommer senare under avsnitt 4.3 till den
nyansering av produktionen som sker på de olika kontoren och hur det fungerar i kommunen.
I många fall är produktionen av dessa infrastrukturella förutsättningar, tillstånd och civilrättsliga
avtal utförda på ett fragmenterat sätt, vilket innebär att den process som ses i det vertikala ledet
i figuren blir ett idealtillstånd som sällan realiseras. Sedan länge kända problem i offentlig
förvaltning är sektoriseringen och dess effekter, vilket i en kommun blir extra tydligt eftersom
flera fragmenterade verksamhets- och myndighetsområden har samma organisatoriska
tillhörighet utåt sett. De är representanter för ”kommunen”.
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I den kommunala produktionen är även osäkerhetsfaktorn ett ständigt närvarande fenomen.
Oviljan och de upplevda svårigheterna att tidsätta verksamhetsprocesser eller ärendeprocesser
mot specifika klienter är ett resultat av denna upplevda osäkerhet. Osäkerheten som
kommuniceras är till stor del beroende av att man bränt sig i tidigare processer och lovat
etablering på en viss plats till en viss klient men vid utredning av marken hittat problem som
varit svåra att lösa. Arkeologiska undersökningar som görs för mark där sådana är kända eller
upptäcks utgör en stor osäkerhetsfråga som gör att kommunen upplever såväl tid som
kostnader som mycket problematiska att sia om. Detta beror på att såväl kostnader som
tidsåtgång utgör dynamiska variabler som beror på vad som upptäcks och vilken betydelse detta
tillmäts. Framförallt är det tidigare okända förekomster av fornlämningar som skapar denna
osäkerhet. Den sista och på senare år allt vanligare osäkerhetsfaktorn är överklaganden. Flera
kontor menar att medborgare i ökande utsträckning använder detta instrument för att försöka
hindra projekt som de ogillar. Kommunens produktion får alltså i ökande utsträckning ägnas åt
förankring för att minimera överklaganden.

4.1.2 FALLOMRÅDETS AVGRÄNSINGAR
Företag har en mängd relationer i realiseringen av ett företags etablering, utveckling och drift på
en viss plats i en viss kommun. Handlar det om nyföretagande kan företaget ha kontakt med de
olika aktörer som stödjer nya företag under en uppstartsfas med rådgivning och stöd kring
tillståndshantering men även rådgivning om företagande. Vidare är det en stor mängd nationella
och regionala statliga myndigheter som kan vara involverade i företagets etablering med olika
tillstånd. Vanliga statliga aktörer i form av myndigheter är Skatteverket, Arbetsförmedlingen
och Länsstyrelserna. I denna fallstudie är dock de olika kommunala kontoren och enheternas
samverkan och de förutsättningar som finns för att utveckla dessa verksamheter i fokus. Detta
gör att avgränsningen som gäller i fallstudien är de inomkommunala myndigheterna och
kontoren som handlägger olika delar av ett företags etablering. Den inledande pilotstudien som
omnämnts hade ett smalare fokus. Det induktiva explorativa förhållningssättets baksida var att
den uppföljande huvudstudien behövde utvidgas till en större täckningsgrad. Ursprungligen var
fokus för studien företagsetableringar medan fortsättningsstudien kom att vidgas till att även
omfatta utveckling och drift av företag.

4.2 FÖRÄNDRINGSRETORIK
Kommunen var vid inledningen av studien i rörelse mot förändrade arbetssätt i sina relationer
med etablerande företag. Retoriskt hade man i ökande grad börjat tala om företag i termer av
kunder och uppmärksamma kommunen som en aktör som företagen har sammansatta ärenden
emot. På Näringslivskontoret, vars uppdrag innefattar utvecklingsarbete i inriktning mot en mer
näringslivsorienterad kommun, fann man dock att detta var en långsam process med många
hinder på vägen. Flera andra kontorschefer har även angett i intervjuerna att
kontorsövergripande samverkan och kontorsövergripande relationer inte varit kommunens
starka sida. Den förändring mot mer samverkan som näringslivskontoret motiverat utifrån deras
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externt orienterade synhåll motiveras på andra enheter som planenheten och
byggnadsnämndskontoret utifrån effektivitets- och arbetssituationsskäl. Effektivitetsskälen kommer
sig av att de produkter som kontoren lämnar efter sig i senare skeden skall omsättas och
användas som underlag för handläggning eller projektering.
Flera externa och interna faktorer har bidragit till att kommunen inlett förändringar av sitt sätt
att fungera över kontorsgränserna. Det ligger också i tiden att uppvärdera företagare och att
agera för ett ökat företagande i kommunerna. Som vi kommer till nedan har Svenskt
Näringslivs årliga rankingundersökning kommit att spela en större roll speciellt i den aktuella
kommunen som inte är nöjd med sitt resultat. Under de senaste åren har den studerade
kommunen förbättrat sitt resultat men ligger fortfarande runt medel bland Sveriges kommuner.
Varken denna studie eller kommunen tillmäter rankingen någon avgörande betydelse som
kvalitetsindikator förutom som en negativ aspekt avseende marknadsföringen. Någon form av
attityd mäter dock denna rankingundersökning även om det är mycket svårt att värdera detta
och dåliga resultat i undersökningen är oberoende av kvaliteten i undersökningen besvärande
för kommunen åtminstone i ur ett PR-perspektiv.

4.2.1 SVAG KONKURRENSKRAFT
Företagsetableringar är en utifrån offentlig myndighetsutövning mycket märklig verksamhet.
Detta har sin grund i att den samfällda myndighetsutövningen och de erbjudanden som
kommunen ger företagen är konkurrensutsatta. Det är ofta så att kommuner spelas ut mot
varandra och deras respektive erbjudanden riktat till företag värderas mot andra kommuners
erbjudanden. Den studerade kommunen har under en längre tid upplevt en svag
konkurrenskraft och lockat relativt sett få nya etableringar till sig samtidigt som historiken som
kommunen bär på rymmer en omfattande strukturomvandling som ännu inte är avslutad. Detta
medför att kommunen i ett nationellt perspektiv har en i jämförelse hög arbetslöshet, höga
obalanstal (arbetslösa och personer i programverksamhet) och andra indikatorfaktorer som
visar på en kommun med vissa problem på arbetsmarknaden även om kommunen nått hög
attraktivitet för nyetablering inom vissa branscher.
Under i stort sett hela 90-talet var efterfrågan från företag på mark och etableringsmöjligheter i
kommunen på en mycket låg nivå. Retoriskt talar man i kommunen om denna period som en
period då verksamheten låg nere. Vad gäller stadsplanering skedde mycket lite utveckling och
det var under perioden mycket svårt att föreställa sig vilken efterfrågan som skulle kunna
komma, i form av behov av mark och andra förutsättningar. Resursmässigt hade kommunen
också en mycket bekymmersam ekonomi under denna period, vilket ledde till att det gjordes
neddragningar och sparades i många delar av kommunen. Plan- och byggverksamheten som
hade mycket lite att göra under denna period drabbades av stora neddragningar.
Idag har flera branscher riktat stark efterfrågan mot kommunen. Externhandeln, som tidigare
inte varit fokuserad i kommunen, har haft en kraftig tillväxt på grund av en politisk
reorientering. Än idag består dock den prekära situationen med hög arbetslöshet, låg
utbildningsnivå, höga obalanstal och andra indikatorer som visar att kommunen ligger efter
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såväl riksgenomsnittet som länsgenomsnittet för ekonomisk utveckling. Traditionellt har
kommunen kunnat förlita sig på större industrier och dessas bidrag till kommunens
arbetstillfällen. Kommunen har därigenom en vana att på hög tjänstemannanivå och politisk
nivå interagera med företagare och har även idag goda relationer med de större företagen.
Omstöpningen av näringslivsstrukturen har dock inneburit att kommunen inte längre kan
förlita sig på ett fåtal industrier för sin tillväxt och sina arbetstillfällen. Detta gör att den av
tradition toppstyrda näringslivspolitiken inte är rustad för att hantera den mångdubbelt större
volymen av småföretag. I den politiska retoriken har den kommunala kräftgången gjort att
företagande och företagsvänlighet fått ett mycket stort politiskt genomslag, till och med så stort
att politiker och kommunledning i flera av intervjuerna fått kritik för att i för hög utsträckning
satsa på hårda värden och tappa balansen med det mjuka som finns som konflikterande mål i
många etableringar, men även inom andra sektorer i kommunen.

4.2.2 EXTERN KRITIK
För kommunen är Svenskt Näringslivs kommunranking av det lokala företagsklimatet av stor
vikt. I denna undersökning har kommunen såväl 2004, 2005, 2006 som 2007 (Svenskt
Näringsliv, 2004; 2005; 2006; 2007) erhållit resultat som utifrån de värden och parametrar som
denna undersökning studerar varit ur kommunens perspektiv otillfredsställande. Placeringarna
har varit runt mitten eller i den nedre halvan bland Sveriges kommuner. Svenskt Näringslivs
undersökning av det lokala företagsklimatet är en undersökning av ett särintresse med vissa
värden som är mindre kontroversiella medan andra värden som framhålls är mer eller mindre
politiska som t ex kommunalskattens storlek och omfattningen av konkurrensutsättning.
Oavsett hur man väljer att se på denna undersökning spelar den för kommuner en viktig
marknadsföringsroll. I den aktuella kommunen har man dock ett relativt nyktert
förhållningssätt till denna undersökning. Utifrån sitt synsätt ser man mer på undersökningen
som en indikator på att vissa problem finns i kommunens arbete med företag och det tänkta
stigandet i rankningsskalan ser man mer som ett resultat av ett genomfört förbättringsarbetet än
ett mål i sig.
För många intervjuade handläggare är dock Svenskt Näringslivs undersökning använt inom
organisationen som en källa som indikerar ett förändringsbehov i en viss riktning som inte alltid
upplevs som positiv. För många handläggare är arbetet med myndighetsutövning att värna sina
skyddsobjekt (allmänheten) från företags utsläpp, olämpliga placering eller olämpliga av
fastigheter. Detta gör att den företagsorientering och den höga prioritering av företagsärenden
som skett i kommunen blir en svårhanterlig multimålsituation för handläggarna.
Den externa kritiken tas alltså emot delvis olika på olika nivåer i organisationen. På chefsnivå
kopplas den samman med hög arbetslöshet, små skatteintäkter, lågt nyföretagande medan den
på tjänstemannanivå ibland manifesterar vad som upplevs som en konfliktfylld reorientering
mot kundorientering. Denna senare upplevs som något som går emot andemeningen med stora
delar av det sätt som verksamheten utövas.
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4.2.3 FÖRSKJUTEN MAKTBALANS
Den utveckling mot en tydligare fokusering på näringslivsvänlighet som accelererat inom
kommunen under senare år har även inneburit en förskjutning av maktbalansen från
kontorsnivå till den kommunövergripande nivån. Den starka och självständiga roll som
myndighetsnämnderna och myndighetskontoren haft har utmanats av en allt större fokusering
på helheten i den kommunala förvaltningens förehavanden. På tjänstemannasidan har detta
inneburit att Näringslivskontoret och kommundirektoratet fått större inflytande över
förändringsarbetet, som fått en tydlig företagsorienterad inriktning. Vid samtal med
kommunledningen framhålls dock att det inom flera förvaltningar är en ”läpparnas bekännelse” av
kommunens försök till reorientering där hanteringen sedan sker som vanligt på kontoren. Även
om näringslivspolitiken fått en stärkt politisk legitimitet i kommunen är positionerna och
frihetsgraderna mellan de olika kontoren, kommunledningen och politiken centrala inslag i
kommunens förändringsarbete. Eftersom kommunerna är komplexa organisationer som
blandar olika verksamhetsformer och olika formell juridisk status blir detta även en grogrund
för olika kulturer, synsätt och förhållningssätt till verksamheternas klienter. Detta gör att
maktbalansfrågan går djupare än till vem som har inflytande över organisationspolitiken. I
kommunen ligger frågan om hur man ser på sin verksamhet och vem man är till för i botten.
Alla kontor ställer retoriskt upp på att man (i enlighet med kommunretoriken) är till för
verksamhetens kunder. Detta är en mindre kontroversiell ståndpunkt än det kan låta eftersom
kunder är nästa definitionsgrund som behöver hanteras. I kommunen har man inte helt gått till
botten med detta och det finns alltså på såväl chefsnivå som handläggarnivå
spänningsförhållandet mellan om det är den sökande som är primärintresse eller om det är
allmänheten eller andra skyddssubjekt som är primärintresse. I verkligheten betraktar man
därmed vad som är primärintresse på helt olika sätt (jfr 3.4).

4.3 KOMMUNALA AKTÖRER
I detta avsnitt beskrivs de verksamheter som i kommunen handlägger de delärenden som tillsammans utgör
förutsättningarna för ett företags etablering eller utveckling. Detta avsnitt rymmer definitioner av dessa
verksamheter. Beskrivningarna följer löst den praktikgeneriska modellens upplägg i transaktionella
förutsättningar och infrastrukturella förutsättningar. Dessutom tillkommer verksamhetskaraktär och andra
kategorier av väsentlighet för studiens syfte att extrahera värdekonflikter, frilägga dessa och analysera hur dessa
inverkar på möjligheterna till verksamhets- och informationssystemutveckling.

4.3.1 NÄRINGSLIVSKONTORET
Näringslivskontoret ligger organisatoriskt underordnat kommunstyrelsen i denna kommun. Detta gör att till
skillnad från de andra kontoren har det sina rolluppdrag givna utifrån kommunstyrelsens perspektiv på hur
kommunens verksamhet bör bedrivas. Övriga kontor har sina rolluppdrag kanaliserade genom de olika
verksamhetsnämnderna. Kontorets verksamhet svarar vid en karaktärisering upp mot behovet att mildra
sektoriseringen i förvaltningsorganisationen i kommunen genom att stödja företags interaktion och navigation i
förvaltningen. Detta svarar upp mot ett behov som många företagare har (se vidare 4.6) i att ha färre
kontaktparter inom kommunen att föra dialog med. De menar att det är ett problem i relationerna med
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kommunen att få olika besked och faktiska motstridiga besked. Framförallt menar de att det är svårt att se
vilka parter inom kommunen de skall vända sig till. Olika besked och icke hållbara besked beror dels på
konflikterande regelverk och inkonsekvent tillämpning av regelverk men även på skillnader i synsätt som
handläggare har på företagare.

4.3.1.1 Produkter och uppdrag
Uppdragen liksom även produkterna från näringslivskontoret är av diffus karaktär. Som nämnts
ovan är kontorets verksamhet inriktad på att mildra sektoriseringen genom att stödja och
underlätta företagens kontakter med kommunen. Det gör att kontorets verksamhet innebär att,
i de fall där kontoret involveras, försöka samordna erbjudanden (vanligtvis större företag) och i
fallen med mindre företag erbjuda ”navigationsstöd”. Uppdragen att stödja kommer i båda
fallen från klienterna eller företagen som kontaktar kontoret. Det är inte heller ovanligt att en
relation mellan kommunkontor och företag behöver en part som är insatt i bådas
förutsättningar eller att ärenden visar sig vara så komplexa att de olika kommunkontoren
upplever att det behövs samordning via kommunens chefer och den typen av samordning sker
via näringslivsdirektören. I dessa fall kommer uppdraget att stödja en process från ett av de
kommunala verksamhetskontoren. Ytterligare ett vanligt uppdrag är när en klient som redan
har en pågående process i kommunen tar kontakt med politiker eller näringslivskontor på grund
av att handläggningen inte är tillfredsställande enligt företagaren. Det kan vara en utifrån
företags perspektiv svåraccepterad lågprioritering av dess ärende, beslut som gått företagaren
emot eller beslut som går stick i stäv mot varandra på olika kontor. I dessa fall kontaktar ofta
företagen en politiker eller näringslivskontoret för att få hjälp med ”smörjmedel” i relationen
med den kommunala byråkratin eller i de fall som ett beslut gått klienten emot är det ofta som
”bollträ” företagen vill använda politiker eller näringslivskontor. Detta rör därmed företag som
anser sig blivit felbehandlade av suboptimerande verksamhetskontor eller fall där företagen inte
förstår eller anser beslutet och beslutsmotiveringen vara befogad. Detta implicerar att kontoret
bistår med förklaringar i form av förtydliganden av beslutsmotiveringar eller att kontoret
återremitterar ärendet till handläggning med alternativ lokalisering, eller på annat sätt ändrade
förutsättningar som möjliggör att företaget kan nå sina mål samtidigt som kommunen ej
tummar på lagstiftningen. Ibland är det även så att ett kontor tagit ett beslut som inte stöds av
kommunledningen men kanske av en nämnd. I dessa ärenden kan då Näringslivskontoret utgöra
en kanal mellan företag och kommunledning som sedermera innebär att förändrade beslut
forceras fram.
Uppdragen kan alltså vara ställda från företagen i ett initieringsskede eller förfrågansskede av ett
företags etablering eller expansion. Produkterna som eftersöks är i dessa fall koordinations- eller
navigationsstöd. En ytterligare kategori kan vi därmed benämna som en remitterad samordning när
verksamhetskontor inom kommunen inser att ett ärende av olika skäl kan behöva stöd av
cheferna genom näringslivsdirektörens samordning. Den kanske viktigaste produkten rör
problemlösande medling i frågor där en handläggare på ett verksamhetskontor avslagit en ansökan
eller sagt nej till en begäran. Här kan näringslivskontoret behöva gå in och mediera en lösning som
innebär att ärendet kan gå vidare. Vi har även den situationen när kontoret genom forcerad
realisering går runt ett myndighetsintresse och realiserar via påtryckningar på kontorscheferna.
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En av de vanligaste uppgifterna är dock att verka som och bistå med kunskapsstöd till företag.
Detta rör då vilka kontakter som kan behövas, hur man får kontakt med hyresvärdar etc.
Dessa produkter och produktbeställningar rör huvudsakligen, men med ett undantag,
sammansatta ärenden, vilket, som definierats tidigare, är ärenden som rör ett eller flera olika
kontor och/eller enheter. Den produkt som benämndes navigationsstöd rör ofta endast ett kontor
åtminstone initialt. I dessa fall, där navigationsstöd behövs, är det alltså organisationen som inte
upplevs som transparant för klienterna och skapar problem kring vart man skall vända sig med
sitt ärende. Jag återkommer senare till transparensfrågan då felkontakter är vanliga inom
kommunen.

4.3.1.2 Underlag
Ser vi på de produkter som redovisats i föregående avsnitt ser vi att huvudunderlaget är klienten
i form av det sökande företaget och dess behov och information om företagets verksamhet. Vi
ser också att historiken om det aktuella företagets verksamhet inom kommunen samt de
kommunala kontorens handlande gentemot klienten är centrala underlag. Ett problem är att
detta underlag ofta saknas annat än som en bild från tidigare handläggare. På de flesta kontoren,
som t ex miljö- och hälsoskyddskontoret och bygglovkontoret är all dokumentation, innan en
ansökan diarieförs, utförd på handläggarnivå. Detta innebär att, om det finns någon historik
alls, utöver diarieförda uppgifter, beror helt på av vilken handläggare som hanterat kontakterna
med företaget tidigare.
Det naturliga underlaget för kontoret är ett företag med behov som företaget inte riktigt vet hur
det kan tillfredsställa inom kommunen. Detta innebär att för kontoret är det viktigt att skapa en
förtroendefull relation till klienterna så att de berättar om sina planer på kort och lång sikt. Att
bara få reda på planer på kort sikt kan innebära att klienterna har utvecklingsplaner som gör att
en viss lokalisering är olämplig ur miljöhänsyn i form av utsläpp, buller eller liknande eller av
geotekniska skäl som byggnadernas tyngd, trafik eller liknande. Kunskap om företaget på kort
och lång sikt är viktigt för att företag skall kunna få hjälp med långsiktigt inriktad
problemlösning. I relationerna till kommunen upplever flera företag att det är vikigt att ha
”kommunens” stöd för sin investering. Detta gör att det behövs högt uppsatta tjänstemän och
politiker bakom ett större investeringsbeslut för att det skall komma till stånd. I dessa relationer
är det vanligt att företagen under sekretess har förtroende för tjänstemännen.

4.3.1.3 Rolluppdrag
Näringslivskontorets huvudrolluppdrag kan beskrivas som att agera som kommunens ansikte
utåt i företagsärenden. Kontoret har dock i mindre utsträckning, än ambitionerna från
kommunens sida visar, denna roll för företag. Denna roll som alltså kan karaktäriseras som en
brygga mellan kommunala verksamhetskontor och företagare med olika behov är
underutnyttjad i förhållande till dels ambitionen och dels den omfattning av problem i ärenden
som kontoret ser. En karaktärisering av tagna kontakter med näringslivskontoret visar att det
företrädesvis är större företag och nya företag som använder näringslivskontoret som draghjälp
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inom kommunen. Rolluppdelningen mellan näringslivskontor och mark- och exploateringenheten gör
också att kompetensen på näringslivskontoret att hjälpa företag med markfrågor är begränsad.
Detta medför att kontorsföreträdarna på näringslivskontoret relativt omgående behöver söka
bistånd från andra kontor och enheter (i markfrågor mark- och exploateringsenheten). Vidare
är en roll för näringslivskontoret att agera som en initierande och sammanhållande part i de
ärenden som initierats via detta kontor. Detta sker huvudsakligen genom koordination via den
chefsgrupp som handhar vissa inkommande företag och som innebär en initiering och
vidareföring av kontakter till cheferna för handläggning på de olika kontoren. Denna grupp
benämns etableringsgruppen och är under tidpunkten för studien under utveckling. Kommunen
önskar skapa en delvis parallell gruppering mer orienterad mot och kompetent inom det rent
operativa arbetet med företagets etablering. Denna koordinerande roll som etableringsgruppen har
är i storföretagsetableringar ofta att sammankalla chefer för övriga involverade kommunala
verksamhetskontor för överläggningar i chefskollektivet, vilket innebär att inget direkt arbete
sker för att driva handläggningen. Dock tas en mängd beslut som innebär att förutsättningarna
för handläggningen påverkas. Detta är anledningen till att man inom kommunen vill flytta vissa
av besluten till den operativa nivån. Gruppen är beslutspotent men det innebär också att det tas
en hel del felbeslut då cheferna inte är insatta i samtliga förutsättningar för de olika
verksamhetsområden som finns inom kontoren. Detta gör att arbetet inom kommunens
etableringsgruppen, som då är ett av kontorets rolluppdrag, i vissa fall blir ett de facto men implicit
förbigående av myndighetsintressen och även påverkar förutsättningarna för olika
myndighetsintressen i kommunen. Denna chefsgrupps hantering av ärenden innebär alltså att
ärenden lyfts till chefsnivå från den operativa nivån där kommunen identifierat brister i sin
samverkan. Lyftet av ärenden till chefsnivå innebär ofta att ett visst företags ärende prioriteras
över andra ärenden. Cheferna beordrar därmed snabb handläggning och högre prioritering av
ärendet inom sina respektive kontor och enheter, vilket kan sägas vara att paradoxalt nog
utnyttja den byråkratiska organisationens hierarki för ett kundorienterade syfte i ett försök att
åstadkomma en grad av horisontell styrning genom ett kommenderat processimiterande hårt
styrt sammansatt ärende.

4.3.1.4 Kunskaper och instrument
Som vi berört är det viktigt för näringslivskontoret och kommunens proffessionalitet i relationerna
med företag att historiken i relationerna till företaget finns bevarade. Dessutom måste företagen
vid upprepade tillfällen berätta om sin verksamhets inriktning och vilka behov som finns. Av
denna anledning använder man på kontoret ett enkelt kundvårdssystem (CRM-system) för att
logga kontakterna med företagen. Verksamhetsbeskrivningen2, behovsbilden och de tidigare
handlingarna i relation till företaget blir kända vidare än på handläggarenivå. Man har även
försökt introducera CRM-systemet på andra kontor med täta klientkontakter för att skapa
bättre kontroll över de kontakter som finns för att kunna följa upp tagna kontakter med
kommunen med avsikt att se varför ärendet inte fortsatt. Som redogjorts för tidigare är detta

2

Av klientföretagets verksamhet
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kontor långt ifrån det enda med klientkontakter. Tvärtom är en majoritet av kontakterna tagna
med andra kontor och enheter på kommunen. Dessa kontakter blir alltså inte kända på
näringslivskontoret eller på något annat kontor som företagsärenden och kommer således inte
heller att påverka kommunens handlingar mot företag. Detta gör att näringslivskontoret upplever
att det finns ett omfattande kunskapsunderskott vad gäller företagsärenden och
företagsrelationer som sker på andra kontor. Information om pågående ärenden och tagna
kontakter är viktiga kunskapsförutsättningar för kontorets arbete att påverka
företagsrelationerna men även för förutsättningarna för att driva verksamhetsutveckling mot
övriga kontor. Kontorets verksamhetsutveckling och försök att påverka arbetet med
sammansatta företagsärenden som etableringar kännetecknas på grund av denna kunskapsbrist
av ett famlande i mörkret, eftersom förutsättningarna för, storleken på och rimliga
målsättningar för eventuell stödjande verksamhet för kommunen som helhet är helt okända
variabler.
Näringslivskontoret ägnar sig även åt en hel del hänvisningar när företags ärenden är sådana att
de utan vidare kan hanteras på ett fåtal kontor i samverkan. I dessa fall vill dock inte
näringslivskontoret släppa ärendet helt utan vill följa upp och se hur ärendet utvecklats. Detta
innebär att kontoret alltså vill se om ärendet löst sig, stagnerat eller om klienten har ångrat sina
engagemang i kommunen. Övriga kontor har dock som praxis att kontakter endast skall
diarieföras när de formaliserats. Detta innebär att näringslivskontoret inte kan följa upp sina
ärenden annat än i de fall de diarieförts som ansökningar och om beslut fattats. Det är dock
långt ifrån tillräckligt att se detta som tillfyllest och i de fall som ärendet inte nått diarieföring
finns kontakternas dokumentation endast på handläggarnivå vilket föranleder kontakter med
handläggarna vid upprepade tillfällen.

4.3.1.5 Normer och handlingsfrihet
Normkällor finns både givna internt och externt och eftersom kontoret inte är ett
myndighetskontor är det inte satt under något lagstiftningsområde utöver den allmänna
förvaltningslagstiftningen. Kontoret som genom sin placering under kommunstyrelsen har
denna sammanslutning som sin huvudsakliga uppdragsgivare och på grund av detta även en tät
interaktion med kommundirektoratet som operativt utgör tjänstemannastyrelsen. En viktig
normerande grundförutsättning finns i det kommunala näringslivsprogram som kontoret haft i
uppdrag att utforma. Genom detta program vinner kontoret politisk legitimitet för sin
verksamhet i relation till övriga kommunala kontor och enheter. Dessa aspekter utgör det som
vi kan kalla interna normeringsgrunder då det är kommunen som ställer dessa krav på
inriktningen på kommunens verksamhet.
Eftersom kontoret utgör kommunens uttalade gränsland mot företagare i kommunen eller
företagare som skall etablera sig i kommunen är även en viktig normeringsgrund de synpunkter
och åsikter som kontoret får genom projektaktiviteter för att samla in uppfattningar men även
uppfattningar som förs över genom kontorspersonalens handlingar i relation till företagare.
Genom dessa synpunkter sätts agendan för kontorets handlande dels genom förutsättningarna
för de inkommande uppdragen (4.2.5.1) och dels genom allmänt normerande synpunkter som
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sätter agendan för kontorets handlande på typnivå. Detta gäller då ofta de ärenden som synliggörs
genom att problem uppstår.
Eftersom näringslivskontoret inte arbetar med myndighetsutövning mot enskilda är dess
relationer till samhällsmedlemmarna mindre omgärdade av restriktioner i form av regelverk och
offentlig etik och därmed mindre komplexa än för myndighetskontoren. Handlingsfriheten är i
det närmaste total inom de grova råmärken som ges av de normer och omdömen som finns i
näringslivsprogram och allmän förvaltningslagstiftning. Detta är dock en förenklad bild som
behöver diskuteras ytterligare. Kontorets handlande är att mediera kontakter och förståelse
kring den kommunala verksamheten på övriga kontor. Inget operativt arbete i form av
handläggning bedrivs på detta kontor. Detta innebär att handlingsfriheten utifrån ett
regelperspektiv och lagstiftningens karaktär som det traditionellt brukar beskrivas på detta
kontor är mycket stor. Eftersom handlingarna som utgör den kommunala produktionen, det
vill säga de tillstånd och andra handlingar som exempelvis anpassning av infrastruktur som görs
på andra kontor, istället är starkt omgärdade av regelverk, som detta kontor dessutom inte har
kännedom om i detalj, kommer kontorets handlingsfrihet att vara ett resultat av de andra
kontorens handlingsfrihet i tolkning på näringslivskontoret. Detta gör att näringslivskontoret
ibland hänvisar till andra kontor för besked, ibland kommunicerar förutsättningar efter att ha
förankrat ärendet på andra kontor och ibland kommunicerar utifrån vad man på kontoret
upplever är rimligt att kommunen skall kunna lösa. Handlingsfriheten som kontoret tar sig i
relation till andra kontors regelverk och andra normer kan vi alltså benämna som vägledare vid
hänvisningar som förankrare i de fall kontoret sköter kommunikationen men ser till att beskeden
är hållbara genom kontakt på olika myndighetskontor och slutligen som kravställare i de fall man
ser att detta är något som kommunen skall göra. I dessa fall kommer alltså kontoret att vara
normerande för andra kontors verksamhet.

4.3.1.6 Relation till samhällsmedlemmar
Kontorets arbete mot specifika klienter är huvudverksamheten vid sidan om den
verksamhetsutveckling för företagsvänlighet i kommunen som kommunstyrelsen genom
näringslivsprogram och andra dedikerade uppdrag givit åt kontoret. Kontoret har dock inte den
explicita rollen att verka som en generalist, det som brukar betecknas som en ”One-stop shop”
eller ”företagslots”. Kontoret agerar på inkommande ärenden och hänvisade ärenden.
Inkommande ärenden är kontakter från företag riktade direkt till kontoret. Av olika anledningar
är det i allmänhet nya etableringar, ovana företagare, större etableringar eller större existerande
företag som tar kontakt med näringslivskontoret. Den stora volymen av företag under
utveckling som redan finns i kommunen tar ofta kontakter direkt med myndighetskontoren för
att diskutera förutsättningarna för sina behov. De hänvisade kontakterna är när något
kommunalt kontor upplever att det är svårt att driva ett komplext ärende utan samordning på
ett sätt som klienten kan godta och därmed begär involvering av näringslivskontoret för att
bistå med klientkontakter. Hänvisade kontakter kan även komma via klienten själv när denne
upplever att de olika kontoren agerar på ett sätt som denna av olika skäl inte accepterar. Det
kan röra sig om processer och bemötanden men även substans vilket innebär att beslutet inte
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varit tillfyllest ur klientens perspektiv. Av totalvolymen företagskontakter som innebär initiering
av nya ärenden är det därmed en mindre andel som innebär kontakter med näringslivskontoret.
I och med kontorets roll att stödja klienter i deras processer inom kommunen är det inte uttalat
att det finns någon egentlig verksamhet som handlar om medling och mediering av särintressen.
Huruvida en företagsetablering innebär konflikter med andra intressen är något som kontoret
inte har till uppgift eller intresse av att beakta. Detta är prövningar och hänsynstaganden som
explicit ligger på de myndighetsutövande kontorens bord och inte berör näringslivskontoret.
Den i offentlig sektor alltid närvarande tillgången till knappa resurser är dock en faktor som på
ett sätt kan sägas innebära en indirekt balansering av olika intressen. Detta är dock snarare olika
klientintressen som blir särintressen i relation till varandra i ett scenario av resursknapphet.
Några sådana prioriteringar har dock inte behövt göras då verksamheten är dimensionerad för
att hantera efterfrågan. Som viktigt politikområde direkt under kommunstyrelsen är detta även
en verksamhet som både syns och som har direkt tillgång till såväl ledande politiker som
nödvändiga medel. Allmänintresset ligger i detta kontors verksamhetsutövning helt i bakgrunden.
På de myndighetsutövande kontoren ligger betjänandet av allmänintresset i förgrunden
tillsammans med betjänandet av klienten och särintressen. Balansen mellan de olika intressena
som skall vägas av mot lagstiftningens krav och möjligheter är det centrala för
myndighetsutövningen. På näringslivskontoret är det istället så att det enda egentliga intresse
som finns direkt uttalat och explicitgjort är klientintresset. Däremot är rolluppdragsstrukturen
och den interna normstrukturen för kontorets verksamhet sådan att det man gör mot klienterna
är motiverat utifrån allmänintresset. Således är motivet att ett expansivt och progressivt
näringsliv som har bra förutsättningar ger skatteintäkter och därmed förutsättningar för den
övriga kommunala välfärdsverksamheten. Det är alltså genom de effekter som uppstår genom
ett balanserat gynnande av klientintressen som allmänintresset tillgodoses.

4.3.1.7 Verksamhetskaraktär
Under rubriken verksamhetskaraktär kommer en karaktärisering av balansen mellan
myndighetsutövning, rådgivning och service att göras. I fallet med näringslivskontoret blir detta
en relativt enkel kategorisering. Kontorets verksamhet handlar uteslutande om service. Detta
gör dock inte att kontoret kan vara okänsligt för myndighetsutövningens villkor. Rådgivning
som till sin karaktär ligger i nära anslutning till myndighetsutövningen är verksamhet som
kontoret svårligen kan ägna sig åt då detta kräver gedigna generalistkunskaper kring
myndighetsutövningens normerande regelverk. Historiskt finns det en hel del ärenden där detta
kontor ägnat sig åt för långtgående rådgivning och där kompetensen inte räckt till. Problemet
som då uppstått är att de utsagor som kontoret gjort inte varit hållbara och inte har gällt i
längden. En annan problembild är att kontoret givit för grova förenklingar av ärendens
komplexitet och därmed påverkat företagens handlande. Detta har sedan i och med en
myndighetsprövning lett till andra beslut vilka inneburit ekonomiska förluster på grund av de
tidigare kommunala beskeden. Av denna anledning är man även på senare tid mer benägen att
förankra beslut, löften och utfästelser innan de ges.
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4.3.1.8 Kontorets relationer till andra kommunala verksamheter
Trots att en maktbalansförskjutning skett mot större centralisering av verksamhetsutveckling i
och med de mer omfattande kraven på samverkan som rests (se 4.2.3) är det i allra högsta grad
en positionering och informationskamp mellan olika kontor i kommunen. Vem som skall
normera, driva, sätta förutsättningarna och inte minst associeras med etableringarna av större
företag är på ytan mindre problematiskt men i praktiken av handläggare upplevt som ett
positioneringsarbete mellan kontoren. Detta drivs huvudsakligen på chefsnivå och förklaras
utifrån personalens ståndpunkt av den prestige det innebär att associeras med en större
etablering av företag. Detta gör att kontrasten mellan de små företagen och de stora
nyetableringarna blir än större eftersom prestigen i de stora etableringarna gör att kontoren
pressar fram en stark samordning som forcerar denna typ av ärenden.
Kontorets uppgifter karaktäriseras av kontorspersonalen som smörjande, pådrivande och ofta
överslätande i relation till andra kontor och framförallt i fråga om brister i samverkan mellan
andra kontor. Bilden är dock inte speciellt hållbar då intervjuer och kontakter med handläggare
på andra kontor ger en annan bild. För flera av dessa är näringslivskontoret istället påstötande
och ibland anser man att det kännetecknas av stor naivitet och ibland okunskap om göromålen
på andra kontor. Detta leder ibland till att klienter har med sig en kraftigt förenklad bild av vad
som kommer att krävas för att ärendet skall realiseras, något som gör att klienten uttrycker
frustration och även kritiserar byråkratin som var mer fyrkantig än näringslivskontoret
uttryckte. Detta förargar många andra kontor som dessutom är starkt kritiska till att detta
kontor hårt bevakar och driver ett särintresse utan att helhetsbilden för kontorets verksamhet
finns. Tidigare behandlades den roll (4.3.1.3) och handlingsfrihet (4.3.1.5) som kontoret tog sig
och som benämndes som kravställande. För att diskutera denna punkt ur ett mer relationellt
perspektiv kan vi konstatera att flera kommunala kontor starkt ogillar detta. Denna typ av
generalistroll och förutsättningsställande är något som flera kontor ser stora problem med. Dels
ger näringslivskontoret ibland besked som inte är hållbara vilket kan betecknas som en alltid
närvarande risk med generalistroller. Summerat kan konstateras att detta kravställande av flera
anledningar inte är omtyckt på alla håll. Tolkningen i detta sammanhang är att det beror på flera
saker; dels vill inte flera kontor att en klientintresseorienterad verksamhet skall kravställa kontorets
beslut och handlande där man associerar sin verksamhet huvudsakligen utifrån en skyddsgrund
(allmänintresse) och dessutom ser integriteten för den egna myndighetsutövningen som central
och okränkbar. Flera kontor anför också tidigare misstag där klienter fått besked, löften och
utfästelser från kommunikation med näringslivskontoret som grund för att varje
myndighetsintresse för sig skall yttra sig. Detta ser då å andra sidan näringslivskontoret som
något som i många fall blir problematiskt då klienterna efterfrågar färre dialogparter snarare än
samtliga myndighetskontorsroller. Detta gör att det på näringslivskontoret finns ett externt
grundat och orienterat förespråkande för en generalistroll. Det brukar beskrivas som en onestop shop för att underlätta relationerna mellan myndigheter och förvaltning. På
myndighetskontoren stämmer man dock inte in i denna bild. Därmed råder det delade
meningar om näringslivskontorets roll. Skall de ha en generalistroll? En roll som verkar som en
på väg in? Detta omnämns som eftersträvansvärt på vissa håll inom kommunen medan andra
verksamheter framför att det är det bästa sättet att åstadkomma att företag får fel och/eller
förenklade besked som skadar såväl företag som kommun. En annan spänningsdimension är
100

relationen mellan myndighetsutövningsrollen och servicerollen. Näringslivskontoret har som
redovisats här i uppdrag att vara det kontor som driver näringslivsutvecklingen. I rolluppdraget
står att kontoret skall driva näringslivsfrågor, kundorienteringsfrågor och den övergripande
verksamhetsutvecklingen som skall göra kommunen mer företagsvänlig. Eftersom kontoret inte
har någon myndighetsutövning och eftersom tjänandet av allmänintresset ligger definierat
implicit som ett resultat av goda resultat mot företag finns det i kontorsretoriken inget
konfliktförhållande mellan att ge service till företag och att nå hög integritet för
myndighetsutövning. Detta gör att kontoret intar en externt orienterad extremposition i frågan
om myndighetsutövning och service går att kombinera. Detta är en fråga som är betydligt mer
komplex och konfliktfylls på andra kontor inom kommunen.
Vad gäller ärendevolymen och de via etableringsgruppen samordnade ärendena är ett klargörande
kring volymerna av ärenden i kommunens verksamhet centralt. Utifrån graden av samordning
och spridd kännedom om ett företags ärenden i kommunen finns tre kategorier av ärenden.
Figuren nedan visar dessa kategorier med benämningarna chefssamordnade ärenden, informellt
projektledda ärenden och osynliga ärenden. De två första kategorierna kan även gemensamt
omnämnas som synliggjorda ärenden då företaget under etablering får en på något plan
kontorsövergripande identitet. Synliggjorda ärenden innebär även att kommunens chefsgrupp eller
det informella projektledarskapet som kan uppstå i prioriterade ärenden tagit på sig ett formellt
eller informellt ansvar att lotsa, vidareföra, hålla samman och samordna olika delar av en
företagsutvecklingsprocess (etablering, utveckling eller annan förändring av ett företag). I denna
kategori finns alltså viss koordination av delärenden motiverade och initierade som samordnade
ärenden av anledningen att det ofta är stora prestigeetableringar av företag som fått
chefstjänstemännens och ofta därtill kommunledningens öron. Synliggjorda eller osynliga ärenden
är benämnda utifrån ett helhetsperspektiv på den kommunövergripande nivån och med denna
restriktion är distinktionen mellan dessa ärendekategorier huruvida ärendena är synliggjorda
utanför de enskilda handläggarnas arbetsdokumentation och alltså nått en identitet som ärende
eller om ärendena endast är kända på handläggarnas bord på de olika kommunala kontoren och
därmed inte heller blir samordnade. Här skall vi även påminna oss om att vi hade med oss
restriktionen att det som studeras är sammansatta ärenden och därmed alltså myndighets/kontorsövergripande. De synliggjorda ärendena är antingen större etableringar av nya
verksamheter eller expansionsprojekt av redan befintliga verksamheter. De kan även vara
ärenden som det uppstått problem i och där företaget tagit kontakt med näringslivskontoret för att
försöka få en lösning till stånd. I och med att ärendet av olika skäl hänvisas till
näringslivskontoret, antingen av kommunpersonal eller av företaget självt följer att ärendet blir
känt på den kontorsövergripande nivån. I dessa ärenden självt upplever ofta företagen att de
olika verksamhetskontoren som företaget har relationer till ger olika besked, är otydliga eller på
annat sätt inte agerar utifrån företagets behov. Detta kan i vissa fall vara en korrekt bedömning
av företaget som efter påtryckningar från näringslivskontoret får en annan behandling på de
enskilda kontoren. I många fall är det dock även så att bedömningarna som gjorts stämmer och
är de lämpliga och lagenliga besluten att ta, vilket leder till att klienterna behöver få en
förklaring och även lösningsdiskussion som kan leda till att deras problem löses på t ex en
annan plats. De osynliga ärendena är ärenden som inte samordnas, inte görs kända på andra än
de kontor som handlägger delar av ärendet.
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Chefssamordnade ärenden

Informellt projektledda ärenden

Osynliga ärenden

Figur 15: Schematisk skiss över ärendekategorier med stigande grad av samordning

I den schematiska skissen illustreras även att volymen av ärenden (volymen) är mycket stor i
basen medan få ärenden av totalvolymen är samordnade. Vi ser även att det är ett visst och
hierarkiskt utbyte mellan kategorierna. Detta beror på att problematiska ärenden synliggörs på
näringslivskontoret av klienter eller av kontor genom hänvisningar. Det beror även på att vissa
synliggjorda ärenden fångar chefernas uppmärksamhet. I näringslivskontorets fall är det vanligt att
detta kontor kontaktas av en klient som har ärenden under beredning på olika kommunala
kontor där dessa fått olika besked eller besked som gått dem emot. Vidare kan konstateras att
det sällan är mindre företag som når högre grader av samordning utan att detta gäller större
företag som ofta tagit direktkontakt med politiker eller chefstjänstemän vilket introducerar
dessa företag till chefernas och politikernas samordnande öron. Som en anmärkning kan
anföras att dessa företag ofta är sådana som har både erfarenhet av och kompetens och resurser
för att driva processen med mindre stöd än småföretag trots ofta mer komplexa sammansatta
ärenden.

4.3.2 BYGGNADSNÄMNDSKONTORET
Kommunens byggnadsnämndskontor är politiskt underställt byggnads- och miljöskyddsnämnden vilket innebär
att i denna kommun delar miljökontoret och byggnadsnämndskontoret politisk överbyggnad medan planfrågor
ligger under egen nämnd. Rolluppdragen ges delvis i lagstiftning genom att funktionen skall finnas men den
kommunala organisationen konkretiserar och tilldelar rolluppdraget och ser till att det ges och förtydligas genom
uppdragsplaner från byggnads- och miljöskyddsnämnden. Kontoret har sin huvudverksamhet som
myndighetskontor genom att bygglov och bygganmälan handläggs inom verksamheten. Därtill kommer även
bostadsanpassningar.

4.3.2.1 Produkter och uppdrag
Huvudprodukten från kontorets verksamhet är tillstånd inom tillståndsverksamheten samt
godkända bygganmälan liksom tillsyn över byggen inom den tekniska verksamheten (se 4.3.2.5).
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Bostadsanpassning är en verksamhet som inte rör företag och företagande i någon större
omfattning och som därför lämnas utanför denna framställning liksom även energirådgivningen
som dock förtjänar ett omnämnande som serviceverksamhet. Uppdragsstrukturen är vid
myndighetsutövning sådan att den har sitt ursprung i en lagstiftning som uppdrar åt en klient
att söka tillstånd för en viss verksamhet. Så även i detta fall. En bygglovspliktig ombyggnad
kräver bygglov. Detta skall klienten ha inkommit med för att initiera en handläggning från
kontorets sida. Plan- och Bygglagen stipulerar att tillstånd skall sökas mot kommunens
bygglovverksamhet (vars namn kan variera). Därigenom ges ett rolluppdrag (se 4.3.2.3) till
kommunen att anordna en bygglovsprövning och en begäran om att klienten skall inkomma
med en beställning (uppdrag) till kommunen att ge tillstånd för en viss byggnad utifrån det
bifogade underlaget som även det normeras i lagstiftning och föreskrifter. Lagstiftningen, direkt
eller indirekt genom råd från bygglovhandläggare, ger alltså vad som kan beskrivas som ett
normbaserat rolluppdrag till klienterna att inkomma med en ansökan om bygglov. Denna ansökan
är (i enlighet med hur PGM strukturerar detta) ett uppdrag (produktuppdrag) från klienten att
tillstyrka det tilltänkta byggprojektet. Den andra större handläggningsuppgiften inom
verksamheten är bygganmälan. Bygglov är tillståndsdelen för själva uppförandet och bygganmälan
rör det tekniska säkerställandet att byggnationen uppfyller gällande normer och regler. Normalt
krävs för de aktuella ny-, om- eller tillbyggnationerna såväl bygglov som bygganmälan och
normalt inkommer dessa samtidigt. Vidare är vanliga uppdrag att kommentera och delta i
planprocesser även om det senare inte skett i tillräcklig omfattning enligt respondenterna i
kommunen.

4.3.2.2 Underlag
Huvudunderlaget till kontoret kommer dels från klienterna i form av ansökningshandlingar och
kartmaterial över byggprojektet. Ytterst centrala är även detaljplanerna. Dessa kan betraktas
som normer eftersom det är juridiskt bindande dokument över markanvändningen inom ett
visst juridiskt område. Dessa kan dock även ses som underlag mot vilket klientens byggprojekt
jämförs för att utreda lagenligheten med projektet som det är tänkt att utföras. Av flera skäl
ligger det närmast att betrakta detaljplanerna som underlag just till bygglovsverksamheten (även
om de naturligtvis även är juridiska normer) men som upprättade dokument är de dock
multifunktionella. För det första är detaljplanerna påverkbara av bygglovshandläggarna genom
remisser och konsultation i utformningsskedet. Dessutom är policies och principer för hur
planerna skall vara utformade i olika områden även de påverkbara av bygglovhandläggare. Det
gör att handläggarna är medproducenter i större utsträckning än vad som är fallet med
lagstiftningen. Dock skall klargöras att den studerade kommunen har en från flera håll uttryckt
problematik kring detaljplanering, exploatering och strategisk markanvändning som påverkar
hur förutseende och proaktiv kommunen är i sitt planarbete. Denna diskussion återkommer
under avsnitt 4.3.4 och 4.3.5. Utifrån bygglovsverksamhetens perspektiv är det graden av
regleringar och arbetsfördelningen i normeringen av vad som är lämpliga byggåtgärder. Just
detta är en källa till konflikt mellan planenhet och bygglovsverksamhet. För de olika
verksamheterna är dessa dokument olika saker ur kvalitetssynpunkt. I fallet bygglov är det
underlagskvaliteten och för planenheten är det produktkvalitet. Problemet rör
detaljeringsgraden i detaljplanerna för framförallt industrimark. Fel använd terminologi och för
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extensiva begränsningar i detaljplaner gör att handlingsfriheten minskar och att bygglov måste
tas i konflikt med detaljplanen beroende på att underlaget (detaljplanen) som skall tjäna som en
plan för markanvändningen och utformningen av de byggnader som uppförs på de planerade
fastigheterna ofta inte genom tillräckligt tydlig samverkan mellan insatta aktörer anpassats för
den realitet som detaljplanen skall möta i konkreta byggprojekt. Underlagen blir därmed inte i
tillräckligt stor utsträckning ”bygglovbara”. Att hantera bygglov som en avvikelse mot
detaljplan är tänkt som ett inslag av större flexibilitet men är så omfattande att en majoritet av
de bygglov som fattas inte är i överensstämmelse med detaljplanen. Detta gör att
beslutsfattandet behöver involvera samtliga berörda grannar och andra berörda särintressen
vilket naturligtvis ökar tidsåtgången för ett bygglov dramatiskt.
Inom såväl bygglov som bygganmälan är de mest frekventa problemen associerade med icke
kompletta handlingar som behöver skickas upprepade gånger mellan handläggare och klient.
Detta tar tid för både klient och förvaltning och dessutom påverkar antalet öppna ärenden att
hålla reda på handläggarna negativt även om det inte utförs aktivt arbete utan flertalet ärenden
är satta på bevakning. Detta är alltså kvaliteten vad gäller de underlag som klienterna sänder till
förvaltningen för behandling. Det kartmaterial som klienterna skall sammanställa för
byggnadens exteriör och interiör sammanfaller till stor del med vanliga undersökningar i
detaljplanerna, serveringstillstånden och livsmedelstillstånden. I alla dessa är olika aspekter kring
infrastruktur och lokaldisposition i centrum vilket dock inte förefaller vara utnyttjat i vare sig
förarbetena till lagstiftningen eller handläggningen inom kommunen.

4.3.2.3 Rolluppdrag
Som redan nämnts är rolluppdragen delvis givna i lag och bekräftade genom
organisationsstruktur. Bygglov skall handläggas och bygganmälan skall hanteras genom
föreskrifter i plan- och bygglagen. Kommunens byggnadsnämnd och dess kontor har i den
studerade kommunen detta rolluppdrag genom den organisationsstruktur som implementerats i
kommunen. För detta kontor finns även ett antal roller som ges genom tvärsektoriella
sammanslutningar och rolluppdrag. Som diskuteras nedan är kontoret tänkt att vara aktivt i
planprocessen för att tillgodose att fastigheterna kan realiseras tekniskt och att
planföreskrifterna är anpassade till det som företag söker bygga för olika ändamål. Denna
verksamhet har sedan länge varit vilande, illa fungerande och hanterats via remisser med
varierande resultat. Kommunen har överlag fäst större vikt vid formella remisser än samarbete
vilket gör att de roller kontoren har i varandras handläggning blir formaliserad och reaktiv
snarare än proaktiv och samverkansorienterad. Genom kommunens näringslivsprogram har
kontoren även fått rollerna att agera gränsöverskridande för att underlätta för företag genom att
aktivt samarbeta med kommunen i de mer komplexa ärendena. Detta sker genom deltagande i
den tidigare omnämnda etableringsgruppen där större och/eller mer komplexa etableringar
hanteras. Den samverkan av mer informell samarbetskaraktär i etableringsgruppen gäller dock
inte för andra ärenden som då framförallt rör mindre företag.
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4.3.2.4 Kunskaper och instrument
Kunskaper om regelverket som handläggningen av ärenden sker i enlighet med är naturligen av
central betydelse. Minst lika viktigt är dock kunskap om ärenden och verksamheten på andra
kommunala kontor. Som ett resultat av att etableringar är svåra och komplexa med många
kommunala tillstånd och kontakter sker många felkontakter då kommunen inte har en struktur
och ett arbetssätt som gör att företagen kan få helheten beskriven för sig om det inte är ett
sådant ärende som samordnas genom etableringsgruppen. Det gör att för hänvisningar till andra
kontor och för att helt enkelt kunna se vilka ärenden som potentiellt kan uppstå på andra
kontor är det centralt med goda kunskaper om handläggning på andra kontor än det egna. På
just detta kontor är detta särdeles viktigt då det tar emot oproportionerligt många felkontakter
från klienter. Intervjuade handläggare menar att det beror på att just bygglovet är ett sådant
tillstånd som många har kännedom om och ofta relationer till. Därmed vet många att
omfattande ombyggnationer eller nybyggnationer kräver kontakt med byggnadsnämnden. Det
finns en omfattande volym av ärenden där olika kommunala kontor inte hänvisat klienter i tid
till andra kontor vilket gör att onödigt lång tid går åt för att handlägga helheten. För
Byggnadsnämndskontoret är ett sådant kontor Miljö- och hälsoskyddskontoret som ofta får
sena hänvisningar eller inga alls från detta kontor. För Byggnadsnändskontoret är det istället
näringslivskontoret, mark och exploatering samt Planenheten som involverar
Byggnadsnämndskontoret för sent för att det skall finnas reella möjligheter att påverka ett
sammansatt ärende på grund av att klienterna redan fått löften och utfästelser i ärendet. Till viss
del beror detta på den politiska överbyggnaden som gör att det finns ett filter mellan
verksamhetskontor som tillhör olika nämnder.
Detta kontor har få kopplingar till andra förvaltningar via sina informationssystem. Som
nämnts har kommunen ett diariesystem som täcker de kontor och enheter som inte har
dedikerade informationssystem för sin verksamhet. Byggnadsnämndskontoret är en sådan
verksamhet som har dedikerat systemstöd. När det gäller informationsbehoven som
förvaltningen har är det brister i framförallt informationsspridningen om påbörjade ärenden
och hur ärenden fortlöper på andra kontor i kommunen. Att det inte finns informationssystem
som håller samman informationen kring ett specifikt företag gör att kontoret ofta har små
möjligheter att påverka projekt innan det finns löften och utfästelser mot företaget i fråga. Det
dedikerade informationssystemet är helt anpassat för hantering av bygglov och bygganmälan
och därmed för kontorets verksamhet.

4.3.2.5 Normer och handlingsfrihet
Verksamheten inom kontoret är till största delen myndighetsutövning mot enskilda. Bygglov
(tillståndsverksamhet), bygganmälan (Teknisk verksamhet) och bidrag för bostadsanpassning
(Bidragsverksamhet) utgör de tre direkta myndighetsuppdragen som har lagstiftning som direkt
grund för verksamheten. Vidare tillkommer energirådgivning till kontorets verksamhet. De två
första varianterna ligger inom denna studies ramar medan energirådgivning och
bidragsverksamhet är riktad mot enskilda medborgare och inte primärt företag. När det gäller
bygglov är det lagstiftningen i Plan- och bygglagen, översiktsplanen och detaljplanerna som
utgör de primära normerna för hur tillståndsverksamheten skall bedrivas och vilka utfall som
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skall ges. Lagstiftningen är av flexibel och dynamisk karaktär vilket gör att den till stora delar
situationsanpassas genom detaljplanerna och föreskrifter som kontinuerligt anpassas. Detta
innebär att lagstiftningen inte är speciellt transparent och därmed att klienterna har svårt att
förutsäga resultatet från handläggningen i förväg. Det som komplicerar bilden ytterligare är den
flora av föreskrifter kring byggnormer som handläggningen är baserad på vad gäller tekniska
lösningar. Som sagts är den för bygglovsverksamhetens effektivitet viktigaste normen
detaljplanen när det gäller bygglov inom tätortsområdet. I detaljplanen upprättas gränserna för
de byggnader som kan uppföras på en viss tomt och vilka höjder, bredder och andra
restriktioner som gäller för det aktuella byggprojektet.
Plan- och bygglagen är en dynamisk lagstiftning mer av ramkaraktär än tydlig och explicit. Detta
gör att hur kartmaterial och bifogade handlingar skall se ut blir en mer komplex uppgift att reda
ut för förstagångsklienter än i andra lagstiftningsområden. Handlingsfriheten för verksamheten
varierar med detaljplanernas utformning och dessa två verksamheter blir därmed
kommunicerande kärl. Detaljerade detaljplaner leder till mer rigid tillämpning i
bygglovsprocessen medan tillåtande detaljplaner med begränsningar av ramkaraktär som
klarlägger de toleransgränser som finns leder till en mer flexibel handläggning av bygglov. På
grund av att kommunen inte har gemensamgjord syn på hur detaljplanerna skall utformas
varierar handlingsfriheten stort för detta kontor för i varje fall industrimark. I de fall
bygglovshandläggare tidigt kommer in och påverkar i industrietableringar kommer
handlingsfriheten vara större då man i dessa lämnar ett stort utrymme för tolkningar och få
införda regler i detaljplanen. Detta är även något man från kontorets sida driver på för när det
gäller detaljplanering för potentiella klienter. Dessa ärenden har ett stort behov av
handlingsfrihet för att realiseras snabbt, vilket gör att det behövs få men genomtänkta regler i
detaljplanen som inte skall vara av förhandlingsbar karaktär. När det gäller innerstadskvarter
med stora estetiska värden att bevara är det en helt annan situation än en lagerlokal i
ytterområden uppförd i korrugerad plåt. Det tidigare fallet kräver då naturligen större
begränsningar och tydligare normer införda i detaljplanen att luta sig mot i handläggningen.

4.3.2.6 Relation till samhällsmedlemmar
Byggnadsnämndskontoret är ett av de myndighetskontor i kommunen som gått längst vad
gäller att serviceorientera verksamheten. Av respondenterna på kontoret är det ett flertal som
ser behovet av en god service till medborgarna och företagen. Detta motiveras av dels
verksamhetsskäl som högre produktivitet och färre öppna ärenden och dels av serviceskäl. Det
är dock så att dessa intressen sammanfaller med den önskan som finns att minska antalet icke
kompletta ansökningar och bilagor. När det gäller hur man på kontoret ser på integrationen av
myndighetsutövning och service har kontoret en policy för stöd till klienter genom personlig
rådgivning inför och under byggprojekt. I en era av dynamiska regelverk och ramlagstiftningar
och e-tjänster i offentlig förvaltning har myndighetskontoret ett mycket stort problem med att
erhålla kompletta handlingar. Klienterna, framförallt privatpersoner och företag utan tidigare
vana, har ofta svårt att åstadkomma de handlingar som krävs för en fullständig handläggning av
ärendet. Att söka om bygglov kräver en ifylld ansökningsblankett och bilagematerial i form av
kartmaterial. Framförallt kartmaterialet har många klienter svårt att slutföra så att det bli möjligt
att basera beslut på vilket gör att kontoret gärna vill träffa och diskutera dessa med klienterna.
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En återkommande diskussion i dessa sammanhang är medborgarnas skyldigheter att känna till
och vara informerad om de skyldigheter de har relaterat myndighetsutövningen. Om vi lämnar
de rent juridiska aspekterna på detta finns det skilda synpunkter mellan kontor och mellan
handläggare kring hur man ser på klienterna. Handläggare på detta kontor uppvisar en relativt
sett stor sensitivitet kring attityden till företagares och medborgares förmåga att vara initierad.
Detta syns även i kontorets servicedeklarationer som uttrycker att kontakter bör tas tidigt med
kontoret för att få råd om genomförbarheten i det tänkta byggprojektet (Servicedeklaration för
Byggnadsnämndskontoret, 2007). Vidare anförs av kontoret att man bistår med såväl teknisk
som juridisk rådgivning kring byggprojekt vilket gör att klienten ges en särställning i förhållande
till andra intressenter. Ett problem för kontoret är att andelen överklaganden ökar och har gjort
det under de senare decennierna. Proaktivitet och förankring är två recept på detta där man
bättre tar tillvara och tidigare använder särintressens synpunkter. Ett värde med planprocessen
är att den skall ta tid för att vara en demokratisk och öppen process vilket med de snabba
planprocesser som kommunen ofta gör mot företag blir kringskuret. Detta gör att en hel del
överklaganden förskjuts till bygglovprocessen vilket inte är helt i enlighet med intentionerna i
plan- och bygglagen.
Relationerna till samhällsmedlemmarna kompliceras ytterligare av två viktiga skäl. För det första
komplexiteten och den svårgenomträngliga normstrukturen som gör att det blir många fel i
underlaget till kontoret. För det andra är kontoret de tekniska förvaltningarnas ”top-of-mind” i
och med att de flesta klienterna känner till bygglovet redan på förhand. Därmed blir kontoret
en viktig hänvisare till andra kontor. Detta ställer krav på att kontorets handläggare kan uttrycka
sig nyanserat och har kunskap om andra förvaltningars arbetsuppgifter. På grund av att
kontoret relativt ofta är primärinstans för de kontakter som tas med kommunen är man även en
viktig vattendelare för att avgöra vilka ärenden som kan behöva hanteras med samordning via
näringslivskontoret. Kontoret är i och med detta medvetet om de problem som uppstår i och med
att kommunen inte har och inte tar ansvar för de flesta sammansatta ärenden på en
gränsöverskridande nivå för helheten.

4.3.2.7 Verksamhetskaraktär
Som konstaterats är verksamheten inom kontoret till största delen myndighetsutövning mot
enskilda. Utanför avhandlingens avgränsning finns strikt rådgivande verksamhet men inom de
delar av verksamheten som studerats här är myndighetsutövningen som sagt det tongivande. I
kommunen råder väldigt olika syn på hur myndighetsutövning och rådgivning kan integreras.
För vissa kontor och enheter är rådgivning oförenligt med myndighetsutövning i och med ”att
man inte kan handlägga sina egna råd” som anförs av många handläggare inom kommunen. För
andra kontor är rådgivningen ett självklart inslag i verksamheten. Byggnadsnämndskontoret
ansluter sig till den senare synen även om det finns variation mellan handläggare även här. För
kontoret är det inte bara ett sätt att ge service till företag och medborgare utan även en
överlevnadsstrategi. Kontoret är som sagts tidigare belastat med en andel om över 90 % av
handlingarna som i någon mån inte är kompletta och klara för handläggning. Både för klienter
och handläggare är detta något som inte är acceptabelt och därmed har kontoret en strategi som
uppmanar klienterna att omgående ta kontakt med kontoret när de inleder en bygglovsprocess.
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Detta innebär alltså att man från kontorets sida har en explicit fokusering på service för i första
hand inre effektivitet som spiller över på en bättre situation för klienterna.

4.3.2.8 Kontorets relationer till andra kommunala verksamheter
Byggnadsnämndskontorets
viktigaste
kontaktyta
internt
i
kommunen
är
Stadsbyggnadskontorets planenhet. Detaljplanerna utgör tillsammans med lagstiftningen och
föreskrifterna inom området de regelverk som normerar kontorets handlingar. Planenheten och
Byggnadsnämndskontoret ligger organiserade under olika nämnder vilket betyder att det finns
en hierarkisk nivå i politiken och skilda uppdrags- och verksamhetsplaner och därmed en
potential för prioriteringsskillnader för de olika verksamheterna. Att detaljplanerna utgör
normerande regelverk som byggloven skall ges i enlighet med är en central aspekt som gör att
gränsytan och produktkvaliteten i detaljplanerna blir helt avgörande för effektivitet och kvalitet
i bygglovshandläggningen. Planenheten och Byggnadsnämndskontoret har under en lång period haft
svårt att få denna gränsyta att fungera tillfredsställande. Samverkan har kontinuerligt förbättrats
men problemen att påverka de olika verksamheternas arbete har varit svåra. Detta uttryck för
kommunal sektorisering visar på svårigheterna att få helheten att fungera. Som beskrivits ovan
tillhör dessa verksamheter olika nämnder även om lagstiftningen är densamma. På
verksamhetsplanet har det varit svårt att få till stånd de gränsöverskridande samarbetsformer
som behövs på operativ nivå mellan handläggare på respektive kontor.
Som nämnts har kommunen ett reaktivt förhållningssätt när det gäller ärenden i största
allmänhet. Detta gör att kommunen inte har detaljplanerad mark i sin markreserv i någon större
utsträckning. Detta i kombination med att företag som söker mark för etablering ofta har en
snävare tidshorisont än de 1,5-2 år det tar att detaljplanera industrimark gör att det ofta är
bråttom när kommunen börjar arbeta. Samordningen blir lidande och produkterna från de olika
kontoren blir lidande. Överföringen mellan Mark- och exploateringsenheten, Planenheten,
Byggnadsnämndskontoret och Miljö- och hälsoskyddskontoret fungerar sämre i dessa fall och
produkterna från respektive verksamhet anpassas sämre till förutsättningarna på i processen
följande instanser. Det som skrivits ovan om underlagskvalitet blir därmed speciellt sant i dessa
fall. I flera fall har även ärenden när de kommit till Byggnads- och miljöskyddsnämnden haft
sådana brister i genomförandet att allvarliga problem uppstått på grund av att det sammansatta
ärendet forcerats. Det har hänt att skyddsavstånd missats, geotekniska förutsättningar inte
undersökts tillräckligt för ekonomiskt rationella förutsättningar för byggnation samt inte minst
att man vid schaktning missat att en sopptipp funnits på platsen för ett nytt handelsområde.
Samtliga dessa problem beror på tidspress och har aktualiserats i bygglovsskedet när aktuella
tillstånd för byggnationen skall granskas och detaljplaner och andra dokument synas närmare.

4.3.3

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET

Politiskt och organisatoriskt delar detta kontor nämndorganisation med Byggnadsnämndskontoret, vilket medför
att dessa delar av myndighetsutövningen är samlad i en nämnd som handhar dessa myndighetsbeslut mot
enskilda. Denna organisation innebär dock att detaljplanering och bygglovsverksamhet är skilda åt vilket gör
att dessa produkter är åtskilda liksom även produktionen.
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4.3.3.1 Produkter och uppdrag
Miljö- och hälsoskyddskontoret har en större mängd produkter och uppdrag att hantera.
Huvudgrupperna inom kontoret är handläggning inom djurskydd och lantbruk, livsmedelskontroll
samt miljö- och hälsoskydd. Av dessa är den senare den mer omfattande. I denna avhandling har
nyföretagande och företagande fokuserats och en de facto-avgränsning har gjorts mot
jordbruket som hamnat utanför studien liksom djurskyddet. Få företag startas inom dessa
branscher och dessutom ligger de ofta placerade utanför stadsplanerat område vilket gör att
stora delar av den problematik som studerats inte gäller fullt ut. När det gäller
livsmedelskontroll är detta aktuellt för i princip alla företag som på något sätt hanterar, bereder
eller behandlar livsmedel. I dessa fall är det huvudsakligen två produkter det handlar om:
godkännanden och registreringar av livsmedelsanläggningar där den första varianten är den mer
omfattande handläggningen.
Den sista produktkategorin kan delas in i miljöskydd och hälsoskydd. Den första av dessa har
kommunens verksamheter bara delvis kontroll över. Länsstyrelsen är involverad för större och
mer omfattande miljöpåverkande industri och i de riktigt stora industritillstånden är
miljödomstolen den tillståndsgivande parten. Kommunen är dock med som en part i och med
att detaljplanering och reservationer av mark är aktuella i skeden av nyetablering. I de tillstånd
som ges av externa parter har dock kommunen en mer undanskymd roll och medverkar
huvudsakligen i de remissrundor och synpunktsinhämtningar som är centrala delar i
tillståndsprocessen. Hur aktiv kommunen är med rådgivning i dessa fall varierar från
handläggare till handläggare och från företag till företag. Ofta gäller detta stora företag med
egna dedikerade kompetenser för detta och ofta med involverade konsulter för att hantera
dessa tillstånd vilket gör att kompetensen är hög att driva detta själva. Företagen är indelade i
branschklassificeringar huvudsakligen enligt SCBs SNI-koder och tillhör förenklat genom dessa
kategorier A, B, C eller U-företag. De första två kategorierna av företag är tillståndspliktiga och
tillstånden hanteras utanför kommunen. Dessa tas inte vidare upp här utöver det som redan är
sagt. Tillsynen för A-företagen ligger på länsstyrelsen medan B-företagen av mindre kaliber och
där inte målkonflikter på grund av huvudmannaskapet existerar har sin tillsyn utförd av
kommunen. Kategori C är anmälanspliktig verksamhet och kategori U är övriga verksamheter
som kommunen har registrerade och utövar tillsyn över. Dessa kategorier är utformade så att
A-företagen har störst miljöpåverkan eller risk medan U-företagen innebär en mer ringa risk
eller påverkan på omgivningen.
När det gäller hälsoskyddet är det en kommunal angelägenhet att skydda människor från olika
typer av smittrisker och andra hälsorisker. När det gäller företagsärenden är det olika former av
hygienbehandlande verksamheter som i första hand skall inlämna registreringsuppgifter till
kommunen. Annars är det offentliga lokaler som skolor och simhallar som står under kontroll
förutom hygienanläggningar. Här tar kommunen emot registreringar och utövar tillsyn över
egenkontrollprogram och lokalerna.
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4.3.3.2 Underlag
Vad beträffar underlagen från miljökonsekvensbeskrivningar och utredningar inom
miljötillståndsprocessen är det flera av de intervjuade handläggarna som i likhet med
handläggare på planenheten menar att det finns ett stort underutnyttjande av dokumentation,
utredningsresurser och tid. Detta uppstår på grund av att man inte samkör miljötillstånden och
utredningarna med utredningarna inom ramen för detaljplanerna. Genom effektivare
samverkan mellan kontoren kan i många fall resurser för kommun och företag sparas och dessa
olika ärenden harmonieras. Framförallt finns det fördelar att vinna genom att göra
klientföretagen uppmärksamma på att det finns resurser och tid att vinna genom att gå
händelserna i förväg och komplettera utredningarna inom planprocessen med mer
genomgripande miljöutredningar. Detsamma gäller för livsmedelstillstånden och
serveringstillstånden som kan samutnyttjas bättre och dessutom kan dessa även samutnyttjas
med bygganmälan och polistillstånden. I dag har dessa kontor en mer formell samverkan vilket
gör att underlag tas fram och testas genom remisser på övriga kontor och genomlyses ur deras
perspektiv. Detta gör processen att ta fram underlag för handläggning (klientens nedlagda
resurser) omständig och tidskrävande. Dessutom är det även vanligt att revision av
underlagsmaterialet behöver göras efter remissbehandling. Detta är återigen resultatet av det
reaktiva arbetssättet när man från kommunens sida väntar på formella handlingar istället för att
proaktivt samarbeta och förankra. Idag är det på livsmedelsområdet inte sällan så att klienterna i
tillståndsprocessen för hantering av livsmedel har en ringa livsmedelshantering medan man i
serveringstillståndet har en mer omfattande beredning och livsmedelshantering för att gynna
tillståndsprocesserna på dessa båda instanser. Detta hanterar man genom remisserna som
skickas mellan kontoren efter att handlingarna inkommit. Flera handläggare framhåller att det
vore mer effektivt och resursbesparande att dels samutnyttja dokumentationen och dels
samarbeta mer proaktivt under processens gång. En stor del av handläggningstiden går åt till att
inhämta synpunkter och vänta på remissvar och det finns goda erfarenheter av mer proaktiv
samverkan från vissa av de processer som hanterats samordnat.

4.3.3.3 Rolluppdrag
Kontorets rolluppdrag är givna genom lagstiftningen och rymmer handläggning och tillsyn av
A, B och C-företag samt tillsyn av U-företag inom miljöskydd. Dessa roller är som sagt givna
genom lagstiftningen där dock en väsentlig del kommer genom avtal. Enligt verksamhetschefen
är det normala att större kommuner övertar tillsynen över B-anläggningar som inte har
kommunen som huvudman. Det senare gör man för att inte hamna i problematiska
målkonflikter. Vidare är rolluppdragen att hantera anmälningar av livsmedelsanläggningar och
registreringar av de mer okomplicerade men i lagstiftningen givna anläggningarna. Som jag
återkommer till nedan är det en viss rollförbistring hur kontoret skall involveras i planprocesser
och etableringar i stort. Kontoret ser sig som en delvis fristående myndighet som utövar tillsyn
över kommunen och som även kan stoppa kommunens planer. Inom andra verksamheter är
man tydlig med att miljökontoret behöver involveras mer i sammansatta ärenden något som
dock inte har lika stort stöd bland alla handläggarna på miljö- och hälsoskyddskontoret. Flera
poängterar målkonflikten i att delta i etableringar med syfte att få en miljöstörande verksamhet
till kommunen samtidigt som man skall värna miljön från företaget. Verksamhetschefen menar
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dock att kontorets roll är att skapa förutsättningar för bästa möjliga miljöhänsyn till rimliga
kostnader för företag och samhälle. Det innebär en viss skillnad i att rollen då snarare blir att
möjliggöra och påverka i en mer miljövänlig riktning snarare än inta en motsatt roll i
förhållande till företaget.

4.3.3.4 Kunskaper och instrument
Detta kontor är det som har minst kontakter med övriga kommunala förvaltningar vad gäller
hänvisningar och vidareföring av uppdrag. Detta är alltså en företeelse som går åt båda hållen.
Flertalet övriga kontor har enligt egen uppgift små eller bristande kunskaper om
miljölagstiftningen och har därmed även svårt att ge hänvisningar till detta kontor.
Miljökontoret har även de svaga kunskaper om andra kontors handläggning vilket gör att det
blir en filtrering som skadar vidareföringen av uppdrag i sammansatta ärenden mellan miljöoch hälsoskyddskontoret och andra kommunala verksamheter. Denna kunskap om andra
kontors verksamhet för att kunna se ärenden som går utöver det egna kontoret är en fråga som
såväl chefstjänstemän som företag efterfrågar i och med att företagen idag själva behöver
identifiera de ärenden som uppstår på olika håll i kommunen. Detta är inte bara omständigt för
företagen utan även något som är tidskrävande och som skadar kommunen som helhet.
Även detta kontor har ett dedikerat systemstöd liksom byggnadsnämndskontoret som inte är
integrerat med några andra verksamhetssystem i kommunen. Detta gör att informationen
stannar inom kontoret då andra kontor inte har direkt tillgång till det som lagras i detta system.
Genom detta uppstår ett filter mellan miljö- och hälsoskyddskontoret och övriga kommunala
kontor. Detta skall dock inte överdrivas då övriga kontor använder huvudsakligen personliga
egenutvecklade informationssystem utöver diariesystemet. Dessa specifika verksamhetssystem
på byggnadsnämndskontoret och miljö- och hälsoskyddskontoret är till skillnad från diariet
dedikerat för användning inom den egna verksamheten och således slutet gentemot övriga
kontor och enheter inom kommunen.

4.3.3.5 Normer och handlingsfrihet
Regelverket inom miljöskydd är av en mycket komplex karaktär och olika skeden och olika
klienter har olika åsikter om detta. Som beskrivits kan detta regelverk grovt delas in i två
huvudfaser; tillstånd och tillsyn. Den första är av dynamisk karaktär och innehåller stora
jämknings- och förhandlingsinslag då lagstiftningen, som en handläggare utryckte det, essentiellt
handlar om bästa möjliga miljöskydd till en rimlig kostnad för företag och samhälle. Under
denna fas är förutsägbarheten låg men å andra sidan har företaget inflytande över och
delaktighet i processen som dock är omfattande och resurskrävande. Att sedan många företag
tycker att miljöskyddet är alltför långtgånget och därmed har svårt att acceptera konsekvenserna
är inget som närmare behandlas här. Den andra fasen som nämns ovan är tillsynen. Detta är en
av de kommuninteraktioner som en stor del av företagen i intervjuerna tycker är de mest
förutsägbara lagstiftningsområdena och relationerna med kommunen. Som uttrycks ovan
handlar stora delar av miljöskyddet om vilka mängder som skall få hanteras, på vilket sätt och
vilka läckage i form av emissioner till luft, vatten och mark som är acceptabla. Detta gör att
tillståndsprocessen mynnar ut i gränsvärden, hanteringsvolymer och hanteringssätt som är
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detaljerade. Detta senare är det mest förutsägbara företagen har i relation till kommunen. Det är
något så unikt som en detaljerad situationsanpassad föreskrift. Överskrider man gränsvärdet får
man böter och företaget både kan se och förstår gränsvärdet och konsekvenserna av ett brott
mot dessa. Detta är ett bra exempel på att även detaljerade föreskrifter kan nå hög legitimitet
och undvika att bli rigida pålagor när situationsanpassningen fungerar. Viktigt är dock att detta
inte gäller tillståndsprocessen som till stora delar ligger utanför kommunen och inte delar dessa
förutsägbara egenskaper.
Hanteringen av ansökningar kring livsmedel har som sagts tidigare under tiden för pilotstudien
varit mer turbulent i och med att en ny livsmedelslag varit under introduktion. Lagstiftningen
på området är under anpassning till ett EU-direktiv vilket har inneburit att det under tiden för
studien implementerats en ny lagstiftning. Effekterna och tillämpningen av denna har under
studien varit till stor del okända. Även i media har diverse vantolkningar och effekter av den
nya lagstiftningen figurerat.

4.3.3.6 Relation till samhällsmedlemmar
De större företagen av kategori A och B har i allmänhet mycket goda kunskaper om att deras
verksamhet är starkt miljöpåverkande medan de mindre B-företagen och C-företagen inte alltid
har denna kunskap och inte heller alltid känner till lagstiftningen på området och skyldigheterna
i denna. Det gäller framförallt verksamheter som når över gränsvärden vad gäller förvaring av
miljöskadliga kemikalier. Även när det gäller hälsoskydd har de inte alltid kännedom om
lagstiftningen och sina skyldigheter. Här saknas också goda former för rapportering från
bygglovshandläggare som ofta är involverade i processen att bygga om lokalerna för ny
verksamhet. Det finns nämligen en inte oansenlig mängd ärenden som upptäcks sent. Detta
innebär risker för vite för företaget som skall anmäla driftstart och problem för kommunen då
den känt till företaget men inte rapporterat till rätt instans. För företagen är kommunen en
koncern d v s ”kommunen”. Att byggnadsnämndskontoret känt till en etablering som inte
miljökontoret känt till är inte legitimt i företagens öron utan ett inomkommunalt
kommunikationsproblem. Dessa ärenden där kommunen får ta på sig en del av skulden som ett
kommunikationsproblem försvårar naturligtvis möjligheten till att lägga en konsekvens på
företagen för bristerna. Dessa fall är dock relativt få till antalet och minskar i takt med att
sektoriseringsproblemen adresseras i kommunen.
I kommunen råder det som sagts tidigare en stor variation mellan olika handläggare och kontor
kring hur man skall se på möjligheterna att integrera myndighetsutövning och service i
handläggningen. Detta visar sig bland annat genom att synen på hur mycket råd man som
handläggare kan och skall ge en klient som skall söka ett tillstånd. Livsmedelshandläggarna har
en relativt långtgående rådgivning och dialog med företagen som de skall utöva tillsyn över
medan miljöskyddshandläggarna har ett mer distanserat förhållningssätt till de klientföretag de
interagerar med. Detta är något som även visar sig i de företagsintervjuer som gjorts. Företagen
har svårt att acceptera att kommunen har lösningar som handläggare inte vill delge företagaren
på grund av att de anser att lösningen behöver komma från företagaren själv.
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4.3.3.7 Verksamhetskaraktär
Som redan nämnts är det detta kontor som genomför den mest strikta myndighetsutövningen
inom kommunen i denna studie. Dels betraktar sig kontoret som halvautonomt och dels ser
man svårigheterna påtagliga svårigheter med att kombinera rådgivning och
myndighetsutövning. Kontoret arbetar därmed relativt strikt med myndighetsutövningen mot
enskilda och har i relativt liten utsträckning integrerat service i sin myndighetsutövning. I
servicedeklarationerna skriver kontoret att:
Miljö- och hälsoskyddskontoret ska granska inlämnade handlingar och ritningar. Som myndighet får
vi inte både utföra ett arbete och sedan granska det i efterhand. (Servicedeklaration för Miljö- och
hälsoskyddskontoret, 2007)
Den tidigare nämnda motsvarigheten för Byggnadsnämndskontoret som uppmanade
medborgare och företag till kontakt och rådgivning kontrasterar skarpt mot denna formulering
och illustrerar väl de kulturskillnader som råder mellan kontoren i kommunen. Skillnaden består
i att detta kontor inte ser sig som en medskapare i uppfyllandet av lagstiftarnas intentioner utan
som en kontrollant, vilket inte är fallet med Byggnadsnämndskontoret. Det som är riktigt
intressant är att såväl förvaltningslagen som speciallagstiftningen3 trycker på att rådgivningen är
ett viktigt inslag och att det är en självklarhet att lotsa företagen på ett sätt som möjliggör att de
kan förstå och uppfylla lagstiftningen.

4.3.3.8 Kontorets relationer till andra kommunala verksamheter
Kontoret är en sektoriserad och fragmenterad verksamhet ända ner på individnivå i och med att
det finns en mycket finmaskig indelningsgrund inom kontoret som avgör hos vem ett ärende
hamnar. För det första är det olika lagstiftningsområden som nämnts tidigare. För det andra är
det olika branscher eller typer av miljöstörande verksamhet och slutligen är det en indelning
eller fördelning av ärenden baserad på stadsdel eller bransch. Både på detta kontor och på andra
kontor anför man att den skarpa sektorisering som råder inom kontoret gör att variationen
kring hur arbetet utförs varierar stort.
Miljö- och hälsoskyddskontoret är den verksamhet som flest andra verksamheter upplever att
de har problem med och detsamma gäller även i motsatt riktning. Utifrån miljöperspektivet
involveras kontoret alldeles för sent i många ärenden. Det gör att kontoret ofta tenderar att
agera som en bromskloss i andra verksamheters ögon. Problemet beror till stora delar på två
saker. För det första den på kontoret utbredda uppfattningen att myndighetsutövning och
service är två svårintegrerade storheter vilket gör att det historiskt varit svårt att få med
kontoret i diskussioner om var ett visst företag skall lokaliseras. Som beskrivs nedan i
sammanställningen för planenheten har det varit mycket svårt att involvera miljökontoret i
planprocesserna varför detta perspektiv fallit bort ur den jämkning av intressen som
planprocessen är. Resultatet blir att planerna i ibland rymmer en enligt miljö- och
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Se Miljöbalk (1998:804) 26 kap 1§, Livsmedelslag (2006:804) 12§ 2 st
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hälsoskyddskontoret otillräcklig problematisering av miljöskyddet med resultat att detta blir mer
reaktivt hanterad och därmed även skjuts fram senare i processen att etablera ett företag. Detta
betyder att det historiskt har kommit att bli en del uppvaknanden för kommunen när ett ärende
drivits så långt att det är frågan om ett miljötillstånd. Kontoret blir därmed nejsägare, en roll det
inte vill ha egentligen, men som är svår att undvika eftersom de inte tagit på sig en rådgivande
och lotsande roll historiskt vare sig inom kommunen eller mot externa klienter. En annan
tolkning av lagstiftningen som sätter större fokus på den service och rådgivning som regeringar
fokuserat sedan 70-talet och ett ändrat synsätt på inomkommunal samverkan skulle mycket väl
kunna konvertera kontoret från reaktiva nejsägare till proaktiva möjliggörare genom att helt
enkelt i större utsträckning bidra till bra och för verksamheten lämpliga lokaliseringar av
miljöstörande verksamheter.
När det gäller samverkansformer med andra kontor och verksamheter har ett antal
problemområden redan tagits upp. Det finns dock även här utvecklade samarbeten som
fungerar men de är i väldigt stor utsträckning personberoende. En sådan gränsyta är
relationerna mellan livsmedelshandläggare och alkoholhandläggare men i dessa
nätverkskontakter saknas dock i stor utsträckning bygglovshandläggare och handläggare kring
bygganmälan. Detta trots att det finns en gemensam nämnd och politisk struktur som dessa
båda verksamheter delar.

4.3.4 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORETS MARK- OCH EXPLOATERINGSENHET
I denna empiriframställning har jag valt att beskriva verksamheterna funktionellt. Detta innebär att de
hierarkiska funktionsindelningar som finns utgör separata beskrivningar. Denna enhet är den första delen av
Stadsbyggnadskontorets olika funktioner. Verksamheten arbetar med utveckling och förvaltning av den
kommunala markreserven. Det innebär att i den utveckling som sker med kommunal mark som grund är detta
kontor en nyckelspelare i samverkan med framförallt planenheten inom samma förvaltningskontor.

4.3.4.1 Produkter och uppdrag
Produktionen inom kontoret består av olika former av köp och försäljningar av mark i relation
till den kommunala markreserven. Detta innebär att handläggarna arbetar med
markanvisningar, paketeringar, profilering och anpassning mot olika behov som kan skönjas.
Det betyder att för kommunal mark är detta kontor den part som hanterar efterfrågan på mark i
olika områden och genom att uppdra detaljplanering av marken är kontoret den initierande
parten vid exploatering av jungfrulig mark. Det tänkta arbetssättet är att kontoret skall arbeta
proaktivt genom att identifiera områden för företagsetableringar och planera dessa i en
omfattning som stämmer med den bedömda och befintliga efterfrågan. Detta gör att
samarbeten med översiktlig planering på det strategiska planet är en viktig uppgift och att
samverkan med detaljplanering av mer eller mindre omfattande markområden är en annan
viktig uppgift. I dessa uppgifter är kontoret en kravställare och garant för att marken som
detaljplaneras blir användbar för företag i de fall det inte finns en specifik företagare som
motpart.
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Produkterna som genereras från denna enhet är således förädlad mark, markanvisningar och
försäljningar av förädlad mark samt utvecklad markreserv samt till detta utredningar av
strategisk karaktär i den mån det hinns med. Exploatering och proaktiv planering av mark är
kommunens riktiga sorgebarn på grund av stor omfattning av brandkårsutryckningar med
planering och försäljning av små markområden med mycket omfattande resursåtgång som
resultat. Detta beror på att kommunen under lågkonjunkturen på 90-talet minskade resurserna
kraftigt på kontoret vilket gjort att proaktiv planering och exploatering för framtiden skett i
mycket ringa omfattning.

4.3.4.2 Underlag
Underlaget som transformeras till produkter är en komplex historia då det kan genereras på
många håll. Den tänkta formen som kontoret skall fungera på är att det i huvudsak skall ske
genom att mark- och exploatering samverkar med kommunens planenhet i översiktlig planering
och i fördjupad översiktlig planering för att kartlägga behoven och allokera mark. Finns ett
redan framtaget underlag i form av en fördjupad översiktplan går det betydligt fortare att ta
fram en detaljplan utan att andra intressen hotas och processen förkortas till gränsen där fel
börjar bli vanliga. Att samverka för fördjupad översiktplanering är således ett arbete som leder
till ett underlag på vägen mot klientens behov. Vidare är som för flertalet andra kontor kunskap
om företagets verksamhet det viktigaste underlaget. Som det är idag är denna kunskap inte
heltäckande någonstans inom kommunen utan företagsmässiga behov är tydliga på
Näringslivskontoret och på Mark- och exploateringsenheten medan Byggnadsnämndskontoret
samlar in kunskap om lokalbehoven, Tekniska kontoret om trafik och infrastrukturbehov etc.
Denna samlade kunskap om företagets verksamhet och dess behov och inriktning benämns här
verksamhetskaraktärisering och är således idag ett fragmenterat underlag där det saknas
helhetsperspektiv inom kommunen. Denna verksamhetskaraktärisering är i hela kommunen det
viktigaste underlaget för handläggningen men det är olika aspekter av denna karaktärisering
vilket också gör att delar återges i varje kontakt med kommunen medan andra delar endast är
aktuella på något kontor. För företagen är det märkligt att de behöver återge den information
som redan lämnats till kommunen på andra instanser, något som förstärker bilden av
kommunen som en aktör med samverkansproblem.
Det kanske mest explicita underlaget kommer dock i de inte helt ovanliga fallen då företag vill
få kommuner att tävla om en etablering. Tidigare har nämnts att företagsetableringar är något
av en konkurrensutsatt verksamhet och grannkommuner och andra kommuner med liknande
lägen får ofta förfrågningsunderlag att besvara kring hur möjligheterna finns för en anpassad
etablering på den aktuella orten. I dessa fall arbetar kommunerna mot ett mycket detaljerat
underlag från företaget där man arbetar fram ett detaljerat svar som närmast kan betraktas som
ett etableringserbjudande.

4.3.4.3 Rolluppdrag
Verksamheten är indelad i två olika verksamhetsområden som utgörs av förvaltning och
utveckling av den kommunala markreserven samt medverkan och stöd till exploatering av mark
för bostäder, handel och industri. Markreserven skall förvaltas så att mark finns för
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kommunens expansion och behov av mark vilket gör att detta är ett viktigt strategiskt
rolluppdrag som kräver framförhållning. Denna har historiskt saknats på grund av bristande
prioritering och under de senaste årens högkonjunktur har verksamheten på grund av bristande
lager kännetecknats av utryckningar för att snabbt mätta efterfrågan. Att planera för framtidens
markanvändning har därmed blivit lidande även nu. Även exploateringsdelen av rolluppdraget
innehåller i uppdragsformuleringarna en stark strategisk komponent som innebär att
relationerna till planenhetens översiktliga planering skall vara en kärnrelation för kommunens
strategiska utveckling och exploatering av närområden. För mer operativt arbete finns ett
rolluppdrag som bygger på nära relationer i detaljplaneringsarbetet för specifika klienter och där
enheten skall träda in som en mer företagsnära part. Kontorets roll som företagspart i
kravställningen i detaljplaner är inte explicit utan formulerad som medverkan, men genom att
planenheten inte har kompetensen att avgöra företagens behov och genom att mark- och
exploateringshandläggarna sett behov av samordning agerar de inte bara som kravställare utan
även som de informella projektledare som omnämnts tidigare.

4.3.4.4 Kunskaper och instrument
Instrumenten och kunskapsinsamlingen är i stora drag personlig. Näringslivskontoret har som
beskrivits tidigare försökt införa ett gemensamt CRM-system för att hantera kontakter och
händelser associerade med de registrerade kontakterna. Detta har dock inte skett vilket gör att
det finns en hel del dubbel informationsgivning (ibland inte heller konsistent) mellan dessa
aktörer och ännu värre även redundanta kontakter och utfästelser. Detta innebär att eftersom
dessa aktörer agerar som rådgivande parter för att bistå företag att hitta platser och lokaler för
sin etablering utgör detta kunskapsglapp mellan vilka handlingar och kontakter som respektive
part företar sig ett problem. Då båda instanser behöver ha kontakter med samma företag kan
detta ses som ett problem som har en stor del av sitt ursprung i privat kunskap och bristande
gemensam dokumentation av tagna kontakter.
Dokumentationsmässigt sker dessutom den största delen av dokumentationen i slutet av
etableringar när formella handlingar börjar ta sin form och avtal och markanvisningar kommer
till stånd. Detta gör att den formella officiella dokumentationen sker och kommuniceras när
etableringsprocesser kommit en bit på väg. Detta diskuteras vidare under relationer till andra
kommunala aktörer. Informationssystemstöd finns inte utöver vanlig kontorsprogramvara och
dokumentmallar vilket gör att diariet utgör det enda delade informationssystemet utöver
möjligheterna att läsa varandras projektdokumentation inom enheten. Någon strukturerad
kunskapsdelning av kontakter och löpande dokumentation i ärenden finns inte mellan
handläggare och mellan enheter i kommunen vilket gör att det enda formellt delade är
diarieförda handlingar vilka håller en hög formell nivå och utgörs av efterdokumentation
snarare än information och kunskap under ärendets gång.
Som omnämnts ovan är kunskapen om företagets karaktär, behov och produktion en oerhört
viktig källa för hela kommunen. På mark- och exploateringsenheten är detta speciellt giltigt
eftersom det är en mängd faktorer som behöver ligga till grund för det fortsatta arbetet att hitta
en lämplig lokalisering för ett visst företag. Mark- och exploateringsenheten har som viktig
primärkontakt, där företagen beskriver sin verksamhet första gången, en stor potential att dela
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med sig av central information till övriga kontor. Detta givet användning av detta
informationssystem eller annat system där denna information skulle kunna lagras och delas
inom kommunen.

4.3.4.5 Normer och handlingsfrihet
Kontorets handlingsfrihet är stor i och med att det inte är fråga om myndighetsutövning och
därmed inte heller direkt reglerat i lagstiftningen utöver vad som gäller för offentlig verksamhet
i stort (förvaltningslagen och kommunallagen etc) samt för de avtal som tecknas mellan
kommun och företagare. Att preparera, anpassa, planera och sälja mark till företag innebär dock
som sagts ovan att handläggarna hela tiden balanserar på slak lina mot vad som är ”otillbörligt
gynnande av enskild”. Kommunen har i några fall varit i rätten i detta avseende när
anpassningarna ansetts ha gått väl långt. Vad som kan vara problematiskt är relationen till
privata fastighetsbolag när det gäller frågan om lokaler skall produceras eller hyras. I detta
avseende kan kommunen komma nära att anpassa lokaler som privata näringsidkare skulle ha
kunnat tillhandahålla. Återigen är det i fallet med relationer till specifika företag som det riskerar
att bli problem medan det i fallet med proaktiv planering och översiktlig planering inte begås fel
och misstag i samma utsträckning. För övrigt är verksamheten strikt normerad av
stadsplaneringsnämnden vad gäller prioritering av olika ärenden. Detta gör att nyproduktion av
bostäder och nyetablering av industri samt mark för handelsföretag prioriteras framför
privatpersoner. I den studerade kommunen har nya och befintliga arbetstillfällen prioriterats
högt liksom även vissa utpekade projekt, något som skänker en viktig politisk legitimitet till de
annars potentiellt kontroversiella prioriteringarna.

4.3.4.6 Relation till samhällsmedlemmar
Mark- och exploateringsenheten är en av kommunens primärkontaktytor för företag under
nytetablering tillsammans med näringslivskontoret. Som diskuterats ovan hanteras
informationsöverföringen mellan dessa enheter bristfälligt, vilket gör att kommunen som helhet
enligt företagen som intervjuats inte ger en sammanhängande bild av såväl problematik och
realiserbarhet i tänkta etableringar. Båda dessa organisationer uttalar sig ibland om samma
aspekt i en etablering med olika nyans eller innehåll vilket gör att det blir en splittrad bild från
kommunens sida. Detta är en av de mer frustrerande aspekterna för företagen som har sina
relationer med kommunen. Dessutom finns det ju en mängd andra aktörer som uttalar sig om t
ex realiserbarheten i en etablering. Detta gör att ett företag kan få de skiftande svaren från
kommunen ”det går fort att få till stånd denna etablering”, ”det tar lång tid för att det behövs
en planändring” och ”det går inte av miljöskäl att placera verksamheten på den platsen” .
Kommunen har begått ett antal stora misstag under de senaste åren och även fått kritik i
Svenskt Näringslivs kommunranking vilket fallit tungt på såväl stadsbyggnadskontoret och
näringslivskontoret, men även på övriga verksamheter. De misstag som gjorts har
huvudsakligen skett i ärenden som drivits av mark- och exploatering som informella projekt då
de prioriterats av kommunledningen och forcerats genom kommunens tillståndsapparat. Detta
har gjort att kommunen inte alltid varit tillräckligt grundlig i sina utredningar. Dessa misstag har
även inneburit att planprocessen kortats till ett minimum vilket skadat den allsidiga analysen
och därmed lett fram till misstagen. Som beskrivits ligger detta kontor både före och i nära
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samverkan med samhällsmedlemmarna i form av etablerande företag. Tanken är som sagts
tidigare att denna enhet skall ligga före den direkta och specifika efterfrågan genom att initiera
planprojekt så att mark för direkt etablering finns. På grund av de brister i den proaktiva
planeringen som finns, dels genom svårigheterna att bedöma efterfrågan och dels genom
svårigheterna att få till stånd detaljplaneringen och den fördjupade översiktsplaneringen, är
dock mycket av den planering som sker direkt mot en specifik klient tvärt emot intentionerna.
Problemen med detta belyses framförallt i framställningen om planenheten men här kan
konstateras att ju närmare slutklienten kommunen ligger desto svårare blir det för kommunen
att hantera det sammansatta ärendet som ett traditionellt formellt ärende med remissrundor. Ett
annat problem med detta är att företaget som skall vara en tilltänkt fiktiv part eller åtminstone
en part bland många i den proaktiva planeringen blir en huvudklient eller en ’kund’ i denna mot
en specifik klient fokuserade planeringen.

4.3.4.7 Verksamhetskaraktär
Mark- och exploateringsenheten är inte en verksamhet som har en myndighetsutövande
karaktär utan en verksamhet med ett kommunalt förvaltningsuppdrag inom den kommunala
kompetensen. Som sagts tidigare är avtal om markupplåtelser av olika slag huvudproduktionen
från kontoret och dessa är av civilrättslig karaktär. Kontoret balanserar i sina försök att locka
företag till kommunen på den delikata balanslinjen som utgörs av ”otillbörligt gynnande av
enskild”.

4.3.4.8 Kontorets relationer till andra kommunala verksamheter
Kontoret har en mängd olika angreppsytor till andra verksamheter i kommunen. När något
byggs på kommunal mark är denna enhet den verksamhet som har de mest direkta och
frekventa kontakterna med den klient som skall bebygga ett kommunalägt markområde. Detta
gör att enheten i dessa ärenden ibland intar en informell projektledarroll. Detta är ett resultat av
att enhetens företrädare har de direkta kontakterna med klienterna och därmed känner ett
större ansvar för helheten. Här skall dock tilläggas att detta inte är en roll som ligger formellt
grundad i kommunens tänkta verksamhetsstruktur utan är något som sker där det är påkallat,
motiverat eller på annat sätt utgör en lösning på ett av enhetens företrädare upplevt problem.
Här kan också konstateras att vare sig det sker en informell samordning eller inte uppstår
problem i kommunen. Utan informell samordning finns risken för misstag i och med att ingen
förutom klienten har ett helhetsgrepp om etableringen eller utvecklingsprojektet och med
informell samordning blir det istället problem och friktion i relationerna mellan olika
förvaltningar och enheter i kommunen.
De viktigaste relationerna är med kommunens planenhet och med kommunens tekniska
kontor. Det tekniska kontoret är en part som realiserar de beställningar som ställs från markoch exploateringsenheten. Här handlar det ofta om rena beställningar av vägar och VAanslutningar i samband med exploateringen av ett område eller en fastighet. I dessa fall är det
vanligtvis Mark- och Exploateringsenheten som betalar det tekniska kontoret genom
exploateringsbudgeten för området eller försäljningspriset för den mark som är under
försäljning. Detta är en relation som beskrivs som mycket väl fungerande trots att den är
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komplex och går över både nämnds- och organisationsgränser. Enligt handläggarna är detta
beroende på att gränsytan är väldefinierad i och med att det är en dokumenterad och formell
beställning som dessutom skall betalas och budgeteras vilket reducerar överlappning och
oklarheter. Vidare är denna gräns bemannad av personer som sedan länge arbetat tillsammans
och har mycket stora kunskaper om vad arbetet består i på andra sidan, vilket gör att initiering
och informationsspridning sker informellt på ett effektivt sätt. Det tekniska kontoret kan
således agera tidigt och redan innan beställningen kommer med att upphandla entreprenad eller
reservera kapacitet inom de ramavtal som finns. Den andra relationen som är viktig är den som
sker mot kommunens planenhet. Denna relation är trots samma nämnd, samma chef, samma
organisation etc en betydligt mer komplex relation än den tidigare diskuterade. Handläggare på
båda sidorna om denna gräns anför att det är problematiskt med vilka roller som de olika
kontoren har i olika skeden av en detaljplan. Detta tema återkommer i nästa avsnitt om
planenhetens verksamhet.

4.3.5 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORETS PLANENHET
Planenheten är även den en del av Stadsbyggnadskontoret i den studerade kommunen. Verksamheten handlar
om planering av mark genom översiktlig planering som är den mest långsiktigt strategiska planen över
kommunens markanvändning, fördjupad översiktlig planering och slutligen den juridiskt bindande
detaljplaneringen. Detta är hjärtat i kommunens samlade verksamhet med inriktning mot företags etablering och
expansion i kommunen. I och med att verksamheten syftar till juridiskt bindande planer för markanvändningen
är det helt avgörande för vad som får byggas på denna plats. Detta rymmer såväl hänsyn till ekologi och miljö
som till infrastruktur och trafik. Dåliga förutsättningar i en detaljplan innebär direkt sämre förutsättningar för
företagen. I och med detta är även planprocessen en jämkningsprocess där alla de relevanta intressena, bevakade
av kommunala och andra aktörer, skall beaktas och deras vilja skall jämkas. Den politiska överbyggnaden är
organisatoriskt stadsbyggnadskontoret och politiskt stadsplaneringsnämnden.

4.3.5.1 Produkter och uppdrag
Som nämnts är det huvudsakligen tre olika former av produkter som är resultat från
planeringsverksamheten. Översiktsplanen som är en produkt som uppdateras relativt sällan och
i den studerade kommunen mer sällan än man egentligen haft behov av. Stor
personalomsättning och en stor efterfrågan på planändringar har dock gjort att det på detta
kontor liksom på andra blivit lite mer operativt arbete och lite mindre strategiskt arbete än såväl
behov och intentioner påkallat.
Oavsett från vilken källa ett behov av en plan kommer från början är det alltid ett politiskt
uppdrag att skapa en detaljplan över ett visst område. Initiativet till planen kan dock komma
från olika håll. Gäller det en översiktsplan eller fördjupad översiktsplan är det ett strategiskt
behov av mark som ligger bakom beslutet. Processen inleds med att planenheten initierar ett
ärende genom att föreslå stadsplaneringsnämnden att ge enheten ett planuppdrag. Således är det
Planenheten som inhämtar ett uppdrag genom att föreslå ett sådant och hämta tillståndet att
starta detaljplaneprocessen från nämnden. Vidare finns det alltid en planintressent som
detaljplaneuppdraget har sitt ursprung i. Detta kan vara ett företag, en privatperson, Mark- och
Exploateringsenheten eller någon annan aktör som då också i allmänhet står för kostnaderna
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för planeringen. Vid markförsäljning inkluderas normalt infrastruktur och detaljplanering i
försäljningspriset vilket gör att Mark- och Exploateringsenheten blir planuppdragsgivare å en
klients vägnar vare sig denna är känd eller okänd. Det är också en relation som är relativt
problematisk, något som återkommer i en senare diskussion.

4.3.5.2 Underlag
Planenhetens verksamhet handlar om att mark och behov av en viss markanvändning
transformeras till detaljplanerad mark. För att kunna planera markanvändningen behövs ett
stort antal olika synpunkter för en allsidig bedömning. Först och främst är det parten som skall
använda marken som behöver yttra sig om sina behov, något som här rubricerats som
verksamhetskaraktäriseringen d v s verksamheten ur olika aspekter och behov. Till detta
kommer synpunkter på alternativ markanvändning och verksamheten genomlyst ur bland annat
ett miljöperspektiv, trafikperspektiv och andra perspektiv på verksamheten. I detta skall
rymmas en öppenhet för alternativa lokaliseringar av företaget, något som ofta lyser med sin
frånvaro då detta redan på ett tidigt stadium ofta är beslutat utan planenhetens insyn och
inflytande. Planprocessen i sig handlar om att ta fram underlag för det beslut som skall tas i och
med produkten planförslaget. Därmed kan man säga att de miljökonsekvensbeskrivningar och
andra utredningar som görs inom ramen för planprocessen är ett slags utarbetande av
beslutsunderlaget.

4.3.5.3 Rolluppdrag
Planenheten har rolluppdragen att vara kommunens detalj- och översiktsplaneringsverksamhet.
Därmed utförs den detaljplanering och översiktliga planering som beslutas av nämnden. Denna
verksamhet är den av de studerade verksamheterna som har den minsta omfattningen av eget
initiativtagande för ärendeinitiering. Samtliga översiktsplaner, detaljplaner och andra
utredningar som utförs görs på direkt uppdrag av stadsplaneringsnämnden även om initiativet
kan komma från en planintressent inom eller utanför kommunen.

4.3.5.4 Kunskaper och instrument
För planenheten är det, som omnämnts tidigare i detta kapitel, viktigt med en bra
verksamhetskaraktärisering. Vidare är kunskaperna om andra kontors verksamhet och de
värden som dessa skall värna oerhört viktiga för en effektiv verksamhet på planenheten.
Instrumentellt finns det inte heller här något dedikerat informationssystem. Just
detaljplaneringen är en verksamhet med ett mycket stort antal externa kontakter vilket gör att
flera av de intervjuade handläggarna saknat ett projekt- och kommunikationsstöd. Som vi
kommer till senare har verksamheten bedrivits med större omfattning på proaktiva möten
snarare än de mer reaktiva remisserna tidigare, men sedan konflikter blev vanliga på dessa
interna samordningsmöten distanserade man sig på planenheten och gick mot mer formella
remisser.
Detta gör att kontoret de senaste åren distanserat sig från andra kommunala verksamheter i det
direkta arbetet. Verksamheten har därmed formaliserats och bygger i större utsträckning på
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utvärdering och granskning av delprodukter på vägen mot slutresultatet än på direkt skapande
eller proaktiv samverkan. Handläggare på både planenheten och på byggnadsnämndskontoret
vill se tätare interaktion för att minska felen som behöver rättas till och göra planerna som
produkter mer anpassade. En annan faktor som förskjuter arbetet mot mer direkt interaktion
och samarbete är att personalomsättningen gjort att kontoret har relativt ung personal, vilka
inte har den erfarenhet som krävs för att kunna utarbeta bra samrådshandlingar och
planförslag. Detta gör behovet av att diskutera mer under processen än mer tydligt. Alla dessa
faktorer gör att kontoret har ett behov av att hantera alla de intressenter och kontakter som
sker samt all den dokumentation som sammanställs i ett planprojekt på ett samordnat vis. Även
andra kommuner inom forskningsprojektet PROFET har sett ett sådant behov av dedikerat
informationssystem, men sådana system som motsvarat de krav man haft har inte funnits på
marknaden och nyutveckling har befunnits vara för dyr vilket gör att kontoret använder e-post
och kontorsprogramvara för att hantera dessa i många fall omfattande projekt. Återigen är
diariesystemet det enda egentliga informationssystemstödet som finns utöver
kontorsprogramvaran.

4.3.5.5 Normer och handlingsfrihet
Denna verksamhet delar lagstiftning med Byggnadsnämndskontoret i Plan- och bygglagen men
dock inte politisk och organisatorisk tillhörighet. Liksom flertalet andra kontor är den en flora
av olika kommunala policies som normerar delar av kontorets verksamhet, men detta sker
företrädesvis genom remissbehandling eller i mer sällsynta fall som en mer direkt samverkan.
Då planprocessen är en jämkning kommer de olika programmen och lagstiftningarna i konflikt
med varandra. En intervjuad handläggare uttryckte att ” inget skulle kunna utföras om alla
handläggare tilläts att optimera sitt intresse fullt ut”. Huvudlagstiftningen för verksamheten är
dock plan- och bygglagen som normerar själva processen att ta fram en detaljplan och de olika
steg och utredningar som behöver göras för en legalt korrekt och detaljplan.

4.3.5.6 Relation till samhällsmedlemmar
Planprocessen bygger på att det finns ett antal olika intressenter till en plan vilkas intressen
behöver ventileras och jämkas. Som diskuterats finns det i många planprocesser en specifik
slutklient i form av ett företag som skall etableras i kommunen. I dessa fall är det tydligt på
vems uppdrag man arbetar och balansen mellan intressen blir viktig. Detaljplaner är
myndighetsutövning och leder till en bindande plan över lokal markanvändning vilket gör att
det hela tiden finns olika intressen som t ex naturvård, grannars expansionsmöjligheter,
bullernivåer, trafikintensitet etc. I de informellt projektledda eller chefssamordnade processerna
när kommunen samlar sig för att snabbt realisera en etablering minimeras planprocessen och
redan innan planprocessen är slutförd finns svaret på vad den skall leda till. Detta gör att
processen för slutklienten blir snabb och effektiv om inga misstag begås, medan övriga
intressenter betraktar det som omöjligt att lämna synpunkter på planförslaget. Sådana
synpunkter har lämnats från framförallt handläggare med ansvar för buller, miljöskydd och
trafik. I vissa processer har grannar överklagat projekt då det i ett fall inneburit att
verksamhetens framtid hotats av bostadsutbyggnad och i ett annat fall skulle en etablering lagt
en död hand över all expansion för ett grannföretag.
121

4.3.5.7 Verksamhetskaraktär
Verksamhetens huvudsysselsättning, detaljplanerna, är en form av myndighetsutövning.
Utredningen och dokumentet som leder fram till planförslaget kan betraktas som en beredning
av planärendet inför antagandebeslutet som är myndighetsutövningen. I och med detta vinner
detaljplanen laga kraft och är en juridiskt bindande handling för markanvändningen på den
planerade marken. Som diskuteras ovan förbigår man dock ibland intentionerna med den
juridiskt bindande handlingen. I den studerade kommunen är en mycket stor del av byggloven
tagna i strid mot detaljplan som en så kallad mindre avvikelse. Detta är ett resultat av att
detaljplanerna ofta är för detaljerade för sitt syfte vilket gör att en ny detaljplan blir för kostsam
i tid och resurser för dessa mindre korrigeringar. Dessa mindre avvikelser menar man skulle
planen varit flexibel nog för att kunna hantera från början.

4.3.5.8 Kontorets relationer till andra kommunala verksamheter
Planeringsverksamhetens två delar i form av översikts- och detaljplanering är viktiga aspekter i
en kommuns tillväxt av den enkla anledningen att markanvändningen regleras genom dessa
dokument på lång respektive kort sikt. Genom de genomförda intervjuerna kan konstateras att
det finns en tydlig motsättning mellan ett kortsiktigt perspektiv och ett mer långsiktigt
perspektiv på hur verksamheten skall bedrivas. Ett kortsiktigt perspektiv innebär planering på
specifika beställningar mot vad som ofta är specifika företag. Anledningen till detta är att det
saknas framförhållning inom kommunen kring vad som skall planeras mot potentiella klienter
och vilka dessa är. Resultatet blir att relationerna mellan Planenhet och Mark- och
exploateringsenhet blir mer ansträngda då den senare har kravet från en otålig klient att få till
stånd en snabb detaljplan och gjort utfästelser och löften för att behålla företags intresse för
kommunen. Från Planenhetens sida framhåller man att det är ohållbart att bara Mark- och
exploateringsenheten samt Nnäringslivskontoret skall föra de tidiga diskussionerna utan
planenhetens inflytande. Erfarenheterna visar att det är problematiskt med ett färdigt förslag på
lokalisering och byggnader redan innan planprocessen kommit igång. Detta leder även till att
planenheten får ansträngda relationer till flera andra verksamheter när de skall realisera något
som beslutats över deras huvuden, men som samtidigt inte är tillräckligt allsidigt för att ha täckt
in aspekter som buller, trafikvolymer, miljöskydd etc. De senare är frågor som Mark- och
exploateringsenheten inte har kompetens att bedöma och avgöra. Detta gör att man från
Planenhetens sida anför att man behöver vara med och initieras i diskussioner om pågående
projekt betydligt tidigare än vad som är fallet idag.
Som redan diskuterats har kommunen i fråga problem med allt arbete av mer strategisk
karaktär. På Planenheten är förklaringarna flera och den kanske viktigaste är att kommunen inte
haft någon beredskap i form av proaktivt planerad mark i de områden där efterfrågan visat sig
hamna. Detta beror på att kommunen inte detaljplanerat för lagerhållning under 90-talet utan
kraftigt skurit ner verksamheten istället. När efterfrågan på mark för framförallt externhandel
kom i gång på 2000-talet så stod kommunen oförberedd på detta. Därmed har Mark- och
exploateringsenheten samt Näringslivskontoret överhopat planenheten med olika projekt som
snabbt behöver planeras, vilket gjort att det strategiska arbetet med framförallt fördjupningar av
översiktsplaner fått stå tillbaka.
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Relationen till Byggnadsnämndskontoret har varit ansträngd en längre tid vilket har sin grund i
den exceptionellt stora omfattningen av byggnadslov i strid med detaljplan. Detta beror på att
många äldre och även vissa nyare detaljplaner har sådana bestämmelser som är svåra att
motivera när de kommer i kontakt med ett byggprojekt. Byggnadshöjder och byggnadsytor är
snävt tilltagna och begreppen felanvända vilket gör att planerna inte är möjliga att bebygga på
ett rationellt sätt utan att göra avvikelser. Detta tar som diskuterats ovan stora resurser på
Byggnadsnämndskontoret i anspråk. Det är dock betydligt mer komplext än att Planenheten
gör för dåliga planer utan det är till största delen ett samverkansproblem. De olika kontoren
och däribland Byggnadsnämndskontoret engagerar sig inte i tillräckligt stor utsträckning i
detaljplanerna vilket gjort att remisser kommit tillbaka utan erinran och därmed inte anpassats i
tillräcklig utsträckning. För att råda bot på detta har man försökt återinföra startmöten i
planprocessen för att åtminstone få grundförutsättningarna klarare och ett bättre underlag in i
processen. På Planenheten anför dock vissa av de intervjuade att detaljplanerna behöver
bedrivas mer i projektform med samverkande aktörer och inte som en frikopplad verksamhet
som ber om synpunkter i remisser.
I de ärenden som hanterats som informella projekt eller chefssamordnade och som drivs av
mark- och exploatering reduceras planprocessen ofta till en transportsträcka enligt flera av de
handläggare som intervjuats. Detta gäller företrädesvis i ärenden som är knutna till en specifik
företagare och det alltså finns en klient som skall gynnas. Resultatet blir sämre resultat och att
intentionerna med flera ärendetyper och däribland detaljplanen kringskärs med formella misstag
som följd men även som resultat att grannföretag överklagat för att skydda sina intressen.

4.3.6 TEKNISKA KONTORET
Det tekniska kontoret i kommunen har en mycket diversifierad verksamhet. Inom kontoret ryms
avfallshantering, belysning, parker, naturvård, gator och vägar, parkering och projektering av infrastruktur. I
denna avhandling ligger lekplatser, belysning mm utanför fokusområdet men infrastruktur och naturvård är två
väsentliga delar som påverkar företag under etablering och utveckling medan övriga är löpande åtaganden som
inte heller är en del i de komplexa tillståndsprocesser som ett nytt företag innebär. Infrastrukturen är en mycket
viktig del i realiseringen av en nybyggnation i och med att det är flera aktörer som behöver samordnas och
naturvårdshänsyn är något som ofta kommer i konflikt med nyföretagande och etableringar.

4.3.6.1 Produkter och uppdrag
De relevanta huvudprodukterna från detta kontor är tillsyn över och bevakning av naturmiljöns
intressen samt projektering och planering av infrastruktur. Detta innebär att indirekt blir vägar
och anpassningar av vägar produktion från detta kontor. Dessutom utgör vägbankerna den
normala placeringen för dragning av den infrastruktur som fastigheter har behov av, vilket gör
att projekteringen och utförandet samordnas med övriga aktörer i form av huvudsakligen
privata företag men även kommunala bolag.
Här skall dock klargöras att det är
förutsättningarna för och planeringen av detta som är den egentliga produktionen och inte
själva ledningssystemet fram till fastigheten. Således blir koordination av olika aktörer den
viktiga primärproduktionen från den delen av kontoret som arbetar med teknisk infrastruktur.
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Uppdrag för infrastrukturanpassningar är alltid planerade i en detaljplan vilket innebär att det är
en komplex och dessutom relativt kostsam process att förändra något. Även om tjänstemännen
har en delegation tas beslut om initiering av investeringar normalt i nämnden. Finansieringen är
en fråga som är viktig i detta sammanhang eftersom finansiären blir en de facto uppdragsgivare
till infrastrukturinvesteringen. Normalt finansieras investeringar i allmän väg av kommunen och
enskilda vägar och gemensamhetsanläggningar av intressenten. Olika varianter på
samfinansiering finns dock och är vanligtvis en fråga som mark- och exploatering klargör i
markförsäljningen. Finansieringen, om den inte är kommunal, är därmed i allmänhet klar och
mark och exploateringsenheten blir den verksamhet som träder i beställarens (markköparens)
ställe.
När det gäller naturmiljön är det en mer komplex fråga då delar av det är reglerat i lag och delar
är beslut genom kommunala policies. Handläggare som arbetar med naturmiljö är viktiga i
planprocessen för att bevaka naturmiljöintressena och förhindra eller förändra etableringar som
gör orimliga inskränkningar i naturmiljön. I avhandlingen kommer vi inte att tränga djupare in i
naturmiljöhanteringen utan det som utifrån syftet är det viktiga är att detta kontor bevakar ett
intresse i relation till all exploatering och påverkan på naturmiljön och då primärt som en
remiss- eller snarare kanske protestinstans.

4.3.6.2 Underlag
Underlagen för investeringar är det kommunala underlag som av alla dem som diskuteras har
den mest fullständiga formen. Detta då de juridiskt bindande detaljplanerna klargör var vägen
skall gå och de olika förutsättningar som råder. Eftersom det hela tiden är fråga om rationell
produktion av kompetent personal med expertis där dessutom handläggare på det tekniska
kontoret är delaktiga är detta underlag normalt av sådan kvalitet att det är användbart för de
syften som råder. Det har dock hänt att viktiga hänsyn glömts bort vilket lett till konstruktion
av vägar där bussar som sedermera skulle trafikera vägen inte kunde vända etc. Genom en
bättre samverkan hoppas man kunna komma tillrätta med sådana problem. Dylika misstag är
dock normalt av engångskaraktär enligt intervjuad handläggare.
Utöver detaljplanen är beställningen av infrastrukturen som Mark- och Exploatering svarar för i
nyetableringsfall ett viktigt underlag. Till detta underlag är Tekniska Kontoret delvis en
medproducent då man räknar på underlaget för den budget som sätter ramarna. Delvis
producerar man därför åtminstone ramarna för sitt eget underlag på detta kontor.

4.3.6.3 Rolluppdrag
Tekniska kontoret svarar för kommunens infrastruktur och trafiksäkerhet vad gäller planering,
underhåll, drift och investeringar i vägar och broar. Även projektering och upphandling av
vägar och anpassningar av vägnätet är en ur detta avhandlingsperspektiv viktig verksamhet.
Vidare svarar kontoret för stads- och naturmiljöer avseende planering, drift, underhåll och
investeringar av parker, lekplatser, torg, allmänna serviceanordningar, tätortsnära natur,
naturreservat samt övrig naturvårdsverksamhet. Dessutom är den kommunala hanteringen av
124

avfall en verksamhet som ligger inom ramen för detta kontor liksom även drift, underhåll och
planering/projektering av industrispår för järnväg i de olika industriområdena.

4.3.6.4 Kunskaper och instrument
Inte heller Tekniska kontoret är en verksamhet som har dedikerat systemstöd för att stödja
verksamheten ur olika aspekter utan det är huvudsakligen diariesystemet och
kontorsprogramvara liksom e-post som stödjer arbetet. Som omnämnts tidigare i denna
framställning är gränsytan mellan teknisk infrastruktur och mark- och exploatering ett
välutvecklat samarbete vilket bygger på att såväl infrastrukturprojekterare och exploatörer har
god kännedom om varandras verksamhet. Vägar är inte heller något som omnämns som
problematiskt i detaljplanerna och ett område där planenheten och detaljplanerarna vet att
kontrollera vändradier etc.

4.3.6.5 Normer och handlingsfrihet
Liksom övriga kontor styrs denna verksamhet av ett stort antal kommunala normer och
programförklaringar. Eftersom detta kontor är kommunens riktiga diversehandel är det en
mycket omfattande samling normer och kommunala policies som styr olika aspekter av de olika
verksamheterna. I denna framställning har fokus huvudsakligen legat på den infrastrukturella
delen av verksamheten och naturvården. Den infrastrukturella delen är inte
myndighetsutövning och miljökonsekvenser och naturvårdskonsekvenser är i många fall och
aspekter reglerade i ett stort antal regler, föreskrifter och lagstiftningar där allt från lukt och
allergirisker från hästar, värnandet om natur i form av riskintressen regleras till normer för
buller och avgaser (det senare dock handlagt av miljö- och hälsoskyddskontoret). Kontorets
verksamheter med inriktning på realisering av infrastruktur arbetar med projektering,
samordning och upphandling vilket gör att vissa beslut är juridiskt viktiga upphandlingsbeslut
medan merparten handlar om en projektledning och samordning av projekt som ligger i ett
kompetensområde som i många fall kan överlåtas till privata entreprenörer och projektörer.

4.3.6.6 Relation till samhällsmedlemmar
Den naturvärdesvårdande instansen av detta kontor har en relation till samhällsmedlemmarna
som innebär att parkområden, lekplatser och naturmiljö tillhandahålls. I relation till företag är
relationen till allra största delen indirekt via detaljplanerna och därmed påverkar de företagens
situation utan att direkt samtala. Någon problematik mellan naturmiljöhänsyn och företag har
inte rapporterats i intervjumaterialet i någon större utsträckning förutom då den tidigare
omnämnda företeelsen att kontakter och diskussion om lokalisering för ett företag under
etablering tas för sent. Detta är dock något som gäller även för andra verksamheter. Konflikter
mellan naturhänsyn och företagande sker dock, vilket i allmänhet blir så komplicerade ärenden
att flertalet företag bäst tjänas av en mer rationell lokalisering om så är möjligt.
Infrastrukturprojekteringen är även den en verksamhet med i huvudsak indirekta
klientrelationer. Dock är relationerna till externa företag sådana att denna verksamhet är klient
till eller beställare gentemot de upphandlade utförare som realiserar vägarna. För vissa företag
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med omfattande tung trafik och behov av anpassningar i det omgivande vägnätet är detta
kontor en mycket viktig part då viktiga nyinvesteringar prioriteras här.

4.3.6.7 Verksamhetskaraktär
Ingen av dessa verksamheter är egentlig myndighetsutövning även om det finns en formell
tillsyn av naturreservat och naturvärden inom verksamhetsområdet för naturvård.
Verksamhetsområdet har dock en viss makt då det är en remissinstans för detaljplanerna i de
fall då naturvärden påverkas. Miljökonsekvenser skall beskrivas i detaljplaner och naturvärden
får inte kringskäras av kommuner i för stor omfattning. Infrastrukturen är inte heller den ett
intresse som kan betecknas som myndighetsutövning mot enskilda. Detta handlar snarare om
en instans som producerar och upphandlar det som beslutats i detaljplaner och därmed har nått
en juridisk status. Verksamheten handlar därmed om projektering och samordning av
infrastrukturleverantörer. De potentiella värdekonflikter som kan uppstå skall redan vara
hanterade i planprocessen och ingen verksamhet utförs innan detta dokument vunnit laga kraft.
Denna verksamhetsgren rubriceras därmed kanske bäst som en producent av något slag snarare
än som service eller myndighetsutövning.

4.3.6.8 Kontorets relationer till andra kommunala verksamheter
Naturvården är det kanske bästa exemplet på hur olika intressen inom offentlig förvaltning
kommer i konflikt med varandra. När näringslivsprogrammet implementerades och
gränsöverskridande processer skulle implementeras var det denna verksamhetsgren som hade
mycket svårt att acceptera fokuseringen på företagande. Även Miljö- och hälsoskyddskontoret
hade svårt att se företagen som sina kunder. Som redogjorts för finns denna verksamhet till för
att kunna värna de naturvärden som skall bevaras och se till att kommunen och andra aktörer
inte skadar den biologiska mångfalden etc. Detta ses som svårkombinerat med att gynna företag
till etableringar. Detta leder till en forcerad situation som liksom för miljökontoret tvingar fram
nejsägande och kritiserande remisser på grund av att dessa hänsyn inte tas tillräckligt tidigt.
Antalet konflikter mellan naturvård och företagande skulle kunna minskas drastiskt med ett
förhållningssätt som innebär att man tidigare tar detta hänsyn utan att redan ha bestämt sig för
var lokaliseringar skall ske. Det är inte hela målkonflikten som kan hanteras på detta sätt men
en stor del av de problem som finns handlar om oreflekterade utfästelser och för tidigt fattade
beslut som kommer i konflikt med hänsyn kommunen som helhet borde ha tagit men inte gjort
av olika skäl. Dessa kan vara att man vill visa handlingskraft mot företaget genom snabba beslut
och minska tidsåtgången i pressade ärenden. Båda är dock brister som kan hanteras bättre. I det
första fallet är handlingskraften kanske tydligare om besluten visar sig vara hållbara och inte
fastnar i en komplex värdekonflikt. För det andra fallet framhålls att tidsåtgången skulle vara
ännu mindre om kommunen proaktivt valde att detaljplanera mark proaktivt för lagerhållning
utan specifika företag inblandade. Detta menar man skulle innebära att man kan reda ut och
väga olika värden mot varandra utan att dessa kommer i konflikt med kommunens önskan om
en mer kundorienterad förvaltning mot företag. När det gäller naturmiljö och ekologi beskrivs
detta område ofta i nästan raljerande termer av handläggare ju närmare företagen i den
kommunala organisationen man kommer. Företag och arbetstillfällen är oerhört viktiga på
Näringslivskontoret,
i
Stadsbyggnadskontorets
ledning
och
på
Markoch
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Exploateringsenheten. Planenheten som hamnar i korselden mellan näringslivshänsyn och
naturmiljöhänsyn kan enligt uppgift inta positioner på båda dessa kanter. Återigen handlar
mycket av samverkansproblematiken enligt de intervjuade om att en för snäv analys som har
tagit otillräckliga hänsyn lett fram till beslut om en lokalisering av ett företag och lett till löften
och utfästelser mot företag för tidigt utan att kritiska intressen involverats.
När det gäller infrastruktur och vägar är detta en verksamhet som skall koordineras med en stor
mängd aktörer inom och utanför kommunen. För det första är det angreppspunkterna mot
Mark- och Exploatering som är centrala men det är även kontakterna med el, vatten och
avloppsleverantörer som skall placera sin infrastruktur i samma vägar eller ledningsgator. Inom
kommunen är relationen till Mark- och Exploatering ett exempel på en tvärsektoriell
kontaktpunkt som fungerar bättre än många andra kontaktpunkter som inte går över
funktionsgränser, nämndgränser, ämnesgränser och andra möjliga stuprör inom kommunen.
Mycket av detta handlar om personliga nätverk som etablerats under lång tid och som kan
överbrygga de fragmenteringsproblem som ses ovan i många andra relationer mellan
funktioner, kontor och nämnder. Denna gränsyta mellan mark- och exploatering och
projektering av infrastruktur har väl etablerade former för informationsspridning och initiering
av ärenden. Denna gränsyta bygger på att båda parterna har kunskaper om vilka ledtider som
gäller inom den andra verksamheten och vilken information som behövs i olika skeden. Detta
är ett exempel på att gränsöverskridande ärenden inte behöver vara det näst intill oöverstigliga
problem som världens förvaltningar brottas med. Det som krävs är en väl definierad gränsyta,
delegationsrätter som inte handlingsförlamar utan möjliggör och inte minst goda kunskaper om
verksamheten på andra sidan.

4.3.7 SOCIALKONTORETS ALKOHOLHANDLÄGGARE
Inom den sociala förvaltningen finns endast en verksamhet med primära kontakter med företag nämligen
handläggningen av serveringstillstånd och tillsynen i anslutning till detta. Övriga verksamheter inom det sociala
området är exkluderade i studien. Såväl organisatoriskt som lokaliserat är verksamheten skild från övriga
kommunala verksamheter som finns med i denna studie. Eftersom det är en hantering av tillstånd och tillsyn av
alkoholserviceringen är det endast verksamheter av livsmedelsbehandlande karaktär som handläggarna har
kontakter med. Därmed hålls denna framställning något mindre utförlig än övriga och vissa av kategorierna har
dragits samman.

4.3.7.1 Produkter, uppdrag och rolluppdrag
Rolluppdraget för verksamheten är att genom tillsyn och tillståndsgivning tillgodose att
kommunen har en alkoholservering på restauranger och liknande näringsidkare som är
ansvarsfull och tillgodoser lagstiftningens krav på att begränsa alkoholens skadeverkningar utan
att förbjuda konsumtionen. Produkterna är klara och avgränsade inom detta
verksamhetsområde. Det handlar på detta kontor om tillstånd för och tillsyn av en verksamhets
alkoholservering av tillfällig och permanent karaktär. Ett serveringstillstånd berättigar klienten
till att erbjuda allmänheten alkohol i sin verksamhet. Serveringstillståndet är ett oeftergivligt
krav för restauranger då det är oerhört svårt att nå lönsamhet utan bidraget från
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alkoholserveringen. Uppdragen att ge tillstånd är givet av klienten som genom en ansökan
önskar få tillstånd att servera alkohol till allmänheten i sin verksamhet.

4.3.7.2 Underlag
Återigen är det den sökandes verksamhet som ligger till grund för beslutet. I detta fall är det
även den sökandes historia och eventuella dåliga vandel som ligger denne till last. En ansökan
är huvudunderlaget och till detta kommer olika uppgifter om klienten och dennes verksamhet.
Således är livsmedelstillstånd, bygglov och en prickfri historia förutsättningar och underlag för
att producera ett serveringstillstånd. För att få dessa tillstånd skall utöver ansökan dispositionen
över lokalen och hur servering och livsmedelsberedning och servering skall se ut presenteras.
Ett av kraven för att få serveringstillstånd är nämligen att livsmedel tillagas och erbjuds i
samband med alkoholserveringen och att bord finns i rimlig omfattning. Detta är även ett av de
exempel på bristande samverkan mellan såväl reglerande myndigheter och lagstiftare eftersom
såväl bygglov/bygganmälan, brandgodkännande/polistillstånd, livsmedelstillstånd och
serveringstillstånd kräver att lokalen grafiskt beskrivs utifrån olika aspekter. Det är dock olika
aspekter som skall beskrivas vilket gör att det blir fyra olika beskrivningar som måste tas fram
vilket blir resurskrävande för klienterna. Detta är enligt flera handläggare ett exempel på varför
dokumentation som klienten skall producera borde granskas utifrån ett helhetsperspektiv. Detta
gäller även för miljötillstånd och miljökonsekvensbeskrivningar som även de är dokumentation
som betydligt bättre skulle kunna samutnyttjas för att spara resurser. Enligt handläggarna finns
egentligen inget som talar emot att sådan effektivisering skulle kunna göras med mer
multifunktionell dokumentation. Det kräver dock att man granskar och kravställer klientens
ageranden utifrån ett helhetsperspektiv, vilket beskrivs som något främmande för dagens
sektoriserade och fragmenterade offentliga förvaltning.

4.3.7.3 Kunskaper och instrument
Handläggarna betonar empatin för klientens utsatta situation och drömmar om den framtida
verksamheten som en viktig grund för arbetet. Detta gör att handläggarna sätter sig in i
klientens situation för att utöver ren granskning även kunna idka rådgivning och service för att
bättre kunna ge klienten goda möjligheter om det finns förutsättningar att klara lagstiftningens
krav på dylika verksamheter. Kunskapsinhämtningen blir med detta förhållningssätt mer
omfattande. Det är dock inte heller i denna verksamhet fråga om att på ett utförligt sätt granska
en större helhet än det egna kontorets handläggning. Handläggarna anför att de försöker hjälpa
klienten med sin restaurangetablering genom hänvisningar till andra centrala aktörer, men
någon holistisk syn på klientens sammansatta ärende finns inte heller här. Instrumentellt finns
inte heller i denna verksamhet något dedikerat systemstöd i form av ett dokument- och
ärendehanteringssystem eller liknande. Kontorsprogramvara och det kommunövergripande
diariehanteringssystemet är de IT-baserade instrumenten även här.

4.3.7.4 Normer och handlingsfrihet
Denna verksamhet består helt av myndighetsutövning som är normerad i lagstiftning. Vad som
komplicerar bilden är att det är en flora av kommunala policies som aktualiseras vilket gör
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intressekonflikten mellan olika roller extra påtaglig för dessa handläggare. I ett läge är det
handläggarnas uppgift att ge sökande företag service och råd för en smidig kontakt med
myndigheten och övriga kommunala aktörer. I ett annat läge är det att minska alkoholens
skadeverkningar och drog- och alkoholkonsumtionsförebyggande arbete som är det viktiga.
Detta medför att arbetet rymmer påtagliga intressekonflikter. Detta är dock något som alltid är
fallet vid myndighetsutövning men extra explicit blir det i samband med alkoholservering.

4.3.7.5 Relation till samhällsmedlemmar
Detta är en verksamhet som har många klienter liksom övrig myndighetsutövning. Ett
skyddsobjekt finns i de minderåriga som inte skall kunna få en för tidig kontakt med alkoholen.
Ett näringsobjekt finns som skall kunna skapa arbetstillfällen i kommunen och bedriva sin
verksamhet. Eftersom denna verksamhet är det oeftergivliga kravet för lönsamhet för
restauranger är det en ibland ansträngd relation mellan de icke skötsamma företagen och
handläggarna. Intervjuad handläggare har, som ett resultat av ett tillsynsärende som resulterade i
indraget serveringstillstånd, blivit hotad till livet. Intervjuade handläggare anför att det mest
komplexa en oerfaren företagare kan företa sig är att starta en restaurang med uteservering i en
lokal utan tidigare godkännande. Detta involverar ett stort antal interna och externa parter i
handläggningen bland annat miljö- och hälsoskyddskontoret, polisen, planenheten och
byggnadsnämndskontoret. Detta är en process som kan karaktäriseras som en
upptäcktsprocess, något som även finns på många av de andra kontoren. Med detta avses att
företagen går på upptäcktsfärd genom den kommunala organisation och i denna process
successivt lär sig att se hela den komplexitet som ärendet består av. För många företag och då
speciellt nybörjarföretagare är det frustrerande att drömmen om caféet eller restaurangen skulle
vara en så omständlig snårskog av ärenden och tillstånd. Märk väl att detta inte är en politisk
utsaga utan en realitet som beror på att långt ifrån alla kommunala aktörer tar ansvar för
helheten och inte heller ser sig skyldig att utreda helheten. Detta gör att den enda helhetsbilden
som finns i en restaurangetablering eller i andra etableringar för den delen är den ofta
bristfälliga bilden som företagaren själv har. Handläggarna av serveringstillstånd försöker att
bistå dessa nybörjarföretagare med information och hänvisningar speciellt i de fall där det
handlar om en sökande som är nybörjare.

4.3.7.6 Verksamhetskaraktär
Verksamheten är en utpräglad myndighetsutövning mot de företag som söker eller innehar
dessa tillstånd. Verksamhetens handläggare har makten att i praktiken stänga ner restauranger
som inte sköter sin verksamhet i linje med lagstiftningen och det utgivna tillståndet. En viktig
aspekt är att handläggarna vid detta kontor har en syn på myndighetsutövningen som rymmer
ett utpräglat servicetänkande. Således ser handläggarna till att optimera handläggningen mot de
nämndmöten som finns för att minska handläggningstiden. Handläggarna bistår den sökande
med information om hur denne kan utforma sin ansökan eller förändra sin verksamhet så att
intentionerna med lagstiftningen uppfylls. Detta är ett förhållningssätt som skiljer sig kraftigt
mot miljöhandläggarna som generellt sett inte vill ge råd och stöd av denna karaktär. Därmed är
den annars strikta myndighetsutövningen medvetet av handläggaren kryddad med en stor
portion empati för företagens situation som intervjuad handläggare anför. Detta syns även i och
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med att företagarna som ofta är invandrarföretag får hjälp att uppfylla de annars så svårföljda
reglerna om tryggad finansiering utan risk för svarta pengar i verksamheten. Handläggarna
hjälper i detta fall företagen att skapa en finansieringsform som uppfyller kraven i
lagstiftningen.

4.3.7.7 Kontorets relationer till andra kommunala verksamheter
Som beskrivits ovan är det endast livsmedelsbehandlande verksamheter som handläggarna har
kontakter med. Detta gör att den primära samarbetsparten inom kommunen blir
livsmedelshandläggarna på Miljö- och Hälsoskyddskontoret. Utöver dessa handläggare är
brandförsvaret och polisen viktiga parter. Den tidigare är mer löst knuten till handläggningen
som en remisspart och polisen ingår inte i den reguljära kommunala organisationen. Båda dessa
organisationer
utgör
viktiga
förutsättningar
för
handläggningen.
Även
Byggnadsnämndskontoret är en viktig part men formerna för samverkan är inte riktigt
utvecklade än enligt bygglovshandläggare. En av anledningarna till att detta inte behövts kan
vara att båda dessa verksamheter kan betecknas som en bland klienterna relativt välkänd
verksamhet; medborgare och företag i allmänhet har god kännedom om att bygglov är en
nödvändigt och för restauranger är serveringstilståndet som sagt det avgörande för hela
verksamheten. Således är båda dessa verksamheter kontaktade på ett tidigt stadium och väl
initierade i såväl förändringar av lokalen som den tilltänkta serveringen av alkohol. När det
gäller tillsynen har kontoret etablerad samverkan med flera andra aktörer såväl inom som
utanför kommunen. Skatteverket, polisen och alkoholhandläggare granskar regelbundet
företagen inom branschen för att se hur efterlevnaden av regelverket är.
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5 PROCESSER, SAMVERKAN OCH SEKTORISERING
Detta det första analyskapitlet avhandlar det första temat av förutsättningar och konflikter mellan olika värden
och målsättningar. Här avhandlas interna och gränsöverskridande processer, samverkan och sammansatta
ärenden. Konflikter och multimålsituationer kring klientroller, värdeskapande sektorisering samt horisontell och
vertikal styrning avhandlas och värdekonflikter friläggs. Kapitlet tar sin utgångspunkt i begreppen legitim
förvaltning och sammanhållen förvaltning för att en diskussion inte skall bygga på värden tagna rent för givet.
Analysen är uppbyggd i två induktivt genererade och därefter teorirelaterade teman Processer, samverkan och
sektorisering (Kap 5) samt Informationshantering och identitet (kap 6).
I det första av dessa avhandlas förutsättningarna för sammanhållen förvaltning i gränsöverskridande
myndighetsärenden utifrån den studerade kommunen. Detta inleds i nästkommande avsnitt där sammanhållen
förvaltning inledningsvis får en teoretisk genomlysning. Här är det en vertikal och en horisontell syn på
samhällsstyrningen som hämtas från dels den weberianska byråkratisynen (jfr Weber, 1987; 3.6; 3.9) och dels
från effektivitetsinriktade nyare ansatser som NPM och joined-up government och andra ansatser som dels ofta
är processorienterade men framförallt lägger en horisontell syn på legitimitet i ärenden som går över
förvaltningsgränser och därmed fokuseras på resultat mot en slutklient. Det är legitimitet för förvaltningsresultat
framför hierarkiskt grundad legitimitet. Därefter närmar sig analysen empirin allt mer och dysfunktion i den
studerade kommunen dels på grund av vertikal styrning och dels på grund av brist på horisontell styrning.
Analysen går vidare med en diskussion kring multiklientsituationen och multimålsituationer när det gäller
gränsöverskridande ärenden. Analysen i det första analyskapitlet avslutas med att dessa delar sätts samman i
myndighetsprocessens minsta beståndsdel och den gränsöverskridande myndighetsprocessen för att diskutera
vikten av balans mellan horisontell och vertikal styrning för legitimering av gränsöverskridande ärenden. I det
avlutande analyskapitlet avhandlas informationshanteringen i kommunen och vilken identitet ett företag som
vänder sig till kommunen har sett i hela den kommunala förvaltningen. I detta behandlas alltså
förutsättningarna för sammanhållen förvaltning ur ett informationshanteringsperspektiv.

5.1

SAMMANHÅLLEN FÖRVALTNING

Som diskuterats i kapitel 3 är sammanhållen förvaltning (Quist, 2005; Statskontoret, 2005), joined-up
government (Bogdanor, 2005; Hood, 2005; Pollitt, 2003a) och visioner som den svenska ett ärende
– en kontakt på agendan som ett av samtidens ideal för förvaltningsutveckling. Den första
utgångspunkten är alltså som redan klargjorts i kapitel 1 att det finns värden med det
sammanhållna perspektivet på ärenden som en klient har i relation till flera
förvaltningsmyndigheter. Det som studeras här, företagsetableringar, kan ses som ett sådant
gränsöverskridande ärende där allt klienten gör och alla ärenden som klienten har i relation till
förvaltningen har ett sammansatt syfte för klienten, etableringen av ett företag. För kommunen
är olika saker viktiga beroende på vilket ärende som granskas. I föregående kapitel har dessa
olika verksamheter beskrivits och problem såväl på grund av horisontell samverkan som
problem beroende på bristen av horisontell samverkan har beskrivits. I detta kapitel förs detta
vidare i syfte att rekonstruera hur en sammanhållen förvaltning kan utvecklas på ett sätt som
skapar bättre samverkan för en klients nytta (d v s det horisontella perspektivet) samtidigt som
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delverksamheternas mål och värden inte tummas på utan utnyttjas rationellt för att tillvarata de
andra intressen som är förvaltningskontorens skyldighet (d v s det vertikala perspektivet).
Som diskuterats tidigare upplevs kommunen som en sammansatt aktör av många företag som
har ärenden av mer komplicerad natur (många involverade förvaltningar). Som vi sett i avsnitt
4.4 är ett koncernsynsätt på kommunen utbrett och problem på ett kontor drabbar hela den
kommunala förvaltningen genom mediala utspel och ansvarsutkrävande genom svaga betyg i
Svenskt Näringslivs ranking av kommuners företagsklimat. (Svenskt näringsliv, 2007). Tydligt i
empirin är att förvaltningarna i flertalet fall inte agerar som en sammansatt aktör utan agerar
utifrån de olika stuprör (jfr 5.5) eller myndighetsområden de representerar. I kapitel 3 har
diskuterats olika reformideologier som präglat offentlig förvaltning under de senaste
decennierna. Även där finns ett forskningsbaserat stöd för joined-up government (Pollitt, 2003a;
Bogdanor, 2005) eller den svenska synen på sammanhållen förvaltning (Quist, 2006;
Statskontoret, 2003). Det betyder att vi i officiella policies har gränsöverskridande förvaltning
på agendan (jfr 3.12). Därtill kan vi lägga ett internt ledningsperspektiv (kommuninterna
policies) och vi kan lägga till försök att arbeta sammanhållet (jfr 4.2)
I forskningslitteraturen är brister och hinder med sammanhållen förvaltning problematiserad
(3.12). I de statliga visions- och policyskrifter om nätverksförvaltning och sammanhållen
förvaltning är dock grunderna, motiven och värdena med den gränsöverskridande förvaltningen
inte problematiserad eller konkretiserad. I statlig förvaltning har processorienteringen vunnit
terräng som ett sätt att införa mer kundorienterintg i förvaltningen (Stigendal & Johansson,
2004). Inom eFörvaltning som forskningsområde är det min bild att problematiseringen är
ännu mindre. Arvet efter managerialistisk (jfr Osborne & Gaebler, 1992) förvaltning syns
tydligt. Det finns däremot många författare som ser problemen med att eFörvaltning i för stor
utsträckning ser informations- och kommunikationsteknik och kundorientering som enkla
lösningar (jfr Cordella, 2007; Reddick, 2005). Ivern att reformera förvaltningen tar sig i många
fall extrema uttryck (jfr Osbourne & Gaebler, 1992) i och med att de förtjänster som byråkratin
faktiskt har sällan adresseras som ett bevarandeideal (Olsen, 2005; Cordella, 2007). Starkt
influerad av Lundquists (1998) offentliga etos och uppdelningen i demokrativärden och ekonomivärden
samt implementeringsforskningens starka fokusering på statens utflödessida som en viktig källa
för legitimitet kommer de kommande två kapitlen att diskutera den gränsöverskridande
förvaltningen utifrån hur den med hänsyn till en balansering av såväl demokrati- som
ekonomivärden kan utvecklas i en riktning som skänker förvaltningen ett större förtroende i
samhället. Detta betyder att om Lundquists (1998) perspektiv anammas så är den annars så
vanliga ensidiga fokuseringen på ekonomisk rationalitet inte aktuell.

5.2

DELAR, HELHETER OCH SAMMANSATTA ÄRENDEN

Inledningsvis är det lämpligt att framföra några klargörande ord om terminologin i detta kapitel.
Fortsättningsvis kommer ärenden att diskuteras frekvent. För att särskilja terminologin kommer
begreppet sammansatt ärende att användas för de ärenden som företagare har mot kommunen
och som bygger på ett antal delärenden på olika kommunala myndigheter. Detta innebär att en
företagare som skall etablera ett företag har ett etableringsärende som är ett sammansatt ärende
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bestående av flera delärenden mot kommunala aktörer. Inom kommunen initieras och uppstår
olika delärenden t ex ett bygglovärende, ett hälsoskyddsärende eller ett planärende. Därmed kan
man betrakta företagarens ärende som en samverkan kring en sammanhållen process
(sammansatt ärende) bestående av olika aktiviteter och kommunens ärenden (delärenden) som
delprocesser.
Vilken sorts lagstiftning och vilka förhållningssätt denna framtvingar är centralt. En viktig
egenskap hos närbyråkraterna (Prottas, 1979; Lipsky, 1980; Lundquist, 1998; Rothstein, 2001) är
att dessa fallgör klienten för att reducera komplexiteten som behöver hanteras. En specialiserad
tjänsteman kan inte utifrån sitt regelverk i sitt stuprör hantera annat än fall inom det egna
verksamhetsområdet vilket innebär arbete med reducerade problembilder. I fallet med
kommunen är det inte fråga om några närbyråkrater i strikt mening eftersom det Lipsky (1980)
och Prottas (1979) avsåg var de människobehandlande välfärdsverksamheterna. I denna
avhandling är dock ett antal begrepp och egenskaper från närbyråkraterna inlånade av flera skäl.
För det första råder det för flertalet kontor en omfattande handlingsfrihet i
myndighetsutövningen för tjänstemännen i de ärenden som studerats i kommunen och för det
andra har företaget samma sammansatta problembild som elever i skolan och klienter till
socialtjänsten vilket gör att samma fenomen som Lipsky (1980) beskriver uppstår. Kanske
viktigast är dock att dessa handläggare är delaktiga i för oss två politikområden där ett är den
kommunala näringslivspolitiken där kollektivet av närbyråkrater är de som genererar resultaten
inom detta av olika delar sammansatta politikområde. Handläggarna är dock även naturligtvis
företrädare i första hand för sitt myndighetsområde och därmed företrädare för t ex
miljöpolitiken. Detta innebär alltså att klientens sammansatta problembild reduceras till
exempelvis ett bygglovärende eller ett livsmedelstillstånd på de olika kontoren. Vidare är
komplexiteten i ärenden, förutsägbarheten för klienterna och den svaga bundenheten till
applicering av detaljerade regler på situationer påtagliga element som gör att en diskussion om
detta i dessa termer är intressant. De kommunala tjänstemännen är i flertalet fall handläggare
med ett stort mått av handlingsfrihet (diskretion) då lagar och regler är anpassade för att kunna
handläggas med viss handlingsfrihet (Lipsky, 1980; Prottas, 1979; Johansson, 1992). En viktig
utgångspunkt är att det i västvärlden finns byråkratiska förvaltningar som på många sätt
överensstämmer med Webers ideal (Fountain, 2001) men som givetvis förändrats genom andra
ideal som NPM (Lane, 2000) för hur förvaltningen skall organiseras och styras (Homburg &
Beckers, 2005). Det har inte varit och är inte tjänstemannens legala uppdrag att arbeta med
helheter utöver formuleringarna i förvaltningslagen (se nedan) och i myndighetsförordningen
från 2007 (se nedan). Även den numera upphävda verksförordningen (SFS 1995: 1322) innehöll
krav på samverkan och service. För de kommunala myndigheterna är dock kraven i den
generella lagstiftningen att betrakta som ringa när det gäller samverkan för den enskildes skull.
Ersättningslagstiftningen för den statliga sektorn, myndighetsförordningen (SFS 2007:515), har
tydligare krav på samverkan.
De företag med vilka intervjuer genomförts är tydliga med att deras förväntningar ligger på en
interaktion med kommunen, där den bestämda formen signalerar ett koncerntänkande i
kommunen. Visionen om ett ärende, en kontakt (Skr 2004/2005:48) ligger alltså oavsett om
handläggare känner till regeringens vision eller ej som en bild på en förväntad interaktion. Här
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är det dock frågan om att företagen betraktar ärenden i enlighet med det som rubricerats som
sammansatta ärenden i denna avhandling; något som antagligen inte varit regeringens intention
med ovanstående målformulering. Frågan om i vilken mån man i denna formulering betraktar
ärendet från medborgarens eller myndighetens perspektiv är dock oklart. Företagen har ofta
liten förståelse för att det är skilda myndighetsområden och organisationer som de agerar mot,
speciellt när det gäller problem som kommunen har med samverkan mellan verksamheterna.
Kommunens företrädare som till viss del arbetar med sammansatta ärenden som
Näringslivskontoret och Mark- och Exploateringsenheten (4.3.1; 4.3.4) ser en tillståndskedja av olika
ärenden som tillsammans fullgör klientens slutmål. För tjänstemännen på övriga kontor är det
dock i form av en samling enskilda ärenden; vissa kan vara löst kopplade till varandra, andra
mer intimt men det är fortfarande en uppsättning enskilda ärenden och i flertalet fall är
helheten inget som är känt och inte heller något som har en samlad identitet i kommunen. För
företagaren (4.4) är de tillstånd som de behöver söka ett antal processteg i ett sammansatt
ärende på vägen mot den etablering eller expansion av verksamheten som företagaren
eftersträvar. Målen för förvaltningens tjänstemän och företagaren är därmed helt olika. För
företagaren en realiserad etablering och för flertalet kommuntjänstemän ett handlagt delärende.
Vilka krav ställs på förvaltningen kring samverkan i sammansatta myndighetsärenden? Den
tidigare paragrafen i förvaltningslagen om att myndigheter skall räcka varandra handen är borta
och ersatt med en formulering i Förvaltningslagens 6:e paragraf:
Varje myndighet skall lämna andra myndigheter hjälp inom ramen för den egna verksamheten. (SFS
1986:223, 6§)
Även myndighetsförordningen (SFS 2007: 515) innehåller ett förtydligande kring
samverkansskyldigheten för statliga myndigheter.
Myndigheten skall fortlöpande utveckla verksamheten.
Myndigheten skall verka för att genom samarbete med myndigheter och andra ta till vara de fördelar
som kan vinnas för enskilda samt för staten som helhet.
Myndigheten skall tillhandahålla information om myndighetens verksamhet och följa sådana
förhållanden utanför myndigheten som har betydelse för verksamheten. (SFS 2007: 515, 6§)
Förvaltningslagens formulering är vagare när det gäller samverkan mellan myndigheter och
innebär lite stöd att kräva samordnat agerande genom samverkan mellan likvärdiga
myndighetsparter. När det gäller samverkan mellan myndigheter och dess serviceskyldighet
inskränker sig formuleringarna i förvaltningslagen till att myndigheter skall ge varandra stöd
inom ramen för den egna verksamheten. Myndighetsförordningen har starkare formuleringar
kring stöd och service till enskilda och även krav på att myndigheten skall beakta effekterna på
staten som helhet. Denna förordning gäller dock bara myndigheter under regeringen och
således inte de kommunala myndigheter som denna avhandling behandlar. Den statliga visionen
om förvaltningsutvecklingens mål (Regeringskansliet, 2000; Prop 1997/98: 136; Statskontoret,
2003) och det lagstöd som förvaltningslag ger medborgare och företag att kräva ett samordnat
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agerande är inte samkörda vilket innebär att denna fråga inte finns på agendan bland flertalet
tjänstemän i den studerade kommunen.
I sina skrifter Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst (Prop 1997/98:136) och handlingsprogrammet
En förvaltning i demokratins tjänst. (Regeringskansliet, 2000) framhåller den dåvarande regeringen
myndighetssamverkan, öppenhet, tillgänglighet, regelförenklingar under de tre övergripande
kärnvärdena rättssäkerhet, demokrati och effektivitet. I dessa skrifter tar man även fasta på att
förvaltningen skall vinna och verka för en ökad legitimitet genom målet att ha medborgares och
företagares fulla stöd och förtroende. Det bör dock noteras att dessa visioner är riktade mot
den statliga förvaltningen. Motsvarande policy för den kommunala sektorn är en fråga för
kommunledningarna i respektive kommun. Senare har kundfokuseringen förstärkts genom att
målformuleringen med demokrati ersatts med medborgarfokusering. Därmed är kunden eller
slutklienten i fokus för dagens förvaltningsutveckling (jfr 3.2). Regeringar i olika konstellationer
har även sedan 70-talets mitt arbetat med serviceorientering av förvaltningen för att råda bot på
sektoriseringsproblematiken. I dessa regeringsdokument (Prop; 1978/79:111; Prop
1997/98:136; Regeringskansliet, 2000) har vad som nu benämns medborgarfokusering och
sammanhållen förvaltning uttryckts tydligare och tydligare under årens lopp.
Den senaste förvaltningspolitiska handlingsplanen (Regeringskansliet, 2008) avhandlar
informationsteknologins roll för förvaltningsutvecklingen. Utveckling av förvaltningen blir i
denna synonymt med utveckling av eFörvaltningen och samverkan sektorsvis görs till en central
del. Dessutom innebär denna rapport att målbilden för den svenska förvaltningsutvecklingen
sedan 2000 har reducerats från demokrati, rättssäkerhet och effektivitet, vilket innehåller både
ekonomivärden och demokrativärden, till samverkan sektorsvis och att det skall vara enkelt för
medborgare att fullgöra sina skyldigheter och erhålla sina rättigheter. Det enda som egentligen
inte har att göra med effektivisering, förenkling och teknik i denna är att förändringar skall
göras så att integritets- och säkerhetsaspekter beaktas samt att informationssäkerheten skall ha
ett högt förtroende hos medborgarna. En reducerad värdeuppsättning som denna har tidigare
kritiserats gällande NPM (Cordella, 2007; Homburg & Beckers, 2005) och ekonomism i största
allmänhet (Lundquist, 1998) där det konstaterats att medborgare har betydligt större krav på
förvaltningens handlande än effektivitet och att man med en reducerad kravinriktning på
effektivitet och produktivitet inom förvaltningen saknar viktiga delar. Som syns i empirin och
som skall behandlas senare i detta kapitel är enkelt och snabbt inget som företagen varit
betjänta av och inte heller vanligtvis efterfrågat.

5.3

GRÄNSÖVERSKRIDANDE KOMMUNAL MYNDIGHETSUTÖVNING

Som vi sett handlar mycket av diskussionen i propositioner, forskning och inom offentlig
förvaltning om hur man ser på stödet från medborgarna för förvaltningen (jfr 3.5). I grund och
botten är detta en legitimitetsfråga. Som vi har sett och kommer att vidareutveckla nedan finns
det via den Weberianska byråkratimodellen en hierarkisk legitimering av förvaltningens
handlande (Behn, 2001; Bovens, 2005; Weber, 1987). Via tjänstemännens tillsättning, de regler
de har att följa, specialiseringen, sektoriseringen samt värden som objektivitet, legalitet,
opersonlighet bygger Webers byråkratiska ideal på att vi kan lita på tjänstemännens handlande
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och att de genom hierarkin utkrävs ansvar för sitt handlande samt att medborgare och företag
kan appellera till högre instans. Managementmodeller för offentlig förvaltning (jfr Osborne &
Gaebler, 1992; Hood, 1998) fokuserar på den andra ledden, ansvarighet för resultat, där
mätningar och resultatgranskningar av effekter är viktiga inslag som skall garantera en effektiv
och kundfokuserad hantering som skall få medborgarnas stöd. Det senaste decenniet har även
horisontell ansvarighet inträtt på agendan genom fokus på horisontell styrning och samverkan
(3.12).
Ett sätt att se på legitimering av förvaltningars handlande är att dela upp detta i en process- och
en substansdimension (Rothstein, 2002; Rothstein, 2001). Därtill lägger även Lundquist (1992;
1998) stilen som en legitimitetsgrund (3.5). Att stilen är central är återkommande i
intervjumaterialet med såväl företag som kommun (jfr 4.3.1; 4.3.3; 4.3.5; 4.4). Enligt
intervjuerna kan förvaltningarna välja att agera på olika sätt i en avslagssituation. För det första
kan de agera proaktivt som Byggnadsnämndskontoret (4.3.2) som vill agera rådgivare till klienter
inför en ansökan istället för att klienterna på egen hand skall begå misstag och lägga ner tid på
felaktig information i ansökan. Ett annat sätt att agera är lösningsorienterat i ansökningsskedet.
Som en handläggare på Miljö- och Hälsoskyddskontoret sade var det tidigare vanligt att de
nöjde sig med att avslå och ge en motivering medan de mer och mer börjat gå över till ett
förhållningssätt där de försöker hitta lösningar tillsammans med klienten istället för att endast
avslå. Ett tredje sätt är att plocka fram avslagsstämpeln och nöja sig med det. Att en
lösningsorienterad och proaktiv förvaltning har större stöd och är mer legitim i klientgrupperna
är lätt att konstatera (4.4).
För myndighetskontoren är strukturen i första hand en fråga om en legalbyråkratisk modell (jfr
Rothstein, 2001) för legitimering av de olika förvaltningarna som studerats. När det gäller
ansvarsutkrävandet blir det dock betydligt mer komplicerat som vi skall återkomma till. Vissa
förvaltningar såsom Näringslivskontoret och Mark- och Exploateringsenheten kan svårligen betraktas
som byråkratier i termer av regelimplementerande organisationer. Dessa förvaltningar
domineras istället av ett huvudsyfte som är att på bästa sätt möjliggöra och realisera ett
särintresses behov i relation till kommunen vilket innebär en mer marknadsorienterad funktion
(se vidare 4.3.1; 4.3.4). Det är en påtaglig risk att såväl i teori (jfr Lundquist, 1991a; 1992; 1998)
som i praktik (4.3.1; 4.3.3; 4.3.5) fokusera på klientintresset och den part som önskat interaktion
med förvaltningen (den sökande). Det företag i kommunen som fått överklaga
förvaltningsbeslut om det blivande grannföretaget (4.4) för att den egna verksamheten inte hade
gått att expandera med så mycket farlig verksamhet på samma plats ser inte kommunen som
speciellt legitim, trovärdig och kundorienterad trots att kommunen drivit på etableringen av
grannföretaget på rekordtid. Någon speciellt nöjd kund är denne inte heller. För företagen är
snabba tillstånd ofta underordnat stabila förutsättningar, klarhet, långsiktiga möjligheter så att
företagets spelregler är förutsägbara under en lång tid framöver. Handläggningstiderna spelar
dock även de en stor roll.
De företag som intervjuats och de handläggare som har kontakter med företag genom hela
processen ger en samstämmig bild av att kvalitet i relationen med kommunen i stor
utsträckning handlar om samordning, stabilitet och goda långsiktiga förutsättningar. Speciellt
gäller detta små företag som har lite resurser att lägga på att utveckla kompetens för att
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interagera med kommunen. Hastighet är ett värde som för kommunens del ofta innebär att
förankringen på alla kontor blir lidande vilket ofta innebär stora kvalitetsrisker för företaget
som till syvende och sist är den som sitter med ansvaret för det sammansatta ärendet. Ett för
denna avhandling viktigt tillägg som görs av Lundquist (1992; 1998; 2001) är att betrakta
förvaltningens stil som en ytterligare viktig dimension för legitimiteten. Att få nej på sin
ansökan är om inte angenämt så i alla fall godtagbart med en god motivering. Vad företag
väntar sig är att kommunen så tidigt som möjligt skall påannonsera problem för företaget.
Företagen vill även i ökande omfattning ha förhandsbesked vilket i praktiken innebär att de vill
att ärendet skall granskas i förväg innan ansökan lämnas in så att handläggningen blir en
formsak. Det är en fråga om att skapa kontroll över sin förvaltningsinteraktion från företagens
sida (4.4). De kommunala verksamheterna glömmer lätt bort att det egna kontoret inte är den
enda interaktionsparten för företaget. Detta betyder alltså att företagen försöker styra
samverkan med kommunen bort från möjliga nej för att få en mer proaktiv lösningsorienterad
relation. Att kommunen även börjar svara mot denna förväntan är klart genom den handläggare
som menade att det egna kontoret reflexmässigt sa nej vid mindre problem tidigare medan man
nu insett att de flesta problem går att lösa inom lagstiftningens råmärken (4.3.3).
Slutligen är en sak klar, nämligen att oavsett vad kommunen gör och hur man ser på sektorerna
bestäms företagens (där dessa är klienter) bild av förvaltningen till stor del av det
gränsöverskridande bemötandet och det sammansatta resultatet. Detta då företagen inte har
sektorerna och kommunorganisationen klar för sig. Dessutom är grannar, medborgare och
andra delar av samhällsintressenterna tillhörigt till allmänintresset intresserade av att
sektorsbeslut som de är intresserade av inte reduceras till transportsträckor så att kommunala
alternativa kostnader uppstår eller beslut som kringskär viktiga allmänintressen (jfr 3.4). Detta
gör att klientvärdet utvärderas gränsöverskridande medan särintressen och allmänintressen värderas
sektorsspecifiikt. Det blir därmed av största vikt att den vertikala dimensionen och den
horisontella dimensionen var för sig är legitimerande och välfungerande. Överdrivna stuprör
innebär att företag och medborgare med sammansatta ärenden får en omständlig, svårhanterlig
och okoordinerad handläggning. Överdriven horisontell styrning skapar en situation där
klientintresset överskuggar andra intressen och ärenden och framförallt indirekta
myndighetsintressen blir reducerade till transportsträckor.
Företag använder media, sina arbetsgivarorganisationer etc för att kritisera kommunen genom
att utkräva ansvar genom horisontella kanaler (Schillermans, 2008; Behn, 2001; Bovens, 2005). I
detta avsnitt har jag därmed lätt ”misshandlat” begreppen. Den vertikala ansvarigheten utifrån
hierarki (Schillermans, 2008; Behn, 2001) har även horisontella inslag genom användande av
media, intressegrupper och näringslivskontor för att kräva ansvar eller korrigering av för
företaget upplevda missförhållanden (jfr Bovens, 2005). Någon helt renodlat hierarkisk
ansvarighetsmodell finns inte i kommunen som dessutom har gränsöverskridande forum och
policies för att hantera ansvar för frågor över förvaltnings- och funktionsgränser. Vad som
däremot är viktigt är ansvarigheten för delärende i vertikala stuprör eller sektorer där det även
finns horisontella inslag men där fokus ligger på delar av det som företaget ser som en
sammansatt process. Detta innebär alltså erkännandet av att förvaltningen är en del av en helhet
för en extern part och utöver sin del även tar ansvar för kommunens agerande rörande
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helheten. Det är alltså en direkt koppling till myndighetsförordningens krav på statliga
myndigheter att samverka för att tillvarata fördelar som kan utvinnas för enskilda och staten
som helhet.
Dessutom finns fler inslag av horisontell ansvarighet genom benchmarking mellan kommuner,
ansvarsutkrävande i media och som sagt kritik och krav på andra aktörer inom kommunen
uttryckt i samarbetsfora, remisser och framförallt i gränsöverskridande policies tagna för att
sätta fokus på ett sammansatt problem som realiseringen av näringslivspolitiken som uttrycks i
kommunens Näringslivsprogram. Detta senare kan ses som en joined-up policy (Bogdanor, 2005;
Page, 2005). Huruvida man skall betrakta detta som horisontell eller vertikal ansvarighet beror
på vem man lutar sig på. I denna avhandling jämförs detta med ansvarsformerna mellan
självständiga myndigheter och en distinktion mellan horisontell och vertikal ansvarighet baserad
på att den ansvarsutkrävande och den för ansvar krävde är fristående (Page, 2005; Schillermans,
2008). Detta är dock en inte helt plausibel jämförelse då kommunala myndigheter inte är helt
fristående från kommunfullmäktige och kommunstyrelse och dessutom i vissa fall idkar
myndighetsutövning över varandra (jfr 4.3.3). Här tar jag dock fasta på att nämnderna ger en
utökad grad av självständighet jämfört med funktioner inom en förvaltning. Detta diskuteras
vidare som stuprör i avsnitt (5.5). I denna dualism ses den vertikala dimensionen som en
företrädare för inte bara den weberianska byråkratins legitimeringsformer genom hierarki utan
även för en stor del av Lundquists (1998) demokrativärden. Detta skall dock inte ses som renodlat
utan som huvudtendenser då även medialt ansvarsutkrävande handlar om demokrativärden och
är en form av horisontell ansvarighet. Den horisontella dimensionen ses i detta sammanhang som
en garant för ekonomivärdena i Lundquists offentliga etos. I linje med Lundquist (1998) anförs att
ingen av dessa dimensioner kan exkluderas. Som anförs i empirin finns det legitimitetsproblem i
den studerade kommunen som har att göra med samverkan över förvaltningsgränserna.
Företagen ser sina ärenden som sammanhållna processer medan kommunen vanligtvis ser dessa
processer eller sammansatta ärenden som enskilda ärenden med skilda diarienummer, identitet
och syfte. Alla delar i ett sammansatt ärende kan vara utförda på ett lämpligt sätt medan
helheten kan ha brustit genom bristande koordination i tid, fragmenterade besked vilket för in
diskussionen på den andra varianten på ansvarighet, det som här benämns horisontell
ansvarighet för process. Detta betyder att kontoren i de sammansatta ärenden, som får en
identitet genom att processgöras i kommunen eller har en identitet externt i företaget, även görs
ansvariga inför helheten och därigenom inför varandra genom prestation på ett annat sätt än
vad gäller stuprörsförvaltning. I det som benämns horisontell ansvarighet lägger jag alltså även
den gränsöverskridande dimensionen som förstärker ansvarigheten.

5.3.1 VERTIKAL GRUND FÖR LEGITIMITET OCH ANSVARIGHET
Begreppet accountability är en knepig översättningsuppgift (3.6) och i detta avsnitt har
redogöraransvar och ansvarighet valts som svensk motsvarighet. Båda begreppen är uråldriga
och av juridisk härkomst snarare än statsvetenskaplig och framförallt inte informatiska begrepp.
Den traditionella weberianska förvaltningen fokuserade på den vertikala dimensionen baserad
på regler, reglers legitima tillkomst och den opartiska och legitima implementeringen av reglerna
(Olsen, 2005; Rothstein, 2003; Du Gay, 2000). Den vertikala legitimeringen av förvaltningen är
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alltså som diskuterats i referensramen (3.6) traditionellt associerad med den weberianska
idealbyråkratin och den formella och legalrättsliga legitimitet som var en av Webers hörnstenar
(Homburg & Beckers, 2005). Jurisdiktionen och den vertikala dimensionen är i den
weberianska byråkratin en mycket viktig del (Bekkers, 2000). Beslut som tas av förvaltningen är
grundade i en hierarki som skall skänka denna legitimitet, men minst lika viktigt är att besluten
skall kunna överklagas och överprövas i en process genom vilken tjänstemannen hålls ansvarig
för att beslutet är korrekt (Bekkers, 1998; se även kap 3.6; 3.9). För Weber var den vertikala
legitimeringen genom saklig, opersonlig och regelbaserad applicering av lagar på situationer
central. Benämningen vertikal är tagen av anledningen att Webers idealbyråkrati och som vi sett
(3.6) central i ansvarighetsdebatten. i stor utsträckning bygger på att avgränsade politikområden
hyser specialiserade handläggare som utifrån detaljerade regelverk arbetar med en så strikt
handläggning utifrån regelverket som situationen tillåter. Detta gör att legitimiteten och
värdegrunden för detta synsätt på förvaltningen bygger på en sektoriserad förvaltning där
specialisering och differentiering förstärker det vilket gör att verksamheten är vertikalt
orienterad mot hierarki och sektoriell lagstiftning och samtidigt horisontellt avgränsad till
verksamhetsområdet och förvaltningsmyndigheten. I avsnitten 5.4.1 och 5.4.2 kommer olika
dysfunktioner som har att göra med styrningen av förvaltningen i den studerade kommunen att
behandlas I demokratier är medborgares (och företags) förtroende för sina institutioner ett
kärnkriterium för förvaltningens kvalitet och legitimitet (Olsen, 2005).
eFörvaltning som på många sätt ansluter till centrala delar av NPM (Homburg & Beckers, 2005;
Cordella, 2007) har som vi sett i kapitel 3 på många sätt en inkarnation som bygger på
flexibilitet och situationsanpassning samt klientorientering av verksamheten. Paradoxalt nog är
de verksamheter som har stort stöd bland företagare de som bygger på mycket strikt
regeltillämpning. Anledningen är den att företagen har sina spelregler klara för sig och kan
kontrollera sin situation helt själva utan svåröverblickbar handlingsfrihet och
situationsbedömningar. Ett sådant område är miljöskydd (4.3.3) där ett överskridet gränsvärde är
klart och tydligt definierat samtidigt som det i hög grad är förutsägbart vad gäller effekterna
från förvaltningens sida. En annan effekt som varit central i den Weberska byråkratin är
likabehandlingen genom den opersonliga hanteringen (Weber, 1987). Även på denna punkt
finns viktiga slutsatser att dra för den studerade kommunen. Som vi vidare kommer att
behandla i nästa kapitel är skillnaden i förutsättningar mellan att vara småföretagare och
storföretagare påtaglig. Flera av de intervjuade företagen irriterar sig på att kommunen har en
dold gräddfil för stora företag som har en betydligt större tillgång till förvaltningen genom att
chefer ofta involverar sig i ärendet och agerar smörjmedel. Därmed blir det ett
legitimitetsproblem om nu inte bristen på likabehandling är skäl nog. En källa till irritation
bland kommunens mindre företag är känslan av att samma regler och tillgång till förvaltningens
resurser inte gäller för alla. De ärenden som bedrivits gränsöverskridande som chefssamordnade
eller informellt projektledda har alla gällt företag med ett större antal anställda och som nått medial
uppmärksamhet. Kommunens legitimitet försvagas därmed bland småföretag på grund av att
det finns en utbredd känsla av att det inte råder en direkt och fullständig likabehandling för
olika företagare. För att återkoppla till grundläggande värden för demokratisk förvaltning är
således varken jämlikhet eller lika åtkomst till förvaltningen garanterad i dessa fall.
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Viktigt är också att den strikta appliceringen av lagar och regler skapar förutsägbarhet för
företag och andra intressenter. (March & Olsen, 1989) Det är därmed viktigt av många skäl att
en kommun inte åsidosätter legitimeringen inom stuprören (den vertikala dimensionen) för att
försöka styra på resultat (Wilkins, 2002). Ekonomismen som olika ekonomiska rationella
synsätt på offentlig förvaltning brukar sammanfattas under (3.10 har kritiserats för att den
reducerar medborgerliga värden (demokrativärden) till förmån för ekonomiskt rationella värden
(ekonomivärden). Lundquist (1998) menar att offentlig förvaltning måste balansera ekonomi- och
demokrativärden för att förvaltningen skall uppfattas som legitim.
Som vi sett i empirin är det även så att handläggare på flera kontor (4.3.3; 4.3.5) upplever en
frustration med att det intresse de bevakar blir reducerat i betydelse i prioriterade ärenden.
Vertikal legitimering innebär inte att politikområden och olika specialiteter slås samman och
inte heller att processer över gränser definieras. Juridiktionen (Weber, 1987) är central i den
traditionella förvaltningen. Där ansvar kan utkrävas är det i denna förvaltningsmodell
jurisdiktionen som är grunden (Bekkers, 1998). I och med att det är den enhet inom vilken
aktörerna givits en auktoritet och viss handlingsfrihet är det också handlingarna inom denna
som är grunden för ansvarsutkrävande genom hierarkin. Grunden för det som här kallas
vertikal legitimering är att legitimiteten som förvaltningsbeslutet har är grundat i hierarkin från
förvaltningsbeslut och upp till den av i demokratiska val utsedda riksdagens fattade lagar.
Genomskinligheten är alltså att det är tydligt att beslutet är fattat på rättslig grund av en opartisk
handläggare.
När det gäller ansvarsutkrävande är den vertikalt orienterade förvaltningen relativt
okomplicerad och konventionell åtminstone på pappret (Quist, 2006). Den weberianska
förvaltningsmodellen är uppbyggd kring legitimering i en formalrättslig tradition där
regeltillämpningen är central.. Det finns en stor förekomst av ärenden där kontor ger informella
besked och utlåtanden över ärenden som skall komma senare i en etablering och i en annan
förvaltning än den de arbetar inom. Förväntade utfall beskrivs på ett sätt som ger sken av en
mer företagsvänlig kommunalförvaltning (jfr 4.3.4). I detta läge blir de annars enklare formerna
för ansvarsutkrävande omöjliggjorda. Anledningen till att aktörer inom kommunen agerar på
detta sätt är att den komplicerade organisationen och ansvarsfördelningen, som bygger på
sektorisering och stuprörsindelning i nämnder, jurisdiktion, informationshantering och
organisation, även för handläggare inom kommunen framstår som omständlig och
komplicerad. På ett sätt kan man säga att handläggare i frontlinjen (jfr 4.3.4; 4.3.1) försöker
kompensera den kommunala organisationens komplexitet med entusiasm. Handläggare på
kontor med många klientkontakter i primärskeden (4.3.1; 4.3.2; 4.3.4) gör alltså frekvent
uttalanden om ärendehandläggningens förväntade resultat inom andra verksamheter än den
egna för att mildra intrycket av en komplex kommunal organisation. Därmed gör man för att
mildra sektorisering och komplexitet en utväxling där relations- och resultatkvalitet till viss del
byts mot en form av falsk medgörlighet.
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5.3.2 HORISONTELL GRUND FÖR LEGITIMITET OCH ANSVARIGHET
Inledningsvis bör nämnas att det är centralt att utreda begreppen i detta avsnitt. I kapitel 3
diskuterades de olika reformideologiernas syn på ansvarighet (accountability) i den offentliga
förvaltningen. Genom managerialism, ekonomism och NPM har de traditionella
ansvarsformerna i den traditionella byråkratin genom hierarkin kommit att förskjutas allt mer
mot ansvarsutkrävande genom prestationer, resultat och marknadsinfluerade begrepp (Law,
1999; Lane 2000; Montin, 2002). I detta sammanhang används alltså den horisontella
dimensionen för att representera den på processresultat inriktade dimensionen på ansvarighet
för resultat d v s det som (Quist, 2006) benämner samverkan genom sammanhållen process.
När det som i vårt fall gäller sammansatta ärenden är ansvarigheten mera komplex. Hierarkierna
kan inte erbjuda ansvarsutkrävande då dessa kan ha agerat i enlighet med krav och regler trots
att helheten blivit problematisk. Eftersom etableringsverksamheten åtminstone till viss del är
konkurrentutsatt (företagen väljer en annan kommun) kan marknadsformer för ansvarighet för
resultat urskiljas. Vidare är Svenskt Näringslivs benchmarking av det lokala företagsklimatet en
form av publicistiskt ansvarsutkrävande genom vilket kommunens samverkan värderas som en
sammanhållen process vare sig denna finns rent organisatoriskt eller inte (Peters, 2001). Som vi
sett agerar företagen med ”kommunen” och inte med de separata aktörerana vilket också är de
förväntningar utifrån vilken kommunen bedöms.
Frågan om hur insatser skall koordineras i offentlig förvaltning är en av de eviga frågorna.
Lösningarna har varit många och har egentligen skapat lika många problem som de löst Även
om begreppen är nya i både sammanhållen förvaltning (Statskontoret, 2005; Quist, 2006), joined-up
government (Bogdanor, 2005; Hood, 2005; Pollitt, 2003a) så är det som sagt det eviga
koordinationsproblemet som dessa ansatser försöker hantera. ”Joined up problems demand joined up
solutions” uttryckte Tony Blair (Blair, 1997; jfr Blair, 1998)4 det och kom därmed att dra igång
ersättningsvågen till NPM som bland annat inneburit en fragmentering av den offentliga
förvaltningen (Dunleavy et al, 2005; 3.10) genom diversifierings och utkontrakteringsstrategin.
Detta är ett sätt att knyta legitimering av offentlig verksamhet till hur arbetet över
förvaltningsgränser fungerar och de sammanhållna resultat som förvaltningen gemensamt
presterar. Även i Sverige har denna horisontella samverkan kopplas till stödet för de offentliga
organisationerna (3.2; 3.11; 3.12). I den traditionella, weberinfluerade byråkratin var som vi sett
ovan den vertikala dimensionen central för ansvarsutkrävande genom hierarkin (Considine,
2002). De ovan nämnda utvecklingsideologierna har fokuserat på ansvar för resultat och har
därmed det som Considine (Ibid.) benämner en fokusering på processbaserad ansvarighet för
resultat, det som här benämns som horisontell ansvarighet eller ansvarighet för sammanhållet
resultat i en sammanhållen process. Här är det på plats att nämnas att begreppsanvänndingen
kring ansvarighet i vertikal och horisontell dimension är något svåruttydd. Det finns en rik flora
av olika tolkningar kring detta (Considine, 2002) även om de flesta använder detta begrepp för
ansvarsutkrävande som ej är knutet till en hierarkisk relation. Considine (2002) använder även

4 En variant på detta (joined up problems need joined up solutions) brukar utgöra ursprungskällan för joined-up
governance och yttrades i The Observer Naj 1998. Ovanstående döck också upp i skripften modernizing gocvernment.
Ovanstående yttrades i flera olika sammanhang i samband med lanseringen av social exclusion unit under 1997.
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begreppet process-baserad ansvarighet för att beteckna olika nätverkslösningar som ommer
efter lösningar inom hierarki och marknad. Det som här benämns horisontell legitimitet och
ansvarighet är alltså processdimensionen där förvaltningens gemensamma prestationer i relation
till företag är det som de hålls ansvariga inför. Retoriken såväl som verkligheten är tydlig
eftersom verksamhetscheferna i kommunen känner av konkurrensen mellan kommuner.
Etableringar är nämligen något så märkligt som en konkurrensutsatt marknad där
kommunernas erbjudanden till företag avseende såväl process som substans är avgörande för i
vilken ort etableringen hamnar. Detta gör att marknadsmekanismerna kring förvaltningens
sammansatta resultat för ärenden mot dessa ofta större företag är av central betydelse.
Storföretag håller kommunen ansvarig genom att välja andra kommuner om erbjudandet och
genomförandet är otillräckligt medan småföretag som ofta inte har samma val kanaliserar sitt
missnöje mot kommunen genom media och andra publicistiska kanaler En sådan är den för
kommunen starkt influerande rankingen för det lokala företagsklimatet.
I föregående avsnitt har formerna för ansvarsutkrävande och legitimitet inom den traditionella
byråkratiska synen ventilerats. För denna horisontella syn på förvaltningen är det vid sidan om
hierarkiskt ansvarsutkrävande fråga om ansvar utifrån resultat (Homburg & Beckers, 2005;
Tolbert & Mossberger, 2006). Som vi kan se av tidigare diskussion har kommunen, utifrån
perspektivet sammansatta ärenden, ett problem i att samverka och samordna sig över
förvaltningsgränserna. I företagens ögon är dessa gränser inte något som är vare sig synligt, känt
eller accepterat. Med accepterat avses i första hand att företagen har svårt att acceptera sådana
problem som att de får ett vänligt mottagande där kommunen förklarar sitt intresse för
etableringen för att i senare skeden råka ut för problem på grund av att t ex en detaljplan inte
medger lokalisering av deras företag utan ändring eller att den utsedda och detaljplanerade
platsen senare inte visar sig lämplig när ärendet når miljökontoret (4.3.3; 4.4). Företagen
betraktar kommunen som en samlad aktör och håller kommunen ansvarig genom medier och
publicitet, klagomål mot politiker och chefstjänstemän om handläggningen brister samt genom
kommunranking kring näringslivsklimat. Ett av de intervjuade företagen hade till och med svårt
att skilja kommun från länsstyrelse varvid byråkraterna som kollektiv i största allmänhet var det
som av denne hölls ansvarig för resultaten genom missnöjesyttringar. Att hålla vad man lovar
och att kunna ge hållbara besked som gäller för hela den kommunala förvaltningen är ett av de
krav som företagen ställer på kommunen. Kommunen övervärderar vikten av snabbt
genomförande och undervärderar problemen med osäkerhet. Flera genomförda processer visar
även att kommunen genomfört snabba detaljplaneförändringar som sedan inte följts upp förrän
långt senare med bygglov från företagets sida.
Kommunens organisation upplevs som svår att få grepp om för en utomstående och att det
därtill är mycket svårt att på egen hand kartlägga alla de olika beslut och tillstånd som behövs
för att starta en verksamhet. Detta har även den svenska statsförvaltningen tagit fasta på i och
med att visionen om eFörvaltningen innehöll ett delmoment om ett ärende - en kontakt (Skr
2004/2005:48) som lanserats som målsättning för förvaltningen. Likaså har uttrycken att
förvaltningen skall ha medborgarnas fulla förtroende (Prop. 1997/98: 136) tagit fasta på detta.
Alla dessa begrepp och målsättningar är varianter på en horisontell syn på den offentliga
förvaltningen som breder ut sig. KKR (jfr Stigendal & Johansson, 2004) har skrivit om
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processorientering av förvaltningen med kunden i centrum. I Sverige är det numera ett flertal
myndigheter som har infört processtyrning i någon form i sin verksamhet (Quist, 2005;
Stigendal & Johansson, 2004). Detta är dock inom respektive myndighet medan regeringen
numera intresserat sig för processbaserad verksamhetsstyrning över myndighetsgränser (Quist,
2005). Inom ekonomistyrningsforskning i Sverige fokuseras kundorientering i offentlig
förvaltning (Wiesel, 2006). Den så kallade nätverksförvaltningen (Statskontoret, 2003) och 24timmarsmyndigheten (Statskontoret, 2001; 2002; 2003) är också exempel på horisontella synsätt
på förvaltningen. Att det är svårt att navigera i förvaltningen är en aspekt vars hantering tillmäts
stort intresse. Ett ärende - en kontakt som vision fokuserar på förvaltningen som en
sammanhållen aktör. I detta sammanhang är det förvaltningsförändringsregimen som varit
dominerande sedan slutet på 90-talet där en av de viktigare teserna varit att medborgare och
företag skall kunna navigera i förvaltningen utan kunskaper om hur denna är organiserad
(Wimmer, 2001; Skr 2004/2005:48; Regeringskansliet, 2000). Detta bygger på iden att
medborgare och företag ser ett stort problem i att förvaltningen har en otransparent
organisation där ett sammansatt ärendes beståndsdelar och kommunala huvudmän är svåra att
urskilja. Denna tanke på one-stop government (Gouscos et al. 2003; Wimmer 2001; Kubicek &
Hagen 2000) återfinns naturligtvis även i Sverige(Skr 2004/2005:48; Regeringskansliet, 2008).
När det gäller så komplexa frågor som en etablering är ett ärende - en kontakt en närmast utopisk
situation. I fråga om sammansatta etableringsärenden har vi en annan situation. Här har därmed
detta lyfts en nivå till att beskrivas som ett sammansatt ärende. Det är alltså inte frågan om ett
ärende utan om en serie associerade ärenden som tillsammans bygger det som inom
processorienteringen skulle benämnas som ett värde för en kund (Rentzhog, 1998; Bergman &
Klevsjö, 1995; Stigendal & Johansson, 2004). För företag (klient) och kommun finns stora
vinster att hämta både gällande kvalitet, trovärdighet och integritet för myndighetsutövningen
om kommunen kunde utreda förutsättningarna för ett företags etablering innan någon instans i
kommunen lovat något eller förväntningarna är riktade åt ett visst håll (4.3.3 & 4.3.5). I svensk
kontext är denna horisontella dimension inte direkt uttryckt som en legitimitetsgrund (jfr
Rothstein, 2002) men den förra regeringen skriver att förvaltningen genom sitt beteende skall
erhålla medborgarnas och företagens fulla stöd (Skr 2000/01: 151). I samma dokument anförs
även att detta skall vara en viktig inriktning för förvaltningspolitiken.
Samverkan mellan myndigheter och med andra sektorer i samhället för att ta till vara långtgående
möjligheter till förbättringar för medborgare och företag (Skr 2000/01: 151, s 12)
Just detta område inom samtida förvaltningsutveckling under benämningen eFörvaltning i
Sverige och utomlands är bristen på samverkan och därmed riskerna för suboptimering ett av
de vikigare legitimitetsproblemen att lösa. Bättre uttryckt är att det snarare kanske är värden
som skall stödjas. Just det förhållandet att en medborgare inte skall behöva ha kunskap om hur
förvaltningen är organiserad för att kunna hantera sitt ärende över gränserna är något som
kommunen behöver ta till sig. Ytterligare aspekter på en övergång till en mer horisontell
grundsyn på legitimering av förvaltningens handlande är att man tydligt inspirerats av
reformideologier från näringslivet. När regeringen anför medborgarnyttan och kundbehoven
som utgångspunkten för hur kvalitet och kvalitetsarbete skall bedrivas (Stigendal & Johansson,
2004; SOU 2004:19) är man tydligt inspirerad av processorienteringsansatser från näringslivet
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(Rentzhog, 1998; Bergman & Klevsjö, 1995; Andersen, 2004; Morgan & Murgatroyd, 1994).
Det finns även i den studerade kommunen stora problem som beror på brister i samverkan
mellan förvaltningar och myndighetsområden vilka enligt processinriktade (Andersen, 2004),
kvalitetsinriktade (Morgan & Murgatroyd, 1994) ansatser hanteras genom att en horisontell
legitimering, som bygger på att förbättra förvaltningens horisontella prestationer det som i
relation till NPM benämns som ansvarighet för resultat (3.6; 3.10). Vi kan därmed visa att det
både som statlig policy och som forskningsbaserad kunskap förespråkas att offentlig förvaltning
behöver titta över gränserna för att stärka sitt stöd i civilsamhället.
Den sista frågan rör hur man skall se på detta i empirin. På såväl utbudssidan som
efterfrågesidan kan vi konstatera att kommunen när det gäller etableringar redan lever i den här
situationen. Detta gäller dock endast för enstaka instanser av etableringar. I avsnitt 4.3.1.11 har
dessa benämnts som chefssamordnade ärenden och informellt projektledda ärenden. För företag av
större dignitet arbetar kommunen fram erbjudanden där man så långt det är möjligt (otillräckligt
vad gäller kvalitet och integritet för myndighetsutövningen som vi skall se senare i detta kapitel)
över gränserna förankrar och öronmärker ett markområde för företaget. Vidare uppstår inom
kommunen det informella projektledarskap i ärenden som enskilda handläggare (4.3.4)
uppfattar som viktiga att hantera effektivt och samordnat. Detta visar att kommunen i enstaka
fall insett och arbetar med att skapa bättre stöd för sin gränsöverskridande verksamhet. Vidare
har kommunen i olika konstellationer försökt att öka kunskapen om och kartlägga en
etableringsprocess för att stärka arbetet över förvaltningsgränserna. Vidare har även
kommunledningen gett näringslivskontoret i uppdrag att utarbeta förbättringar för
etableringsprocessen vilket visar att även denna kommun exponerats för de moderna idéerna om
horisontell styrning. När det gäller tidsättning är flera kontor skeptiska till såväl tjänstegarantier
(Edvardsson & Larsson, 2006) som tidsättning av mer omfattande processer på grund av att
dessa kan överklagas och därmed är tidsättningen att betrakta som att lura klienterna. Detta
eftersom allt väsentligt måste exkluderas i garantin eller tidserbjudandet (4.3.2) så att det som är
kvar är ihåligt som en schweizerost. Kommunen har dock infört servicedeklarationer som inte
innebär några tidssättningar men som beskriver de prestationer och förväntningar som externa
parter bör ha på kommunen. Även detta är ett sätt att sätta fokus på ansvarsutkrävande även
för resultat (Tolbert & Mossberger, 2006).
En analys av hur det horisontella synsättet på processer och kedjor av handläggningsresultat i
kommunen kommit in i kommunen leder till tre slutsatser. Den första är att Svenskt
Näringslivs rankingundersökning av lokalt företagsklimat i Sveriges kommuner spelat en stor
roll för att föra upp dylika aspekter på agendan. I Svenskt Näringslivs kommuninriktade
lobbyism framhålls nämligen olika varianter på joined-up government (Pollitt, 2003a;
Statskontoret, 2005) och one-stop shops (Kubicek & Hagen, 2000). Företagslotsar har varit
Svenskt Näringslivs käpphäst och denna lösning fokuserar på en ingång till kommunens
förvaltning och en aktör i gränslandet som skall agera som en medlare mot resten av
förvaltningen. Idén är att medborgaren eller i vårt fall företaget inte skall behöva interagera med
alla inomkommunala parter och inte heller behöva känna till den interna organisationens
struktur, vilket alltså återkopplar till den svenska visionen om kontakten och ärendet. En andra
faktor rörande det horisontella synsättet på gränsöverskridande ärenden är att inte heller denna
144

kommun är immun mot så genomgripande företeelser som den horisontella resultatorienterade
synen på förvaltning utgör. Den tredje är att kommunen ser de förväntningar som företag av
större dignitet har på kommunen och försöker svara upp mot detta. En aspekt som kommunen
har svårt för men som är för viktig för en svensk kommun idag att förhålla sig till är Svenskt
Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet (4.2.2; 4.4). Denna undersökning fokuserar
kommunens agerande mot företag vilket även rymmer hanteringen av sammansatta ärenden.
Även om man från kommunens sida ser både problem i undersökningens utformning, att ett
särintresse får så stort inflytande samt att man blir reaktivt styrda av ett särintresse så påverkar
denna undersökning kommunens tjänstemän och politiker.
Ett av de stora problemen är ansvarigheten. Idag är varje kommunal myndighet för sig formellt
ansvarig inom sin hierarki (vertikal ansvarighet) mot nämnd, myndigheter,
förvaltningsdomstolar och mot medborgare och företag. Dessa stuprör och
sektoriseringsgrunder är formellt ansvariga och de kanaler genom vilket formellt ansvar utkrävs.
En viktig aspekt är däremot att vare sig kommunen vill det eller inte utkrävs ansvar kollektivt
för ageranden i sammansatta ärenden. Som sagt skiljer inte många företag på miljökontor och
planenhet om kommunen inte klarar av att samverka på ett rationellt sätt. Blir det formellt fel kan
ansvar utkrävas i de formella kanalerna genom överklaganden men om det är samverkan som
brister så att andra problem än de formella uppstår finns inget sätt att utkräva ansvar än genom
det Peters (2001) benämner ansvarighet genom publicitet. Fungerar inte dessa tillsammans är
det kommunen som hålls ansvarig. Intressant är även att det inte är ett formellt ansvar som kan
utkrävas då formell ansvarighet endast finns inom de silos som hierarkierna bygger upp.
Däremot finns det en form av ansvarighet som utkrävs genom andra kanaler än de traditionella
demokratiska kanalerna. Bland dessa finns rankingresultat, ryktesspridning kring företagsklimat,
kritik i lokala medier etc. Detta är företagens vapen för att utkräva ansvar över
förvaltningsgränserna. Detta ansvarsutkrävande drabbar inte enskilda tjänstemän och de
drabbar inte kommunens olika delar direkt men de drabbar likafullt kommunen. Dåliga
rankingresultat drabbar nyföretagande och investeringar i kommunen i alla fall enligt
kommunens övertygelse (se 4.3.1). Partier i stort sett oavsett färg har som mål att företagandet
skall blomstra och mätningarna av det lokala företagsklimatet oavsett rimlighet, kvalitet och
andra parametrar är en viktig legitimitetsgrund för politikerna. Lokala media har inte heller varit
sena att plocka upp resultaten i dessa årliga mätningar. Det projekt som refereras är ett direkt
resultat av det som när det gäller att öka stödet för kommunens etableringsverksamhet och
skapa en större legitimitet för kommunen hos medborgare och företag.
Ytterligare en fråga är intressant i detta perspektiv och det är att det finns ett motstånd mot att
ge service från många handläggares sida. I detta perspektiv är det problematiskt eftersom
företage söker råd och stöd men handläggare betraktar detta som svårförenligt med
myndighetsutövarrollen. Hanteras inte rådgivning och klientorientering i kommunen riskerar
det att kring företag realisera det konsumenttyranni som framförts som en dysfunktion av
kundorienteringen (Snijkers, 2005). Frågan är alltså i vilken utsträckning förvaltningen skall
tjäna och vara responsiv mot sina klienter (Vigoda, 2002). Att företagen efterfrågar och kräver
en responsiv förvaltning är en sak. Vi har här flera bilder där Osbourne & Gaebler (1992)
menar att förvaltningen är till för att tjäna medborgare (företag i detta fall) medan andra som
145

Peters & Pierre (2003) menar att intentionerna med offentlig förvaltning aldrig varit att
maximera servicen utan att opartiskt applicera lagstiftningen.

5.4 DYSFUNKTIONALITET I TVÅ DIMENSIONER
I analysavsnittet är det dags att diskutera hur man kan se på processerna inom den kommunala
hanteringen av företagsärenden. Kommunen hade vid studiens början startat ett arbete med att
kartlägga etableringsprocessen. Syftet med detta var att horisontellt fungera bättre samt att visa
handlingskraft. Någon processtyrning och processorientering (Rentzhog, 1998; Bergman & Klevsjö,
1995) i egentlig bemärkelse utöver kartläggningsarbetet har inte genomförts i kommunen.
Denna kartläggning hade istället som uppgift att synliggöra de olika kommunala kontorens och
enheternas del i ett företags etablering. Det som diskuteras i detta avsnitt är två olika
extremvarianter på styrning utifrån rubriceringen dysfunktion på grund av horisontell styrning och
dysfunktion på grund av brist på horisontell styrning. Den första av dessa varianter är forcerad
sammanhållen förvaltning som i empirikapitlet diskuterats under benämningarna chefssamordning och
det som benämnts informella projekt. Den andra extremvarianten på styrning är det som nedan
beskrivs som evolutionär traditionell förvaltning som bygger på den traditionella byråkratiska
förvaltningen i stuprör. Återkopplar vi till det avsnitt som ovan handlat om horisontell
legitimering var det just detta som eftersträvades i kommunen. Då kommunen fått mycket
kritik för att kontoren sade emot varandra, agerade så att löften och utlovade tillstånd
omöjliggjordes på andra kontor ansåg man från kommunledningens sida att det var dags att
höja och prioritera samordnade insatser mot etablerande företag. Detta arbete kombinerades
med policyutformning som innebar att kommunen även tog fram ett näringslivsprogram som mot
samtliga förvaltningar skulle innebära en upprioritering av företagarfrågor.
Processer betecknar flöden av aktiviteter inom organisationer (Rentzhog, 1998; Bergman &
Klevsjö, 1995). I kommunen finns som sagt ingen processtyrning i denna bemärkelse och på
instansnivå har vi två extrema varianter. Den första är den som i nästkommande avsnitt
beskrivs som en brist på horisontell styrning och där resultatet blir den traditionella reaktiva
förvaltningen där koordinationsansvaret ligger helt på klienten. Den andra varianten är de
utpräglat klientstyrda instansprocesser som syftar till en specifik etablering och därmed som vi
skall se innebär en överstyrning med negativa effekter. När det gäller sammansatta ärenden
uppstår alltså en mer komplex dynamik. När de gäller de studerade kommunala ärendena som i
avhandlingen benämnts sammansatta ärenden är det viktigt att klargöra hur de organisatoriska
gränserna ser ut och hur dessa skall karaktäriseras. En blick mot empirin i föregående kapitel
(4.4) visar att företagen tenderar att betrakta kommunen som en aktör och har liten förståelse
för att kommunen har ett så komplext internt funktionssätt över funktionsgränserna (4.3.1).
Analyserar vi den formella indelningen ser vi att kommunen rent rättsligt består av ett antal
myndighetsutövande funktioner eller kontor organiserade under nämnder med en klar identitet,
kanske till och med bäst beskrivet som den huvudsakliga identiteten, som är intimt förknippad
med överliggande lagstiftning, kommunalt uppdrag samt funktionstillhörighet inom den kommunala
organisationen. Kommunen består således av något som utifrån de interna förhållandena kan
beskrivas som ett antal myndigheter och ett antal kommunala aktörer. Ett näringslivskontor är t ex
betydligt mer av en kommunal aktör än miljö- och hälsoskyddskontoret som har ett
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sektorsansvar. Detta blir speciellt tydligt när vi kopplar in kontorens lojalitet i form av såväl
funktionell som rättslig lojalitet. Här är näringslivskontoret lojalt med det kommunala
näringslivsprogrammet och tydligt associerat och inriktat mot företag och företagarperspektivet
medan miljö- och hälsoskyddskontoret är lojalt med miljölagstiftningen i första hand och sedan med
kommunen och dess näringslivsprogram. Detta är naturligt i och med att det senare kontoret,
liksom övriga myndighetskontor, även skall hålla tillbaka kommunen när denna agerar i strid
med lagstiftningen. När kommunen skapar ett näringslivsprogram är det just lojaliteterna som man
vill påverka och föra in en horisontell lojalitet mot företag och skänka denna horisontella nivå
en politisk kommunal legitimitet genom att politiskt expediera programmet i
kommunfullmäktige. Genom programmet försöker kommunen att föra in företaget som en
klient för ett sammansatt ärende. För att summera de uttryck för en horisontell styrning eller
begynnande processynsätt i kommunen har vi följande:
•
•
•
•

Chefssamordnade ärenden
Informella projekt
Programförklaring gentemot näringsliv
Initiativ till processkartläggningar

Ytterligare några ord om processperspektiv är att vi i traditionell processorientering har ett antal
aktiviteter som utförs av en eller flera organisationer i samverkan (Rentzhog, 1998). Tar man
industrin som exempel är det råvaror som i ett antal steg förädlas mot slutprodukten. I båda
ändarna finns en kund som uppdragsgivare/köpare i början av processen och som slutkund och
förmånstagare. I avsnitt 5.1.6 avhandlas den multiklientsituation som förekommer i de offentliga
processerna. En rätt utförd process, och då menar jag lagenligt, kan ha missgynnandet av
klienten i den andra delprocessen som det legitima målet för just den instansen av en
sammansatt process. Vidare är klienten i allmänhet den direkta uppdragsgivaren och
underlagsleverantören. Tar vi industrimetaforen igen blir det alltså så att företagaren blir
underleverantör och mottagare av varje delprocess (se vidare 5.8.2). I dagsläget, och som
lagstiftningen är konstruerad, blir alltså företagaren den som:
1
2
3

Initierar alla delärenden och vidareför uppdrag
Levererar merparten av underlaget
Mottar resultaten och vidareför dessa som underlag

När det gäller one-stop government behövs det således ett tänkesätt som skiljer sig från det
traditionellt processorienterade. Kommunen har föresatt sig att länka samman saker som inte
direkt hör ihop mer än att slutklienten behöver alla resultat för att kunna agera i något som inte
har någon direkt identitet i kommunen.

5.4.1

DYSFUNKTION PÅ GRUND AV BRIST PÅ HORISONTELL STYRNING

Rörande denna kategori har vi hela den koordiantionsproblematik som betraktats som det eviga
problemet inom den offentliga förvaltningen. Det som Mulgan (2005) benämner
koordinationsproblemet är en tydlig aspekt i kommunen i och med problematiken att få alla
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dessa kontor att koordinera sina handlingar mot företag så att det blir en samstämmig bild av
dels vad som behöver göras och dels om det är en komplex eller enkel process att driva. Vi har
även i kommunen sett att det finns en bredd i olika verksamhetsformer och strukturer som
skapar kulturella och legala skillnader mellan de olika aktörerna. Peters (1998) tar upp problem
med bristen på horisontell samverkan som överskottsproduktion, tomrum och inkoherens. Studerar vi
den i föregående kapitel presenterade empiriska situationen ser vi att problematiken är
komplex. Situationen i den studerade kommunen är ju den att det finns såväl formell som
informell horisontell koordination i företagsärenden samt dessutom den fullständiga bristen på
koordination över förvaltningsgränserna. Bristerna i den existerande horisontella
koordinationen sparar vi till nästa avsnitt för att här behandla avsaknaden på horisontell
koordination. Det största problemet är att kommunen har svag legitimitet då den inte klarar av
att agera samstämmigt och samordnat mot företagare och medborgare med behov sammansatta
av ärenden över förvaltningsgränserna. Företagen betraktar kommunen som svår att ha att göra
med och svagt intresserad av att hjälpa dem som företag.
Tittar vi på Peters (1998) kategorier ser vi att vi har exempel på samtliga i empirin. Överskottet är
tydligt på flera sätt inom kommunen om man lägger ett interorganisatoriskt perspektiv på
samverkan mellan myndigheterna. Vi ser att när det gäller strategisk planering och
markanvändning är den till näringslivskontoret utåtriktade uppsökande verksamheten en part
för att locka företag till kommunen genom att skräddarsy erbjudanden. Samma sak ägnar sig
stadsbyggnadskontorets ledningsnivå åt. Vidare är den översiktliga planeringen i kommunen på
planenheten en aktör på detta område. Att dessa olika verksamheter ägnar sig åt redundanta
aktiviteter är en sak men det innebär även problem när de uttalar sig om saker som utifrån ett
annat perspektiv ter sig svårgenomförbart Detta är inte inkoherens i egentlig betydelse då det
inte är fråga om överlappande åtgärdsprogram med olika syfte som motverkar varandra.
Effekten blir dock problematisk eftersom det endast är planenheten som ägnar sig åt bredd i
förankring d v s täcker upp miljöaspekter inför planeringen av hur företag skall lokaliseras.
Övriga ägnar sig mer åt företagsekonomiska hänsyn och åt att tjäna företagets önskemål. Att
tjäna företagets önskemål är dock i allmänhet att ta hänsyn till alla aspekter av en lokalisering.
Säger miljökontoret nej till en viss plats är det inte lämpligt att forcera, då överhoppade hänsyn
har en tendens att komma fram igen och bli riktiga surdegar i efterhand. En annan form av
överskottsproduktion gäller kommunens krav på produktion i form av ansökningsmaterial från
sökande företag. I ärenden som detaljplaner och miljötillstånd finns mycket utredningsmaterial
som skulle kunna vara gemensamt för båda dessa verksamheter. Det skulle innebära att
materialet för miljötillstånd fanns klart långt tidigare men genom att en utredning kan tjäna flera
syften sparas både tid och pengar in för såväl företag som kommun. Ett annat exempel på detta
är vid bygglov, serveringstillstånd, livsmedelstillstånd samt polistillstånd för en
restaurangetablering (4.3.2; 4.3.3; 4.3.6). I samtliga dessa finns stora mått av material som kan
användas gemensamt och tas fram så att alla dessa kommunala myndigheters krav på material
från ansökande företag uppfylls genom en gemensam multifunktionell utredning. Således finns
en överskottsproduktion både genom intern redundans som är mer än en felallokering av
kommunala resurser. Denna överskottsproduktion skadar den kommunala legitimiteten genom
att stundtals skapa en situation där kommunen för omgivningen framstår som en organisation
där interna aktörer agerar på egen hand och där högra handen inte förefaller veta vad den
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vänstra gör. När det gäller den andra kategorin tomrum har vi färre exempel i empirin men en
viktig sak är hantering och dokumentering av tagna kontakter med kommunen. Som vi sett är
näringslivskontoret det enda kontor som systematiskt sparar vad ett företag önskat och frågat om.
Övriga kontor väntar på en inkommen handling för att diarieföra och inleda handläggningen av
ett ärende. Eftersom utfästelser, råd och utlåtanden till ett visst företag från olika kontor inte
sparas, dokumenteras och därmed inte kan utgöra grund för handlingar på andra kontor händer
det som vi sett i föregående kapitel rätt ofta att företag får vad för dem framstår som
osynkroniserade och ofta motsatta utlåtanden från kommunen. Det behöver inte vara så att
utlåtandena är motsatta men de är däremot givna från olika hänsyn och för företagare är
kommunen oerhört svårgenomskådlig då de inte har förståelse eller accept för att kommunen är
så osammanhängande som den i realiteten är med sin sektorisering och olika lagstiftningar och
syften.
Slutligen kvarstår den tredje kategorin inkoherens (Peters, 1998) som det inte finns speciellt
utpräglade exempel på i denna empiri. Som diskuterats i empirin är de stora problemen med
inkoherens relationen mellan stadsbyggnadskontorets exploatörer och planenheten.
Planenhetens syfte är att planera den strategiska användningen av mark i kommunen genom
översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner och detaljplaner. Dessa är tänkta att ta ett större
grepp över omfattande områden så att det finns en helhetlig bild av hur kommunen skall växa
och använda sina resurser. Exploatörerna skall också se till att marken som kommunen äger
används optimalt. Problemet är att dessa verksamheter överlappar genom att ha ett strategiskt
perspektiv på markanvändning. Detta medför problem när planenheten har helhetsbilden och
exploatörerna har företagsbilden. När exploatörerna uttalar sig inför företag om ett visst
markområde som utifrån företagets perspektiv är lämpligt kolliderar dessa uttalanden ibland
med planenhetens syfte med samma markområde.
Slutligen kan konstateras att kommunen genom brist på horisontell styrning förstärker de
avarter som byråkratin för med sig men samtidigt värnar dess fördelar. Samtliga dessa är dock
inomkommunala och internt genererade problem som handläggare konstaterat. Utifrån ett
företagarperspektiv blir dessa av en annan karaktär. För det första är företaget intresserat av
slutmålet, den etablerade företaget. Den ofta första instans företagaren möter, näringslivskontoret
(4.3.1), har ett liknande perspektiv. Detta kontor har som verksamhetsmål att främja
företagande och framförallt nyföretagande och nyetableringar. Kontorets målsättningar
sammanfaller därmed med företagets. Därmed blir denna verksamhet en bundsförvant och en
som ser på det sammansatta ärende som företaget har utifrån ett företagsperspektiv till skillnad
från hur övriga kontor normalt ser på detta (4.3.1). Flertalet av de övriga kontoren är istället
fokuserade på sin egen verksamhet mot klienten som i flertalet fall är myndighetsutövning.
Genom att det är en myndighetsutövande verksamhet är deras arbete att balansera olika
intressen. Denna diskussion utvecklas vidare i avsnitten 5.6 och 5.7. Huvudmålsättningen och
huvudklienten sammanfaller ibland men inte alltid med företaget och huvudmålsättningen är
inte för dessa verksamheter att etablera företagen på en viss tidigare utsedd plats. Av de mer
omfattande problem som företagare i de ärenden, som inte koordineras och stöds av
näringslivskontor, exploatörer eller chefer, upplever är den flora av inledningsvis okända
kontakter som behöver tas. Flertalet av de ärenden som en företagare under etablering behöver
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utföra är för småföretagare okända (4.4) åtminstone inledningsvis. Det finns inte heller i
kommunen det koordinationsstöd till buds som skulle resultera i en kontakt – ett ärende (Skr.
2004/2005: 48).
En normal etableringsprocess innebär därmed en upptäcktsprocess där företaget successivt
upptäcker relationer som behöver knytas med kommunen. Vissa ärenden är kända som till
exempel bygglovet för den som skall bygga, serveringstillståndet för krogägaren (4.3.6),
livsmedelstillståndet för restaurangägaren (4.3.3) och miljötillståndet för kemifabriken (4.3.3).
Dessa verksamhetskritiska tillstånd känner de flesta av företagarna till som ger sig in en bransch.
Det är övriga verksamhetsperifera tillstånd som skapar den flora av ärenden som företagen finner
svåra att hantera. Detta är alltså ett informationsproblem där företagen har ett
kunskapsunderskott i relation till uppgiften. I likhet med närbyråkratrollen (3.8; Lipsky, 1980,
Prottas, 1979; Sannerstedt, 2001) agerar även förvaltningstjänstmännen inom sina respektive
jurisdiktioner där de är ansvariga för handläggningen av ärenden. Av olika skäl är vissa
handläggare rädda att uttrycka sig om och ens hänvisa till andra kontor. Vissa handläggare
menar att det är av den anledningen att det inte är deras skyldighet (4.3.2; 4.3.3) medan andra är
verkligt rädda för att göra fel. De agerar inom sina jurisdiktioner där de är ansvarig expertis (jfr
Bekkers, 2005; Considine, 2002). Inom andra områden kan och vill de inte hållas ansvariga för
resultaten men som vi skall se i nästa avsnitt finns även exempel på motsatsen, det vill säga de
handläggare som gärna argumenterar och ger information om handläggning på andra kontor än
det egna. De traditionella vertikala ansvrighetsformerna (jfr Wilkins, 2002; Considine, 2002;
Meijer & Bovens, 2005) domnierar totalt i bristen på horisontella lösningar utöver det mediala
ansvarsutkrävandet (Peters, 2001) vilket gör att det egentligen inte finns tydliga former för att
utkräva ansvar för bristande koordination i företagsärenden.
Situationen ovan gör att det finns en normalprocess som företag, som inte har tidigare
erfarenheter av företagsetablering i kommunen, gått igenom. Detta är en okoordinerad process
som kan börja på näringslivskontoret men även ofta på andra kontor som ligger nära deras
kärnverksamhet. Företag med miljöfarlig verksamhet tar ofta kontakt med miljökontoret liksom
restauranger medan de som skall bygga ofta kontaktar byggnadsnämndskontoret. Dessa är kända
verksamheter som företag i respektive bransch väl känner till medan övriga kontor är relativt
okända initialt. Därmed finns det fog att tala om dessa sammansatta ärenden som
upptäcktsprocesser. Det sammansatta ärendet blir en resa genom förvaltningen där klienten
successivt upptäcker vilka tillstånd och ärenden som behöver genomföras. Därmed blir bilden
alltmer komplex under ärendets gång. Eftersom företaget inte har full kontroll på
ärendegången, väljer företaget att inte agera förrän de formella delarna är klara, vilket skapar en
del tidsförluster. En viktig aspekt att påpeka är att detta utgör en idealbild där kommunens
samverkan varierar ut till denna extrem. Vissa kommunala handläggare i kombination med
andra handläggare samordnar i större utsträckning än andra. Detta är dock inte fråga om
formaliserad samverkan i dessa ärenden. Tvärtom finns det uttryckt från planenheten (4.3.5) att
flera kommunala kontor är svåra att få att engagera sig i planprocesser och att dessa hellre
lämnar skriftliga remisser på planförslag i samrådsskede än proaktivt deltar för att påverka på
ett tidigt stadium. Detta gör att samverkan i dessa fall förskjuts från den proaktiva
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problemlösande samverkan kontoret önskar till en reaktiv samverkan där problem identifieras
sent och innebär mer eller mindre omfattande omtag av hela eller delar av processen (4.3.5).
Oklara vägval där klienten har svårt att förutse fortsättningen uppstår under processens gång
och företagaren är beroende av de hänvisningar som handläggare ger till andra kontor. Vidare
är det viktigt att ärenden söks i rätt ordning och innehåller rätt underlag. Benämningen
distribuerad evolutionär förvaltning kommer av att utförandet av denna är strikt decentraliserat eller
sektoriserat. Den sammansatta process som företaget uppfattar finns endast hos företaget som
upptäcker denna i en evolutionär upptäcktsprocess där kunskapen om ärendet utvecklas
successivt. Hänvisningar och kontakter till andra ärenden och kontor uppstår som ett resultat
av en handläggning eller en kontakt. Ett exempel på detta är när en klient söker ett bygglov för
en lokal men detaljplanen inte stödjer detta vilket resulterar i en hänvisning från
byggnadsnämndskontoret (4.3.2) till stadsbyggnadskontorets planenhet (4.3.5). I samband med
miljökonsekvensbeskrivningen i planprocessen kan upptäckas att olika typer av miljötillstånd
kan behövas eller att ett mer omfattande tillstånd kan vara lämpligt för framtida
expansionsplaner. På detta sätt utvecklas processen evolutionärt precis som den offentliga
förvaltningen traditionellt har utformats för att fungera. Det som omnämns som problematiskt
är att det inte inom kommunen finns någon som ansvarar för helheten och som bistår med
navigationsstöd samt att det sammansatta ärendet är så oförutsägbart. Kommunen nämner att
allt fler företag önskar besked i förhand kring olika beslut. Företagen vill, innan en ansökan
lämnas in, veta hur utfallet kommer bli. Företagen efterfrågar en indirekt myndighetsutövning
medan kommunen traditionellt är van att arbeta med tvång och avslag. Detta gäller varje del i
en etablering vilket blir än tydligare när ett helt sammansatt ärende beaktas. Företagens
förväntningar på en sammanhållen process med goda förutsägbara resultat som innebär att
företaget kan agera tidigt på sin sida av etableringen ligger långt från den kommunala
verkligheten i normalfallet.

5.4.2 DYSFUNKTION PÅ GRUND AV HORISONTELL STYRNING
Vi kan genom empirin konstatera att stuprören i den studerade kommunen är påtagliga. Som
skall behandlas senare i detta kapitel finns det bland annat organisatoriska och juridiska stuprör
i kommunen. Juridiska stuprör har med politikområden i form av lagstiftning att göra och
organisatoriska implicit kan ha med politikområden att göra men framförallt har att göra med
hur kommunen valt att organisera sin verksamhet. Som empirin visar uppstår det i prioriterade
ärenden ett slags hängrännor på stuprören. Dessa finns av två klasser där den ena är ett informellt
projektledarskap och den andra utgörs av en chefssamordning. Båda dessa varianter blir föremål för
en stark kundorientering från de samordnande och styrande aktörernas sida. Använder man
Lundquists (1998) terminologi innebär detta där det blir problematiskt en överfokusering på
ekonomivärden som effektivitet och produktivitet på de demokratiska värdenas bekostnad. I
motsatsfallet är dock en underfokusering på effektivitet och produktivitet problemtisk då
kommunenn tappar legitimitet genom dröjsmålen.
Det informella projektledarskapet har i allmänhet en markfråga (markanvisning, detaljplanering,
styckning etc) som sin grund och innebär att kommunens exploatörer tar ett informellt ansvar
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för genomdrivandet av en process mot en specifik klient. Detta innebär då att ett intresse inom
kommunen genomdriver ärendet och utifrån sin kompetens och kunskap försöker hålla
samman och få ärendet att gå snabbt. Dessa ärenden har ofta en smal angreppsyta. Som
exempel på detta kan en detaljplan motsvara endast en tomt och benämns då frimärksplan och
antalet klienter i form av företag är oftast en enda. Samtidigt är det vanligtvis oerhört bråttom i
de fall detta projektledarskap uppstår. Det gör att det är en kraftig styrning mot att nå det resultat
som förväntas av slutklienten. I de ärenden som styrs så hårt mot slutresultat har denna
kommun begått ett större antal stora misstag som inneburit att skyddsavstånd överskridits,
soptippar hittats vid schaktarbete (p g a otillräckliga förundersökningar) och segdragna
överklaganden uppstått på grund av otillräcklig förankring inom och utanför kommunen.
Samtliga dessa misstag är sådana som drabbat slutklienten hårt genom tidförluster och
förseningar. Som respondenterna antyder i empiriavsnittet är detta dock bara toppen på
isberget. Det finns en stor uppsjö av ärenden där tidiga instanser (kommunledning, exploatering
och näringslivskontor) beslutat om en plats för ett företag som varit olämplig och där ärendet
senare behövt forceras inom kommunen. De negativa effekterna har i dessa fall vanligen varit
av sådan karaktär att myndighetsintressen tummats på och forcerats. Detta innebär två saker;
dels att viktiga lagstadgade intressen fått ge vika på grund av dålig förankring internt i
kommunen och dels att kommunens anseende och legitimitet skadas. Företagare som fått se
intressen överkörda i sitt namn förväntar sig att kommunen i framtiden kan komma att köra
över deras intressen i någon annans namn vilket inte gynnar kommunens anseende som
rättsvårdande instans. Sakligheten och opartiskheten skadas. Utifrån synpunkterna från företag
och kommuntjänstemän (jfr 4.3.5; 4.3.3) är det synnerligen problematiskt om kommunen
uppfattas som sådan att den som skriker högst har bättre möjligheter att få en vinstlott.
Speciellt gäller detta de fall där företag får kämpa med en kommun som bestämt sig utan att
tänka efter före. Miljökontoret (4.3.3) och Planenheten (4.3.4) är verksamheter där flertalet
genvägar kommer att slå tillbaka på kommunen eftersom det inte långsiktigt går att parera
kvalitetsbrister i dessa verksamheter. Därmed är det synnerligen olyckligt att kommunen i hårt
horisontellt styrda ärenden prioriterar och på förhand bestämt resultatet så att dessa
verksamheter blir transportsträckor som skall betvingas på kortast möjliga tid. Som diskuteras
senare är detta en reducering av de multipla intressen som finns i relation till offentlig
förvaltning till en dyad.
I chefssamordnade ärenden är det i regel samma effekter som uppstår. Det är en hård horisontell
styrning som fokuseras på att hitta genvägar, kryphål och vägar runt myndighetsintressen som
tar tid och riskerar att bära i en annan riktning än klientintressets. Det intressanta här är att ett
kontor som miljökontoret med detta hårda horisontella synsätt inte involveras i tid, vilket gör
att, som sagts ovan, platsen är bestämd. Kan ett kontor som exempelvis miljökontoret
involveras tidigare kan platser väljas där det finns långsiktiga möjligheter att verka och där
företaget kan bedriva sin verksamhet utan att några andra intressen tummats på. Detta gäller
naturligtvis även andra kontor i kommunen som nedgraderas från viktiga utrednings- och
stödinstanser för goda beslut till hinder som behöver rundas. Visserligen behandlas här inte
arbetsmiljö och initiativlust hos personalen men inte blir miljökontorets personal mer positivt
inställd till såväl företagande som förvaltningsövergripande samverkan när de uppfattar synen
på dem som en interorganisatorisk bromskloss. Det som hänt i den aktuella kommunen är att
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förvaltningstjänstemännen (de informella projektledarna) eller cheferna som styr horisontellt i
kollektiv för maximal snabbhet optimerar en instans av etableringsprocessen för att skapa det
värde för den utpekade slutklienten som är ett av målen inom traditionell processorientering.
Härigenom reduceras delar av verksamheten inom dessa kontor till transportsträckor i dessa
ärenden och som konstaterats tidigare (4.3.3; 4.3.5; 4.3.7) eroderar detta värdet och innebörden
i det delärende som genomförts eller borde genomförts.

Figur 16: Forcerande sammanhållen förvaltning

I figur 15 ovan illustreras denna skarpa samordning mot ett klientintresse där olika särintressens
utrymme minskats kraftigt eller de företrädare som inom kommunen bevakar intressen som
buller, naturmiljö eller annat fått sina möjligheter att uttrycka dessa intressen minskade i och
med att planprocessen genomförts med ett minimum av utredningar på mycket kort tid.
Kommunen har bränt sig när det gäller löften och förhandsbesked på kontorsövergripande
nivå. Den chefssamordning och det informella projekteledarskap som funnits i kommunen har
resulterat i sådana problem att en viktig lösning på problemet är att skapa en kollegial form av
förhandsbesked. Figuren ovan illustrerar schematiskt de ärenden som kommunen bedrivit i
horisontellt styrd form, nämligen de ärenden som benämnts chefssamordnade och de ärenden som
benämnts informellt projektledda. I dessa ärenden har som sagts hastigheten prioriterats och
kundresultatet fokuserats. Resultatet är att syftet med ärenden kringgåtts och misstag begåtts. I
dessa sammansatta ärenden som uppgraderats till sammanhållna processer har en för hård
kundstyrning tillämpats vilket reducerat delärenden till transportsträckor. Detaljplanen (4.3.5)
har i dessa reducerats till ett minimum vilket gjort att endast lagens nödtorft realiserats och i
andra processer har miljökontorets (4.3.3) inflytande reducerades vilket föranlett omfattande
misstag. Såväl bristen på och överdriften av horisontell styrning är således potentiellt
problematiska.
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5.5 STUPRÖR OCH SEKTORISERING
Först gäller det att definiera hur vi här ser på de organisatoriska gränserna i den kommunala
förvaltningen. Det finns först och främst två sätt att se på kommunen. Det första är att se
kommunen som en samlad aktör som har sina externa organisatoriska gränser mot resten av
samhället. Detta är även det sätt som företagen ser på kommunen på (4.4) och även den
organisatoriska identitet som kommunen ofta har i samhället. Det andra sättet är att se
kommunen som en organisatorisk entitet som byggs upp av ett antal olika verksamheter eller
praktiker i form av kontor och enheter och jurisdiktioner. I detta avsnitt är det centralt att
frilägga och granska de fenomen som får kommunens interna gränser mellan olika
jurisdiktioner, funktioner, personer att agera som den distribuerade aktör som vidrörts i de två
föregående avsnitten. Argumenten för ökad process- och brukarorientering är baserat på ett
antagande om ökad effektivitet samt ökad kundorientering (Stigendal & Johansson, 2004) och i
förlängningen att det är detta som krävs för en mer legitim förvaltning. Vidare är en egenskap
som tillskrivs processorientering och gränsöverskridande eFörvaltning att dessa strategier kan
tjäna till att bryta upp de stuprör som offentlig förvaltning består av (3.10). Statskontoret
(2005:3) diskuterar indelningen i sektorer utifrån utskott, regeringskansliets uppdelning, budgetoch utgiftsområden. Andra som fokuserar på arbetsdelning och ansvarighet (Considine, 2005)
menar att utgångspunkten är det område inom vilket någon (enskild handläggare, enhet eller
organisation) ansvarar för handläggning eller policyformulering och hålls ansvarig för
effekterna. För Weber (1987) var jurisdiktionen ett central begrepp vilket är det område inom
vilken person, roll eller organisation har ansvar. Tarschys (2005) påpekar att sektorisering och
stuprörsindelningar genom just jurisdiktionen återfinns såväl mellan politikområden, mellan
organisationer och inom organisationer. Förtäckt lägger de även ett legitimitetsanspråk på
avsektoriserad offentlig verksamhet där en starkt resultatinriktad syn associerar legitimiteten till
processresultat. Argumentationen är att med synsätt som one-size fits all, fragmenterad
förvaltning med otaliga kontaktpunkter kommer stödet för förvaltningen att minska. Därmed är
begrepp som seamless service (Linden, 1994) one-stop shops, one stop government (Kubicek & Hagen,
2000) och den svenska varianten om ett ärende – en kontakt (Skr 2004/2005:48; Statskontoret,
2002; 2003) centrala. För att ansluta till diskussionen ovan läggas en stor vikt vid horisontell
legitimering för gränsöverskridande resultat.
I den studerade kommunen har vi inte något exempel på en de facto implementerad ansats för
processorientering även om processer finns i retoriken, bland annat begreppet etableringsprocessen
som snarare är en schematisk beskrivning än ett arbetssätt. Organisationen kan istället liknas vid
en traditionell kommunal fragmenterad byråkratisk organisation (3.9) med ett fragmenterat och
differentierat funktionssätt. Problemen med bristen på horisontell samverkan och styrning har
dock uppmärksammats på flera håll inom kommunen samtidigt som trender finns inom
förvaltningsutveckling både internationellt och nationellt som påverkar företrädare inom
kommunen. Sektoriseringen som den ser ut idag i kommunen slår olika mot olika grupper av
företagare. Är du storföretagare blir på grund av samordning och samverkan den sektorisering
du drabbas av mindre komplicerad att hantera medan om du är småföretagare finns i allmänhet
väldigt lite horisontell styrning om ens någon och därmed är koordination och initiering av
ärenden företagarens ansvar.
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Om exploatörerna pekar ut ett markområde som man inleder en detaljplanering på där sedan
miljötillståndet visar sig omöjligt är det inte i stuprören som ansvaret behöver utkrävas. Det är
kommunen som avkrävs ansvar för att inte ha identifierat problemen tidigare och haft kontroll
över helheten över förvaltningsgränser. Formellt är företagen den sökande parten i alla dessa
instanser men eftersom lagstiftningen inom ett område är så komplex blir det inte lättare när
helheten skall analyseras. Webers idealbyråkrati med distinkta, transparenta och tydliga regler
som skall implementeras är långt ifrån verkligheten (jfr Rothstein 2003) som istället består av
flexibla regelverk som rymmer stort diskretionärt handlingsutrymme för handläggare.
Problemet är att med åtta dylika flexibla regelverk att hantera i en företagsetablering blir
förutsägbarheten i varje delärende låg men hanterbar i de flesta fall men för helheten blir det
oerhört svårt att förutse resultatet. Dessutom behöver man komma till rätta med en stor andel
av de misslyckanden som sker i kommunens sammansatta ärenden som beror på att en
förvaltning inom kommunen uttalat sig utanför sitt expertområde. I den studerade kommunen
är det få kontor som tror på företagslotsar eller andra sammanhållande aktörer som har något
tolkningsföreträde. Detta är huvudsakligen en ansvarighetesfråga då en lots inte kan vara ansvarig
som en handläggare. En god service mot företagare bygger på hållbara beslut som man kan lita
på och då krävs interaktion med ansvariga tjänstemän som ger hållbara besked.
Regelverken i många av de ärendekategorier som studien innefattar är som konstaterats
komplexa och har en ofta lågt upplevd förutsägbarhet i utfall (på grund av handlingsfrihet och
flexibilitet) att det behövs en interaktion mellan förvaltning och sökande för att bedöma det
aktuella fallet. Sambandet mellan regler, förutsägbarhet och transparens är välkänt (Olsen, 2005;
du Gay, 2000) men baksidan är delad. För det första skapar volymen av regler som ett företag
eller en medborgare behöver anpassa sig till problem (Evans & Rauch, 1999). För det andra är
det som vi skall se i detta fall med sammansatta ärenden i olika politikområden en summa av
regelverk som skapar en situation där helheten blir än mer ogenomskinlig än delarna. Med två
av de intervjuade handläggarna (4.3.2; 4.3.3) diskuterades komplexiteten i sammansatta ärenden
genom att exemplifiera med att det svåraste man som företagare kan göra i en kommun är
starta en restaurant i en för ändamålet ej godkänd lokal, med alkoholservering, sen öppettid och
uteservering. Detta ärende kan involvera i stort sett samtliga kontor som studerats och är inte
ett ärende av sådan dignitet att det samordnats av chefer eller informella projektledare idag.
Detta är sammansatta ärenden som blir tidskrävande att genomföra och ofta kräver konsultstöd
eller tidigare erfarenhet. Detta är ett bra exempel på när delarna inte är komplexa men att
delarna totalt sett blir en komplicerad helhet. Som kommer att diskuteras senare är även detta
ett sammansatt ärende där den rättsliga processen med förutsättningarna för de olika ärendena
och verklighetens rationella förutsättningar inte är i linje. För att få serveringstillståndet behöver
livsmedelstillståndet vara godkänt, liksom lokalen ur brandsäkerhetshänseende. Rationell
hantering av ett sådant ärende börjar därmed med att processen vänds på och granskas
informellt för att se om serveringstillståndet kan medges. Stuprörsförvaltningen skapar alltså en
legal process av delärenden som bygger på varandra men som avviker från en rationell
hantering.
Samtidigt som dessa stuprör är grunden för den specialisering och den expertis som lagstiftare
och kommunala organisatörer identifierat som centrala är de också grunden för den vertikala
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legitimitetsdimensionen. Byggnadsnämndskontorets strategi för att minska felen och öka
andelen korrekt inlämnade och fullständiga ansökningar är att få de sökande närmare
handläggarna. Helst skall den sökande och tjänstemannen mötas för att diskutera projektet
innan ansökan lämnas in. På detta kontor har man kommit till slutsatsen att regelverket är så
komplext att utsikterna att få in ansökningar, utan att klienten har arkitektkontakt, är så små att
det rationella utifrån såväl ett serviceperspektiv som ett effektivitetsperspektiv är att få en så
nära interaktion som möjligt. Att då gå på generalistlösningar ser man små utsikter för. Ett av
de större problemen blir att med denna strategi kommer förvaltningen att i ökande omfattning
sektorisera interaktionerna. Genom att knyta företag och medborgare närmare verksamheten
ger man bättre stöd i de enskilda ärendena men helheten tenderar att fragmenteras än mer.
Problembilden som tydliggörs i föregående kapitel visar tydligt att gott företagsstöd kräver att
kommunen som sådan engagerar sig i helheten. Den flexibilitet som lagstiftningen ger utrymme
för tenderar på detta sätt att knyta de enskilda förvaltningarna än närmare klienterna och gör
helheten mer svåröverskådlig och fragmenterad. Slutligen är det viktigt att påpeka att grunden
för sektoriseringsdiskussionen alltid sker utifrån en hypotetisk helhet. I detta fall är det alltså
företagets sammansatta ärende som är helheten och sektorerna blir därmed de politiska,
juridiska, organisatoriska och informationsrelaterade grunderna för uppbrytning av denna
helhet i mer eller mindre problematiska sektorer. Tarschys (2005) grundar diskussionen om
sektorisering på en samhällsbild där staten är indelad i tårtbitar som skiljer delarna, tårtbitarna,
från helheten. På kommunal nivå betraktas dessa sektorer mer som vertikala system som är
slutna genom hela den vertikala hierarkin.
Tar man samverkan mellan miljökontor och planenhet är det intressant att diskutera
sektoriseringen utifrån hur man på dessa kontor ser på frågan. Miljökontoret ser sig inte direkt
som en kommunal aktör utan ser sig mer som statens förlängda arm. I intervjuerna
framkommer att man på detta kontor ser (4.3.3) en stor problematik med att kommunens
aktörer i form av chefer, informella projektledare och näringslivskontor trycker på för processresultat
medan integriteten för deras myndighetsutövning blir lidande. Så enkla, att kundorientering bär
enkla lösningar, är inte sambanden i den offentliga verksamhet som studerats i denna
avhandling. Vi kan nu börja närma oss kraven som ställs på en kommunal sammanhållen
förvaltning. Ansvar behöver utkrävas inom stuprören i en vertikal legitimering och ansvarighet
samtidigt som en horisontell processdimension behöver hanteras. Dessutom är det ett faktum
att företagen och deras lobbyorganisation genom publicitet utkräver ansvar för processresultat
(Peters, 2001). Som konstaterats utkrävs kommunen ansvar genom de kanaler som står till buds
för hela processer och även dessa drabbar kommunen. Genom att kommunen har multipla
klienter blir dynamiken komplex. Särintressen utkräver ansvarighet i delar av en
etableringsprocess (om de ens uppfattar det som en process) medan kommunen som helhet
utkrävs informellt ansvar enligt argumentationen ovan för hela det sammansatta ärendet. Delar
och helhet behöver alltså vara i harmoni för att förvaltningen skall kunna fokusera på
multiklientfokusering.
En intressant aspekt i ljuset av byråkratikritiken (jfr 3.8) är att ett av de regelverk som företag
uppskattar mest är relationen till miljö- och hälsoskyddskontoret och de gränsvärden som sätts
för utsläpp. Anledningen till detta är att det är en tydligt, förutsägbar och fullt kontrollerbar
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regel där företagen enkelt kan förutse effekten av att bryta mot den och relativt enkelt kan mäta
och se om de följer inom regelns toleransintervall. Någon mer distinkt regel att förhålla sig till
finns inte i relationen mellan kommun och företag i kommunen. Mer dynamisk och därmed
anpassningsbar lagstiftning tenderar naturligen att bli mindre förutsägbar vilket ökar behovet av
stöd och hjälp från företagens sida. Detta gäller speciellt för de mindre företag som har
sammansatta ärenden i relation till kommunen.

5.5.1 POLITISKA STUPRÖR
Politiska stuprör och juridiska stuprör är relativt närliggande men kan skiljas från varandra
genom att de politiska har med den kommunala politiska överbyggnaden att göra. De juridiska
stuprören är istället avhängiga av olika politikområden och därmed även indelningen i olika
lagstiftningar. Beträffande nämndorganisationen hänvisas till fig i avsnitt 4.1. Det problematiska
med nämndstrukturen är tydligast i två olika fall. Det första är när två lagstiftningar kommer i
konflikt och det är politiska beslut i nämnderna som skall fattas. Samverkan mellan nämnderna
är i dessa fall bristfällig och trots att det funnits avsikter att få samordnade beslut händer det
ofta att detta inte kommer till nämndernas kännedom. Byggnadsnämndskontoret och
Miljökontoret som ligger under samma nämnd har till exempel problem med samverkan (4.3.2
& 4.3.3) även om informationsspridningen fungerar bättre eftersom representanter för båda
dessa kontor närvarar vid informationsgivningen till nämnden vid varje möte.
Kommunens kärna när det gäller uppförande av nya verksamheter är samverkan mellan
detaljplaneringsverksamhet och bygglovverksamhet. I detta fall blir det alltså samverkan mellan
handläggare och mellan chefer på såväl stadsbyggnadskontoret och byggnadsnämndskontoret. Utöver
detta behöver politiker i stadsplaneringsnämnden och byggnads- och miljöskyddsnämnden samverka.
Enskilda handläggare kan lösa praktiska problem i samordning när de dyker upp, men detta
innebär att sådana upptäckter blir slumpmässiga eftersom samverkan i konkreta ärenden
(utöver remissbehandling) inte alltid sker (jfr 4.3.5). Trots att effekterna av bristande samverkan
mellan dessa kontor fokuserats sedan många år har litet kunnat göras för att korrigera detta.
Gränsen mellan nämnderna samt att dessa kontor ligger under olika verksamhetschefer är
viktiga aspekter som påverkar denna problembild. Som sagts är organisatorisk och politisk
sektorisering närliggande. Detaljplan och bygglov kan och bör ses som ärenden som bygger på
varandra i sekvens. Därmed finns ett stort behov av att detaljplanen är anpassad för att utgöra
ett bra underlag för bygglov. Detta har inte varit fallet vilket byggnadsnämndskontoret sett.
Detta har påtalats men något utvecklingsarbete med bestående effekter har varit svårt att
realisera i kommunen. Detta beror på att detaljplaner tas i stadsplaneringsnämnden som ställer
kraven på hur detaljplanerna bör se ut. Byggnadsnämndskontoret kan inte utan att trampa
politikerna i stadsplaneringsnämnden på tårna ställa krav på hur verksamheten de bedriver bör
se ut. De teser de för fram för hur planer skall se ut flyttar aspekter från den demokratiskt
upplagda planprocessen till den mer granskande bygglovprocessen. Att realisera en gränsöverskridande
verksamhetsutveckling har varit mycket svårt i kommunen vilket lett till att bristerna kvarstår.
Problemen som uppstår mellan dessa kontor skapar en ojämlikhet inför lagen och skapar även
en situation där planernas utformning inte garanterar vilka resultat och vilket utfall som
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planerna i slutändan genererar. Detta beror på att företag (och medborgare) har en möjlighet att
få igenom sina förändringar på en fastighet genom att ett bygglov ges som en mindre avvikelse
mot detaljplanen. Genom detta kan de som har kunskaper och hög röst få igenom sina projekt
ändå eftersom det med mycket möda och stort besvär går att förankra igenom det mesta genom
att konsultera grannar och genom en förankringsprocess se till att det inte finns någon
opposition mot det som avvikelsen avser lämna bygglov för. Detta är dock en effekt av att det
är svårt att bedriva gränsöverskridande utvecklingsarbete där nämnderna agerar kravställare på
varandra och verksamheterna anpassas för att skapa ändamålsenliga helheter som dock inte
äventyrar syftet och skapar värdekonflikter mellan delar och helhet.
Vid en närmare granskning framkommer att det finns politiska stuprör på två olika nivåer i
kommunen. Näringslivskontoret ligger organisatoriskt direkt under kommunstyrelsen och arbetar
tillsammans med kommunalråd och kommundirektör. Övriga kontor ligger under nämnderna
men på samma sätt som näringslivskontoret samarbetar dessa med kommundirektören i
kommunens ledningsgrupp för tjänstemannastyret. Att arbeta med sammanhållna helheter och
över gränserna få ett sammanhållet arbetssätt som varken skapar alltför kundorienterade resultat
eller för dåligt kundorienterade resultat kräver att den politiska nivån för in samverkan och
helhetstänkande i verksamhetsstyrningen av förvaltningarna. I kommunen finns även
gränsöverskridande program vilka uttrycker att tvärs över nämnderna behöver
gränsöverskridande frågor hanteras och legitimeras. Ett exempel på detta är näringslivsprogrammet.
Kommunledningen har genom den kritik mot kommunens bristande företagsvänlighet som
inkommit identifierat problemet att företag inte är tillräckligt fokuserade på de olika kontoren.
På grund härav har man författat detta program som skall skänka legitimitet och föra upp
frågor om klientorientering mot företag på agendan. Näringslivsprogrammet syftar till att fokusera
på en ur kommunledningens perspektiv osynlig klientgrupp på många kontor. Programmet
(4.3.1) motiverar företagens strategiska position för kommunen och försöker föra upp
företagen på agendan inom kommunen. Programmen utgör medlen genom vilka
kommunstyrelsen försöker få verksamheten över gränserna att fungera bättre. Klart är att
näringslivsprogrammet där man från kommunledningens sida försöker föra in företagen som en
viktig klientgrupp att agera samordnat och kraftfullt emot i många nämnder för en tynande
tillvaro. Principer och synsätt från detta program finns i uppdrags- och verksamhetsplaner men
har i intervjuerna med handläggare i många fall inte givit några större avtryck.
När det gäller såväl politik som juridik som stuprör är vilken lagstiftning och vilka policies som
aktivt tillämpas intressant. Vissa kontor som miljö- och hälsoskyddskontoret fokuserar inte på
service och rådgivning och bortser delvis från kraven och visionerna sedan 70-talet i denna
riktning. I denna syn hade såväl tvärsektoriella försök att skapa horisontella tvärsektoriella
politikområden (Statskontoret, 2005; 2006, Quist, 2006) samt regeringsvisioner om
sammanhållen förvaltning, brukarorientering undantagits som underordnade en tolkning av
lagstiftningen, som anförde att service och rådgivning stod i kontrast mot korrekt
myndighetsutövning (4.3). Därmed blir det alltså bilder av normer och regler som styr snarare
än reglerna i sig som gör att kulturen i en organisation kan vara en av de starkare
sektoriseringsgrunderna genom att kulturen är ett filter genom vilket såväl juridiken som
politiken uttolkas och därefter normerar handlandet på kontoret.
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5.5.2 JURIDISKA STUPRÖR
De juridiska stuprören på kommunal nivå beskrivs bra genom Bekkers (1998) definition på en
juridisk och legal organisatorisk avgränsning. Denna definition innebär att ett juridiskt stuprör
avgränsas till att en aktör har en jurisdiktion över ett visst område och inom detta kan
bestämma om tillgång till eller skyldigheter emot denna lagstiftning. Viktigt är även att denna
aktör har ett visst mått av handlingsfrihet och hålls ansvarig för de beslut som tas inom ramen
för den juridiska avgränsningen (Day & Klein, 1987). Denna juridiska dimension är även den
vanligaste sektoriseringsgrunden i den studerade kommunen. Det tekniska kontoret (4.3.6) är
just en sådan organisation där man oavsett hur man organiserar inte kommer till rätta med
problematiken med stuprören. Detta kontor rymmer nämligen ett antal olika jurisdiktioner och
även rena serviceinstanser. Faller vi tillbaka till jurisdiktionen som en gräns för de juridiska
stuprören framkommer att dessa blir multipelt fler än övriga gränser. Varje handläggare eller
grupp av handläggare i kommunen som har ett avgränsat område inom vilket ansvar utkrävs
och arbete genomförs avgränsat är en jurisdiktion och ett organisatoriskt stuprör.
Under rubriken juridiska stuprör sammanfattas de sektoriseringsgrunder som har att göra med
den rättsliga överbyggnaden till de kommunala verksamheterna. Detta involverar såväl
myndigheter och deras föreskrifter som regleringar och normer som direkt styr kommunal
verksamhet. Kommunerna sitter inklämda mellan medborgare och företag på ena sidan och
resten av statsförvaltningen på andra sidan. Detta syns även i denna undersökning där
kommunen få klä skott för missnöje som riktas mot kommunen men har sitt ursprung i
problematik som rör myndigheters föreskrifter samt lagstiftningar som inte är konstruerade
med tanke på att politiken skall realiseras i samverkan med andra politikområden. Som
Statskontoret (2005) konstaterar är det ofta som myndigheterna och lagstiftningen representerar
långt dragna särintressen som i kombination med andra särintressen omöjliggör handling utan
att kompromisser på kommunal nivå behöver göras. Utöver den politiska indelningen i
nämnder finns alltså den juridiska indelningen i olika politikområden och lagstiftningar. Vissa
kontors verksamheter delar lagstiftning. Stadsbyggnadskontorets planenhet och
byggnadsnämndskontoret som båda har huvuddelen av sin verksamhet beskriven inom planoch bygglagen är exempel på detta.
Ytterligare en aspekt som spär på den juridiska sektoriseringen är att de statliga myndigheterna
utgör ett filter. Detta hindrar erfarenheter från regelverken i praktiken från att nå lagstiftarna.
Myndigheterna har ett ansvar att övervaka kommunernas hantering utifrån ett visst särintresse
och helheten är egentligen inte myndighetens sak. Den börda som läggs på den kommunala
förvaltningen att förklara samt på klienterna att hantera är sektoriserad och filtrerad i flera
nivåer mellan medborgare och lagstiftning. Miljöbalkens (4.3.3) och Plan- och bygglagens krav
på beskrivningar av miljökonsekvenser är inte synkroniserade och en företagare som skall starta
en uteservering behöver lämna in inte mindre än fyra olika kartor för att beskriva lokalen ur ett
livsmedelsperspektiv (4.3.3), utrymningsperspektiv (4.3.2), alkoholserveringsperspektiv (4.3.6)
och ur ett konstruktionsperspektiv (4.3.2). Den totala bördan av krav är inte analyserad och
som handläggare och chefer säger (4.3.1; 4.3.4) skulle intet bli gjort om kommunen inte hade
förmågan att kompromissa och jämka olika intressen. De fall där kommunen potentiellt skulle
kunna få kritik är många och det beror till stor del på att den totala bördan av regler och
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normer som framförallt myndigheter ställer på kommunen är svårt att få att spela samma
melodi. Som analyseras i nästa kapitel ställer lagstiftningen, föreskrifter och de juridiska
stuprören stora krav att kunna kompromissa på kommunens handläggare. Som diskuterats är
det svårt med tolkningsföreträde vilket orsakar problematiken med vilka lagstiftningar och
intressen som skall gå före andra. I kommunen har den i avhandlingen benämnda
chefssamordningen och de informella projekten utformats så att det blir ett klientintresse i form av ett
näringslivsbehov som har detta tolkningsföreträde antingen genom ett chefsmandat eller genom
att exploatörerna (4.3.4) som har företagen som sin huvudklient i markanvisning/försäljning per
automatik företräder ett näringslivsbehov.

5.5.3 ORGANISATORISKA STUPRÖR
Offentlig verksamhet är indelad i kompetensområden som är avgränsade från varandra eller i
det som hos Weber utgör jurisdiktioner (1987; Bekkers, 1998). I Sverige innebar 90-talets
omläggning att kommunernas organisering blev mer självständig. Så är även fallet i den
studerade kommunen som laborerat med olika nämndstruktur under åren. Det är dock så att
olika sätt att hantera organisationsproblem, där samverkan och samordning mellan kontor
krävts har inneburit att man endast flyttat sektoriseringsproblem i den mån det haft någon
inverkan alls. Här är det viktigt att påpeka att såväl bunden rationalitet (Simon, 1956) och
processer som den fallgörande egenskapen hos närbyråkrater (Prottas, 1979; Lipsky, 1980;
Johansson, 1992) innebär fragmenteringsgrunder i sig och det oavsett om det är en
organisatorisk, juridisk eller politisk gräns mellan olika organisationer. En viktig distinktion är att
kategorin juridiska stuprör inskränks till att hantera olika lagstiftningar som blir som stuprör
mot andra lagstiftningar medan denna kategori berör de fall där kommunen organiserat fram en
sektorisering där varken lagstiftning eller politisk överhöghet är den ursprungliga grunden. I
kommunen finns flera exempel på kontor som trots att de har samma lagstiftning genom
specialisering och arbetsdelning i traditionell weberiansk anda internt innebär en omfattande
stuprörsstruktur. Miljökontoret är indelat i geografiska, tematiska, och branschrelaterade områden
med dedikerad personal (4.3.3). Detsamma gäller det tekniska kontoret (4.3.7) som har en
långtgående specialisering internt även vad gäller den juridiska sektoriseringsgrunden. Dessa är
organiserade stuprör som trots att nämnden och juridiken kan vara samma så innebär
specialiseringen och differentieringen att ärenden kan falla mellan stolar och att dessa olika
delar kan hanteras separat utan kontakter mellan de ansvariga handläggarna. I kommunen
samverkar det som här kallats organisatoriska stuprör, juridiska stuprör och politiska stuprör.
De politiska stuprören sammanfaller med den i kommunen definierade nämndstrukturen.
Begreppet stuprör har i dagens förvaltningsutveckling liknande negativ konnotation som
byråkrati. Det är dock viktigt att i en iver att reformera förvaltningen inte glömma att juridiska
och organisatoriska stuprör även utgör en grund för specialisering, expertis, aktörstydlighet och
ansvarsutkrävande. Det politiska stupröret visar med tydlighet huvudmannaskapet och inför
vilka tjänstemännen är ansvariga inom kommunen. De juridiska gränserna avgör jurisdiktionen
och klargör på vilket sätt ansvar kan utkrävas samt i enlighet med vilket regelverk och slutligen
avgör de organisatoriska stuprören vem som är ansvarig för just den delen av handläggningen
som avser ett visst område. När det gäller ansvarighet är dessa stuprör en viktig grund för
tydligheten, och vad gäller effektivitet och klientorientering samt helhetstänkande innebär de
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hinder inom såväl vår empiri som i litteraturen. Att bryta upp stuprör och införa kollaborativa
inslag genom effektiva informationsflöden (jfr Snijkers, 2005; Lenk & Traunmüller, 2007;
Bellamy & Taylor, 1998; Fountain, 2001) innebär också en större otydlighet i ansvarighet något
som långt ifrån alla IT-reformister av offentlig förvaltning tar hänsyn till. Konstateras kan även
att beroende på hur man ser på och värderar relationen mellan det Lundquist (1998) benämner
ekonomivärden och demokrativärden så kommer man till olika slutsatser till såväl byråkratins som
stuprörens existensberättigande.
Både miljö- och hälsoskyddskontoret (4.3.3) och det tekniska kontoret (4.3.6) är intressanta då båda
verksamhetscheferna menar att de har svårt att ha kontroll över hur verksamheten sker internt i
kontoret. Stuprören eller fragmenten inom dessa kontor kan vara så små som en person men är
flertalet fall större. Speciellt det tekniska kontoret är internt en sådan diversehandel att
verksamhetschefen (relativt nytillträdd) idag inte enligt egen uppfattning har kontroll på hur
processer, syfte, arbetsbelastning och samverkan ser ut i alla delar av det egna fragmenterade
kontoret (4.3.7). Delar av kontoret har sedan länge väl utarbetade former för samverkan med
andra kontor (detta gäller framförallt väg- och infrastrukturprojekt) medan samverkan med
andra verksamheter som tillgänglighet och kollektivtrafik är betydligt mer problematisk. Lägg
även till att det traditionella sättet att agera och framföra synpunkter är att som remissinstans
reagera på en utsänd remiss. Pragmatiskt vore det dock en fördel för kommun och klienter om
synpunkter på t ex en detaljplan kom in tidigt och kunde bli en del i förutsättningarna inför
arbetet snarare än en reaktion på genomfört arbete.

5.5.4 INFORMATIONSRELATERADE STUPRÖR
Som konstaterats i kapitel 3 är synen på informationssystem i offentlig sektor varierande. Vissa
(Snellen, 1998b; Persson & Goldkuhl, 2009) poängterar att expertsystem och automatisering
inom offentlig förvaltning innebär en stärkning av de byråkratiska strukturerna och inom ramen
för en förvaltning skapar en bättre realisering av den weberianska byråkratins kärnvärden.
Andra menar att informatisering (Andersen, 2004; Bekkers, 2005) av offentlig förvaltning för
första gången i historien kan bryta upp de silos eller stuprör som här diskuteras. Detta är
huvudfrågan för det avslutande kapitlet (kapitel 7) men redan här behöver detta stuprör
annonseras i sitt sammanhang. De olika kontoren har idag olika verksamhetsinriktade
informationssystem utformade för att stödja arbetet i de olika delarna av kommunens
förvaltning samtidigt som flertalet saknar dedikerat informationssystemstöd. På detta sätt finns
det sektorsspecifika system för hantering av bygglov, miljöfrågor och företagskontakter.
Flertalet verksamheter har dock primitiva system för strukturerad datalagring i mappar eller rent
personliga dokumentations- och arbetsrutiner i form av informationssystem. I den studerade
kommunen görs ett försök att koppla samman exploatörer (med mycket direkta primära
klientkontakter) och näringslivskontoret som också har många direkta primärkontakter med
företag i ett informationssystem konstruerat för kund- och kontakthantering. Detta har dock
inte lyckats hittills då exploatörerna hanterat sitt arbete i redan tidigare utvecklade manuella
system och inte upplevt något värde med samverkan vilket näringslivskontoret gjort. Detta
innebär att detta sätt att informationsmässigt sammankoppla två olika organisationer som
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politiskt och organisatoriskt har olika hemvist inte lyckats och därtill är detta det enda fallet där
arbetsredskap sammankopplats.
Det enda egentliga tvärsektoriella informationssystemet är diariet (se 4.3) där alla öppnade
ärenden och inkomna handlingar registreras. Nyckel för detta system är dock diarienumret och
ett företags sammansatta ärenden finns i detta således på flera olika diarienummer, ett för varje
ärende som öppnats. Det som är möjligt genom detta är alltså att se vad som öppnats på andra
kontor och enheter men det går inte att koppla samman systemet och det är inget arbetsredskap
utan ett minne och dokumentationsredskap för ärenden mer eller mindre på rubriknivå. På de
olika kontoren är även skedet när en kontakt dokumenteras starkt varierande. På
näringslivskontoret loggas i stort sett alla förfrågningar som riktas som kontoret medan
miljökontoret (4.3.3) och bygglovkontoret (4.3.2) inte skapar ärenden i sina informationssystem
förrän en ansökan kommit in och det därmed formaliserats genom en inkommen handling.
Övrig dokumentation i tidiga skeden och överhuvudtaget på de andra kontoren är starkt
personberoende och upp till den enskilda handläggaren. Detta gör att det inte finns några
verksamhetsminnen (3.13) som är gränsöverskridande och kan hålla dokumentation om ett
företags tidiga kontakter och sammanhållna ärendeprocess. Slutligen kan alltså konstateras att
utöver diariet, som på det stora hela snarare är ett minne efter genomgången process än något
proaktivt redskap för att kunna stödja sammanhållen förvaltning, inte finns något
informationssystem som kan nyttjas för att se ett sammansatt ärendes progression över
förvaltningsgränserna.

5.6 MEDBORGARINTERAKTION SOM EN MULTIKLIENTSITUATION
Kundorientering, medborgarorientering och andra aspekter på samma fenomen har i decennier
diskuterats inom forskningen kring offentlig sektor. Som konstaterats i kapitel 3 (3.4) är det
många som rakt av för över kundbegreppet från privat näringsliv till offentlig sektor. Kritik
finns dock från många håll (Lundquist, 1998; Alford, 2002; Pollitt, 1988). Det misstag som
många gör är att de reducerar offentlig förvaltning till en dyadrelation (förvaltningen och
klientintresset) vilket inte stämmer i många relationer eftersom även allmänhet behöver beaktas
(Alford, 2002). Att se på medborgare som kunder till verksamheten och som skall tjänas är en
ståndpunkt som kritiserats hårt till en del för att det reducerar medborgare till passiva mottagare
till förvaltningen (Moe, 1994). Vigoda (2002) påpekar att denna envägsrelation är en
kärnproblematik för utvecklingen av den offentliga förvaltningen och fokuserar på att just
envägsrealtionen behöver bli dubbelriktad för mer utvecklade relationer mellan förvaltning och
medborgare. I detta avsnitt lämnar vi diskussionen om passivitet och aktivitet och fokuserar
istället på olika intressen i konflikt. Därmed är det faran med att reducera relationen till en dyad
och ensidigt fokusera på klientbehovet som står i fokus. Risken är att andra intressen och
intressenter bleknar bort i och med kundfokuseringen. Att fokusera kundrollens passivitet är
inte tillräckligt utan det stora problemet blir förvaltningens tunnelseende. Detta kan ställas på
sin spets i den gränsöverskridande hanteringen av sammansatta ärenden där olika motsättningar
kan uppstå genom att särintressen försöker hävda sin rätt som skall bevakas i många
myndighetsärenden. Ett annat problem är att kundbegreppet reducerar utbytet mellan
förvaltning och klient till någon form av produktresultat och en ekonomisk relation. Alford
162

(2002) försöker råda bot på detta genom att föra in begreppet socialt utbyte utöver det
ekonomiska utbytet av varor och tjänster. Ur detta extraherar därmed Alford de olika
aktörskategorierna klient, förmånstagare och förpliktigad som de olika roller som medborgare kan
inta i relation till förvaltningen. Inskränkningar görs i människors handlingsfrihet av olika skäl.
Vi får inte bygga hejdlöst på stränderna, hälla ut kvicksilver i naturen, köra för fort, bygga utan
detaljplan etc. Anledningen är att det finns intressen som står utanför den ovan beskrivna
dyaden. Ibland handlar det om allmänheten i abstrakt bemärkelse som när vi skall bevara
nyckelbiotoper för framtiden (4.3.7) eller om en specifik variant på allmänhet som är parter i
målet som när en tillbyggnad skymmer utsikten för en granne.
Det blir en mycket märklig situation att se på det etablerande företaget som en ”kund” till
kommunekologen (4.3.7) när denna för in synpunkter på detaljplanen och arbetar för att
företaget inte skall hamna på just den tilltänkta platsen. Ekologen har (förhoppningsvis) inget
emot företaget men på just den platsen är det inte lämpligt. Här handlar det om att värna
allmänintresset mot klientintresset. Vad är kundorienteringen i detta sammanhang? När det
gäller ett bygglov kan det vara så att klient 1, klient 2 och allmänintresset har intresse av att bli
gynnade av förvaltningen. Klient 1 vill bygga en brygga med bastu, klient 2 tycker att bryggan
hindrar dennes utsikt och allmänheten är med som en part eftersom deras tillgång till
markområdet är föremål för strandskydd. När det gäller sammanhållen förvaltning blir bilden
än mer komplex. Eftersom varje delärende har en liknande struktur med olika intressen blir det
utifrån helheten en omfattande mängd olika hänsyn som skall tas och i likhet med diskussionen
i avsnitt (5.5) är det inte heller alltid dessa lagstiftningar har varit tänkta att kunna verka i
samklang på ett effektivt sätt.
Lundquists (1991a) modell för olika klientroller mot den offentliga förvaltningen är talande i
sammanhanget och uttrycks som en kärnfull kritik mot kundorienterande ansatser där
förvaltningen reduceras retoriskt till att agera mot en specifik klient. Som konstaterats tidigare
(3.10) är en gemensam nämnare för dessa synsätt att det är en ”kund” som tillfredställs genom
de definierade processerna för att skapa nytta för det fokuserade klientintresset. Problemet för
offentlig förvaltning blir att man sällan arbetar mot endast ett klientintresse. Forskning om
horisontella processer och effektivitetsinriktad förvaltning glömmer ofta att förvaltningen inte
bara är serviceproduktion utan även i stor utsträckning är en implementering av lagar och att lagar
skall hindra vissa klienter från att nå de resultat de önskar. Myndighetsutövningen är inte och
har inte varit skapad för att tillfredsställa enskilda klienter utan för att balansera värden och
intressen av central betydelse. Byråkratikritiken (3.8.1; 3.8.2) är relevant till stora delar och den
rigiditet och oflexibilitet som många företag uppfattar (4.4) är här inte bara teoretisk utan finns
även tydligt i den studerade kommunen. Att värdera förvaltningen utifrån klienttillfredsställelse
i myndighetsutövande gränsöverskridande processer är nödvändigt för att behålla samhällets
fulla stöd (Skr 2000/01: 151) men kräver ett nyanserat förhållningssätt till vilka klienterna
egentligen är och vilka värden som verksamheten egentligen skall uppfylla. Viktigt är även, det
som vissa klienter inte klarar av, att skilja på process och substans. En myndighetsprocess skall utföras
på ett sådant sätt att klienter i alla olika roller skall känna förtroende för processen. När det
gäller substansen är det centralt att denna inte kan påverkas av klienterna för ett visst ärende på
en viss plats. Denna distinktion har företag ibland svårt att hantera i sina relationer med
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kommunen (4.3.1) liksom även kommunen som i prioriterade samordnade ärenden arbetat
såväl med att styra en processinstans men stundtals hemfallit åt att även låta det substantiellt
riktiga träda åt sidan för en mer traditionellt kundorienterad ansats och resultat optimerade för
klientintresset (4.3.5; 4.3.3).
Lagstiftning finns för att kanalisera resurser till klienter (t ex socialtjänst, barnbidrag) eller för
att inskränka handlingsfriheten för medborgare och företag för att nå andra syften än friheten
att agera. Detta gör att begreppet kundnytta blir problematiskt eftersom all myndighetsutövning
gynnar någon ”kund”. Är det inte klientintresset i form av en som söker ett tillstånd, vill ha en
detaljplan genomförd eller någon annan av de ärendetyper som studerats i denna avhandling så
är det allmänintresset, ett särintresse eller sakägare annan än primärklienten som gynnas. Som
klargjorts i avsnitt 3.10 bygger stora delar av tänkandet inom NPM och eFörvaltning på en
dyadrelation mellan tjänsteleverantör och brukare. Det är här lämpligt att påminna om att
avhandlingen i stor utsträckning behandlar myndighetsutövning och att i denna finns alltid mer
än en klient, brukare eller intressent som är minst lika viktig som huvudklienten. Använder vi
terminologin från PGM (3.13) tydliggörs att det finns en rolluppdragsgivare med ett syfte att
denna lagstiftning kommit till, det finns ett intresse som lagstiftaren har valt att värna och
därmed inskränka den sk brukarens handlingsfrihet. Gäller det en offentlig verksamhet som
sophämtning har vi en helt annan diskussion än om det gäller en myndighetsutövning där olika
intressen bland de sk kunderna är det som är aktuellt. I litteraturen kring kundorientering finns
båda ändarna på skalan; vi har ju som diskuterats tidigare (jfr 3.8; 3.10; 5.3; 5.4; 5.6) dels de som
menar att kundorientering är att reducera medborgarrollen till rena ekonomiska förmånstagare
vilket inte rimmar väl med de demokratiska ambitioner som förvaltningen behöver ha
(Lundquist, 1998; 2001; du Gay, 2000; Beynon-Davies & Williams, 2003). En andra sida är de
som mer ensidigt menar att förvaltningen behöver tjäna sina ”kunder” och bli mer responsiv
mot dessas behov (Osborne & Gaebler, 1992; Andersen, 2004; Finger & Pecaud, 2003). Utifrån
empirin ser vi att det varierar mellan de olika delärenden som ingår i den studerade
etableringsprocessen. Det som dock är klart är att för att förvaltningen skall ha klienternas
förtroende och för att kommunen skall vara en samlad aktör mot dessa behöver de olika
intressena balanseras.
I kapitel 3.3 diskuteras olika områden inom förvaltningen med olika karaktär. Att prata om
politiken, processer, brukare utan att klargöra vilken typ av statlig verksamhet det handlar om
blir direkt felaktigt. Handlar det om myndighetsutövning finns det som sagt i allmänhet
skyddsvärden för ett skyddsobjekt som värnas genom en ansökan och en tillståndsprocess. Här
handlar det alltså liksom i många andra fall i offentlig förvaltning om att neka och tillåta
beroende på regelverket och därmed i enlighet med lagstiftarnas intentioner. Går vi tillbaka till
Lundquists (1991a) olika intressen eller kategorier av samhällsintresset har vi ett klientintresse, ett
särintresse och ett allmänintresse. Exemplifierar vi med en fabrik med miljöstörande verksamhet
och en tillståndsprocess på miljöområdet kan följande intressenter identifieras:
•
•
•

Klientintresse: Det sökande företaget
Särintresse: Grannar i form av företag och närboende som påverkas
Delat allmänintresse: Skyddsintresse och förmånstagare.
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Den enkla kategoriseringen ovan visar att det finns en målkonflikt, alla ”kunder” kan inte
gynnas samtidigt. Intressen kan sammanfalla och stå på olika sidor och det är denna balansering
som är syftet med tillståndsprövningen. Därmed konstateras att i den kontext som detta gäller
är kundbegreppet alldeles för statiskt, fattigt och onyanserat för att äga tillämpning inom
myndighetsutövning. I rent servicegivande offentlig verksamhet är situationen givetvis en
annan. Den terminologi som Lundquist (1991a; 1998) har är istället ett synsätt som har den
nyans som krävs för att kunna problematisera och utveckla förvaltningen. Myndighetsprocesser
skapar alltså värde för en intressent i de tänkbara fallen. Är det inte ett klientintresse som
gynnas är det ett allmänintresse som skyddas eller ett särintresse som värnas. Någon står som
förmånstagare oavsett vilket myndighetsbeslut det är som tas. Det ligger i själva tanken med
regleringar att det är någons frihet som skall kringskäras för att värna någon annan eller ett
värde av intresse för allmänheten.
Ser vi på distinktionen ovan är brukare/klient/kund begrepp som inte ensamma innehåller en
tillräcklig nyans för att vara användbara vid utveckling av myndighetsutövning. Utan nyansering
riskerar alla dessa begrepp förleda oss till att reducera myndighetsutövningen till en dyad. Det
blir automatiskt en förenkling av dynamiken i förvaltningsärenden när man ensidigt tittar på
dyaden - förvaltningsmyndighet och kund/klient/brukare. En intressant och viktig fråga är vad
syftet med en process är. Stigendal & Johansson (2004) menar att det är i processerna som
värdet för medborgare och företag skapas. Detta är ett processtänkande av det klassiska slaget
(jfr Rentzhog, 1998; Melin, 2002) som blir problematiskt i processer av myndighetsutövande
slag. Redan har konstaterats att processerna alltid skapar värde för någon. Vem skall man då
fokusera på? Här är ett antal saker ytterst viktiga. För det första är det centralt vilken typ av
verksamhet är det frågan om; myndighetsutövning eller offentlig service. Service till en klientgrupp
som den som ges av näringslivskontoret (4.3.1) aktualiserar inte förvaltningslagen i sin helhet och
intressekonflikter mellan olika klienter handlar om tillgång till service snarare än substans i
förvaltningsbeslut. Givetvis gäller olika normer för ett kontor som väger olika klientgruppers
intressen mot varandra som Miljökontoret och en ren serviceinstans som Näringslivskontoret.
Verksamheten på Näringslivskontoret är som sagt inte myndighetsutövande utan har ett definierat
policyområde som syftar till att bereda möjligheter för företag att etablera sig i kommunen. Det
klientintresse som kan urskiljas tydligt är det etablerande företagets och mot detta står
egentligen inget särintresse, speciellt inte från detta kontors perspektiv. Ett allmänintresse finns
dock och är genom policyområdet definierat till att det är i allmänhetens intresse det skapas
möjligheter för företag att inleda verksamhet och anställa personal. Implicit finns särintressen
som detta kontor kan och ibland tar hänsyn till i knappa resurser i form av handläggare och
knapp tillgång på mark så att prioriteringar behöver ske för att avgöra vilket av olika företag
som kommunen går vidare med. Detta senare är en del som snarare har att göra med
stadsbyggnadskontorets exploateringsenhet (4.3.4) där markreserven förvaltas. För exploateringsenheten är
det inte bara en prioritering mellan olika företag på ett visst stycke mark utan det är även en
fråga om prioriteringar när det gäller vilken mark som skall användas för prioriterad
detaljplanering. Eftersom detta kontor handhar hela markreserven är det helt andra
politikområden som kommer i konflikt med varandra i kampen om de knappa resurserna, mark
och detaljplanering. En etableringsprocess som initieras av näringslivskontoret kan komma att
nedprioriteras med rätta på grund av att marken eller resurserna behövs bättre på annat håll. En
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förskola och ett villaområde kan ha företräde till såväl mark som planeringsresurser. I detta
senare fall är det ett område där den politiska nivån i kommunen träder in. Vägledning för
policybeslut finns redan i verksamhetsplanerna där en rangordning av olika intressen görs. Start
av omfattande markförsäljning och detaljplanering görs dock alltid av politiker vilket gör att
detta är fråga om en vertikal hierarkisk legitimering av de aktuella åtgärderna. Det är detta som
är en svårighet i den situation som kommunen befinner sig i. Delärenden inom jurisdiktionerna
på kontoren är vertikalt styrda och legitimerade. Utifrån lagstiftning, politiska beslut och
handläggares professionella och sakliga hantering av ärenden skapas en intrasilolegitimering.
Problemet är att denna för klientintresset (företagaren) saknar ett värde i och med att det är
processdimensionen och det sammansatta resultatet som är värdebärande medan det i stället är
den horisontella processresultatsbaserade legitimeringen, vilket innebär intersilolegitimering, som är
det värdeskapande för företagaren.
Genom arvet efter den weberianska byråkratin och själva essensen i den representativa
demokratin är den vertikala legitimitetsdimensionen central för de värden som denna
dimension främjar. Det är genom rättssäkerheten och legaliteten i besluten som en åtgärd kan
vara legitim. Sedan kan detta förstärkas genom funktionell rationalitet och ekonomivärden. Att
fokusera ensidigt mot kundorientering och därmed styra lateralt innebär en värdeproblematik
där demokrativärdena (Lundquist, 1998) är avhängiga just den goda rättssäkerheten, den
politiska demokratin och den goda offentliga etiken. Det innebär även praktiska problem med
integriteten för de stuprör som den sammanhållna förvaltningen är uppbyggd av. Denna
diskussion återkommer i avsnitt 5.7.1. Dessa områden glöms bort när det offentliga etos
(Lundquist, 1998; 2001) och den multiklientsituationen som gäller i offentlig förvaltning
reduceras till en dyadrelation och ett syfte att skapa värde för något så onyanserat som en
odefinierad och oproblematiserad förmånstagare i form av en diffus ”kund”. Detta är dock inte
alltid fel. Det finns stora mängder av ärenden där ett enkelt processperspektiv är lämpligt,
tillämpbart och utgör bra styrmekanismer. Faran är när det tillämpas i näringslivets tappning
utan reflektion för det offentligas särart. När det gäller en annan samhällssektor,
detaljrelgerande lagar, ingen tydlig intressekonflikt mellan olika lagstiftningar, syften eller olika
klienters intressen kan processynsättet ge mervärde som styrmedel för offentlig förvaltning men
när dessa kriterier inte är uppfyllda finns det stora faror med att reducera verksamheten till en
värdeskapande kedja utan att beakta dynamiken i relationen till klienternas olika inkarnationer.

5.6.1 KLIENTCENTRERING I KOMMUNER
Som diskuterats i kapitel 3 och tidigare i detta kapitel är medborgarfokusering (Ekelin 2003),
kundfokusering (Wiesel, 2006), citizen-centricity (Bannister, 2001) och liknande begrepp för
fokusering på förvaltningens kunder en av hörnstenarna inom eFörvaltningen och även inom
NPM (Hood, 1995; Homburg & Beckers, 2005) och Joined-up government (Bogdanor, 2005;
Pollitt, 2003a). Medborgare och företag skall involveras i utvecklingen och genom ett
kundperspektiv göras till subjekt för vilka förvaltningen finns till. Som föregående avsnitt visade
är det ett problematiskt synsätt då förvaltningen finns till för att upprätthålla en viss lagstiftning
som är till för att balansera åtminstone två motstridiga intressen. Det är därför av största vikt
att klarhet råder kring vad det är som är medborgarcentrerat och vilken medborgare det är som
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man centrerar. Utan denna klarhet är det risk att man bygger bort det som skapar värde,
trygghet och legitimitet. Reformideologier som NPM har fått ta emot kritik för just detta i och
med att värdeuppsättningen som förvaltningen innehar är betydligt mer mångfasetterad än
uppbyggd kring ekonomiska värden som effektiviteten i utförandeledet (3.10). I dessa fall finns
ingen maktbalans mellan olika klientintressen på ett explicit sätt. Annat är det i ett ärende som
ett bygglov (4.3.2), en detaljplan (4.3.5) eller ett miljötillstånd (4.3.3). Dessa är dynamiska
processer (Rothstein, 2002) som kräver ett stort mått av situationsanpassning och även en
interaktion med den sökande klienten för att kvaliteten i beslutet skall vara lämpligt utifrån de
förutsättningar som det aktuella fallet har. Där detta då handlar om handlingsfriheten för
handläggaren att situationsanpassa prövningen. Vad som dock ofta krävs för bygglov, alltid för
detaljplan och ofta för miljötillstånd är att särintressen får yttra sig i frågan och för övriga
processer kan särintressen överklaga och hindra klientintresset. Genom förhandsgranskningar,
förankring och andra proaktiva medel för en mer indirekt myndighetsutövning (Wennergren,
2000) kan kommunen låta handläggare på de olika kontoren avgöra om det sammansatta
ärendet riskerar att påverka särintressen negativt. Kodordet är att detta behöver ske
förutsättningslöst och att ärenden inte får låsas för tidigt mot ett visst klientresultat. Detta
senare är det fel som kommunen gjort när den trots bättre vetande valt att ignorera övriga
intressen i flera sammansatta ärenden. Utifrån empirin är det även viktigt att särskilja på en
substantiell och en processuell medborgarcentrering. Att påverka substansen i besluten är det
övertramp som man gjort vid några tillfällen. Detta blir en brist oavsett om man ser det som ett
problem med kvaliteten eller som ett problem med integriteten för de myndighetsärenden som
blir åsidosatta. Denna starka kundorientering blir ett uttryck för det som tidigare benämnts för
stark fokusering på den horisontella ansvarigheten. Nu kan vi lägga till en aspekt till på detta,
nämligen att genom att reducera relationerna i ett sammansatt ärende till en dyad mellan
kommun och etablerande företag blir det en för stark klientcentrering men också en
klientreducering. Som konstaterades i tidigare (3.6; 3.7; 5.3; 5.4) har vi en vertikal såväl som en
horisontell ansvarighets- och legitimeringsgrund och genom att reducera betydelsen av den
vertikala och tumma på dess inflytande och betydelse har man sänt signalen att det är möjligt att
ignorera myndighetsområden (de är underordnade transportsträckor som kommunen kan
bortse från när det passar).
Som konstateras i intervjuerna med företag (4.4) är det många som tappar förtroendet för en
kommun där det finns genvägar för dem som känner till dem eller som kan vara så medialt
tunga att kommunen mobiliserar sitt beslutspotenta stöd (4.3.1). Även om detta inte är huvudfokus
för utredningen kan konstateras att byråkratins kärnvärden om likabehandling, objektivitet även
gäller i företagares ögon. Byråkratin kan inte dödförklaras så enkelt, för dess värden är en
central del av den begreppsbild som finns som ramar för en legitim förvaltning. För stark, för
ensidig och inte allmänt tillgänglig klientcentrering samt en klientcentrering, som genom sin
starka horisontella fokusering skapar kvalitetsbrister och legitimitetsproblem, är inte en
förvaltning som bör eftersträvas i en legitim, välfungerande balanserad kommunal förvaltning.
Ibland blir det dock fel vilket blir en knäpp på näsan för dem som försöker gå runt särintressen.
I 4.3.3 finns ett exempel på när ett kemiföretag behövt överklaga och skydda sig när
kommunen velat gå ett grannföretag till mötes och placera en potentiellt explosiv industri
bredvid en petrokemisk industri trots invändningar från handläggarnivå. I avsnitt 4.3.5 finns ett
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exempel på när en industri behövt skydda sig emot och hindra detaljplanering på granntomten.
Ett av en entreprenör tilltänkt bostadsområde skulle kunnat hindra verksamheten i industrin på
sikt om planen och bygget genomförts. I dessa och andra exempel har kommunen tidigt tagit
ställning för den klient som hört av sig till kommunen med ett projekt denne velat realisera på
en viss plats. I båda fallen har inte heller helheten analyserats innan någon instans i kommunen
tagit ställning och sedan lagt kommunens prestige i projektet. Att företagare behöver försvara
sig emot en kommun som inte tänkt till i och granskat helheten i ett ärende är naturligtvis
legitimitetsskadande. För den klienten som fått sitt sammansatta ärende stoppat på ett sent
stadium och så att säga lurats av kommunens tidiga besked som visat sig vara felaktigt blir
kommunen en organisation (5.2) där den högra handen inte vet vad den vänstra gör och
dessutom en opålitlig aktör att interagera med.

5.7 HELHET OCH DELAR I KOMMUNAL SAMMANHÅLLEN FÖRVALTNING
Offentlig förvaltning har som konstaterats i tidigare (jfr 3.8; 3.10; 3.11) samma behov av att
göra rätt saker som andra organisationer, men vad som är rätt skiftar mellan
förvaltningsideologierna. En viktig fråga är om offentlig förvaltning arbetar bra nog (Osborne
& Gaebler, 1992), vilken är central även i den svenska förvaltningen som börjat fokusera
procesståget. Tullverket, Skatteverket och Banverket har infört olika grader och varianter på
processtyrning (Stigendal & Johansson 2004; Quist, 2006; 2005). Ansatser för ökad
kundorientering genom processtyrning eller andra varianter har även etablerats (Wiesel, 2006). I
den svenska kontexten har det från statligt håll sedan länge fokuserats på frivillig samverkan
mellan myndigheter för att lösa problem och implementera åtgärder (Statskontoret, 2005).
Samverkan är i stor utsträckning beroende av de eldsjälar som identifierats som grundläggande
förutsättningar för samverkan i offentlig förvaltning (Danermark, 2000). I statlig sektor har
sedan länge delning och sammanslagning utnyttjats för att nå resultat där organisationsgränser
hindrat på olika sätt. Sammanslagning för att fokusera samverkan och delning för att särskilja.
Denna genomgripande förändring för att nå samverkan har vare sig i statsförvaltningen eller i
kommunen inneburit varaktiga skillnader men har trots detta varit flitigt använd (Danermark,
2000). Även i kommunen har nämndstrukturen förändrats och olika kommuner laborerar med
olika struktur på den del av förvaltningen som här studeras. I denna kommun hålls miljökontor
och byggnadsnämndskontor under samma nämnd medan andra kommuner har plan- och
byggnämnd eller annan organisation. En av anledningarna till att det inte finns någon enkel
lösning på hur detta bör organiseras för att realisera samverkan eller hålla samman
problematiska ärenden är att som vi sett ovan i avsnitt 5.5 att sektoriseringen uttrycker sig i
informationssystem, juridiska gränser, organisationsgränser och politisk indelning i kommunen.
Omorganiserar man för en problematisk gräns finns det ett antal kvarvarande som kan ställa till
problem.
Vi kan analytiskt konstatera att processperspektivet innebär ett antal potentiella problem i den
offentliga förvaltningen. Teoretiskt kan vi direkt ifrågasätta kundbegreppet och processynsättets
lämplighet som en främjare av kundnytta över myndighetsgränser vilket gjorts i avsnitt 5.6
ovan. Enligt Lundquist (1991a) har offentlig förvaltning flera olika klienter (3.4).
Kommunekologens (4.3.7) huvudmålsättning kan inte vara att så serviceorienterat som möjligt
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realisera företagsetableringar utan här är det en annan rationalitet som gäller och den kanske
tydligaste kunden är allmänintresset. Att gå runt, forcera eller på annat sätt hindra ekologiska
hänsyn utifrån nyföretagande är inte rätt sätt att skapa legitim sammanhållen förvaltning. Det är
inte heller meningsskapande eller sammanhållande att ge verksamheter inom kommunen
målsättningar som de uppfattar som hindrande för myndighetsutövningen. Det är dock inte
heller meningsskapande att låta en etableringsprocess på en viss plats fortgå i 6 månader innan
en problematik i relation till ekologiska eller miljörelaterade hänsyn uppstår. Det blir
fundamentala brister för att kommunen inte granskar dylik problematik proaktivt eller för att
myndighetshandläggare har svårt att se klientintresset vid sidan om allmänintresset. Kommunens
legitimitet och anseende skadas i alla dessa fall. Återigen får vi påminna oss om att kommunen
inte arbetat med formaliserad processtyrning i de termer som beskrivs i kapitel 3 (3.10). Trots
detta kan de problem man haft i kommunen, även om de inte är ett resultat av formell
processorientering, tjäna som exempel på vilka problem som kan uppstå vid ensidig värde- och
intressereducerad horisontell styrning fokuserad på ett klientbehov eller en generell
kundorientering där integriteten för de olika lagstiftningarna åsidosatts.
KKR (Statens Kompetens- och Kvalitetsråd) skriver i rapporten Processbaserad verksamhetsstyrning
i staten (Stigendal & Johansson, 2004) att värdet för brukarna skapas i processer och att syftet
med politiken omsätts via processer till värde för brukarna. Utan att dra för stora växlar på
detta kan sägas att det finns ett antal feltänk i detta synsätt om det tillämpas på detta förenklade
sätt. Vad är värdet och vem är brukaren? Quist (2007) menar att det utifrån ett
medborgarperspektiv kan vara ett värde som skapas medan den värdeskapande kedjan löper
mellan flera myndigheter och att detta är en del av problematiken och framförallt att
processynsättet utgör en lösning på detta. En ytterligare viktig aspekt är att
kundorienteringsansatser som processorientering bygger på repeterbara moment som kan
fokuseras på en generell kund. När det gäller de företagsetableringar som studerats i detta
projekt är delprocesserna repeterbara men helheten är unik. Detta gör att varje instans för sig
måste bedömas. Ett miljötillstånd för en viss mängd kemikalier är helt beroende av
omgivningens utformning och struktur liksom hur övriga parametrar i verksamheten ser ut. Det
som inför fortsättningen av detta kapitel är viktigt att konstatera är att det finns en uppsjö av
problem som har att göra med sektorisering och fragmentering i kommunen men att det också
finns problem som har att göra med horisontell styrning av enskilda instanser. Lärdomen blir
att det finns behov av att närma sig sammanhållen förvaltning i kommuner med utgångspunkt i att
det är viktigt med en holistisk syn på ärenden och samverkan över gränserna men att det är
minst lika viktigt att delprocessernas integritet bevaras och att integriteten i stuprören fokuseras.
Den i den praktikorienterade och ekonomistiska retoriken kritiserade stuprörsförvaltningen är i
själva verket värdefull för att garantera en likabehandlande och intressebalanserande
förvaltning. Litteraturen om sammanhållen förvaltning och framförallt joined-up government missar ur
den här avhandlingens perspektiv ett antal saker. För det första är det centralt att återkoppla till
syftet med den offentliga förvaltningen (jfr 3.2; 3.8.2) som inte primärt är en fråga om strikt
kundorientering.
Diskussionen har här byggt på att en legitim sammanhållen förvaltning behöver generera andra
resultat än sammanhållen kundorienterad förvaltning. Som vi sett finns det fler klienter än kunder
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vilket är en välkänd problematik (5.6) och att syftet med de ärenden som ingår i en
företagsetablering inte är att etablera företag annat än givet att inte de övriga intressen och
klienter som verksamheten skall värna åsidosätts. Det är detta givet som är nyckelordet i
förvaltningssamverkan och sammanhållen förvaltning. Målen för den i kommunen definierade
etableringsprocessen skiljer sig naturligtvis markant från de mål som de olika ingående
verksamheterna har, vilket även medför att så många handläggare på myndighetskontoren ser
på företagsorientering och service med viss skepsis (4.3.2; 4.3.3; 4.3.5; 4.3.7). Även om
byråkratikritiken är legitim (Olsen, 2005) och denna avhandlings empiri tydligt visar på
svårigheterna att verka som företagare i kommunen i Sverige på grund av svag samordning,
osammanhängande beslut och på andra sätt fragmenterade förhållanden att se och driva
sammansatta ärenden kvarstår att offentlig förvaltning inom myndighetsområdet inte varit menad
som serviceinstans. Byråkratikritiken har delvis haft en felaktig grund för värdering av den
offentliga förvaltningen i och med att den utgått från en reducerad och delvis felaktig norm(jfr
3.2; 3.8.2; Peters & Pierre, 2003).
Thus, to some extent the critique during the past couple of decades has employed an irrelevant yardstick
(Peters & Pierre, 2003).
Vidare är det mycket svårt att se vilken del av den offentliga förvaltningen som åsyftas. Enkelt
uttryckt det som skapar legitimitet i sophämtning är inte nödvändigtvis detsamma i
myndighetsutövning. När forskningen således avvisar byråkratin och dess effekter på hälsovård
och sophämtning betyder det inte att byggloven skall använda samma måttstock. I
nästkommande två avsnitt kommer detta att beskrivas för vårt exempel med en mix av
myndighetsutövning och service i de sammansatta ärendena för att realisera etablering av
företag. För att kunna utveckla en sammanhållen förvaltning duger det inte att fokusera på
kunder, processer eller andra ensidiga faktorer som inte klarar att hantera den dynamik som
offentlig verksamhet i många fall handlar om. För att kunna utveckla och skapa meningsfull
och värdegrundad offentlig verksamhet över gränser krävs det därmed en förståelse för den
komplexa miljö av olika institutioner som bygger upp det som i detta fall handlar om
företagsetableringar. Detta kräver en förståelse för institutioner, aktörer, regler, normer, värden,
principer, mål, övertygelser och makt genom vilket de olika institutionerna opererar (Olsen,
2005)
Utmaningen för utvecklingen av en mer legitim sammanhållen förvaltning består av en komplex
och svårförenklad miljö. För det första är den vertikala dimensionen oerhört central och
legitimitetsskapande. Det är i denna dimension spårbarheten finns från klient, via handläggare
och implementering till den lagstiftande församlingen och således samhällets kärna. Nästa
dimension är att skapa en horisontell legitimitet och ett gränsöverskridande ansvar för att
förvaltningarna är synkroniserade och kollektivt välfungerande. Slutligen är den sista
dimensionen responsivitet mot medborgare och företag eller en servicedimension. Detta är
även en realisering av Lundquists (1998) värderationalitet bestående av demokrati- och
ekonomivärden. Således är detta en situation där såväl vertikal legitimitet, horisontell legitimitet
och responsivitet mot medborgare och företag krävs. Avhandlingens empiri talar här även
tydligt i denna riktning. Varje stuprör är ansvarigt i någon mån mot en överliggande verksamhet
vilket kan tyckas oproblematiskt, men så är inte fallet. Miljökontor (4.3.3) och tekniskt kontor
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(4.3.7) ansvarar inom kommunen för de verksamhetsområden som granskas och kontrolleras av
länsstyrelsen eller andra myndigheter för att tillgodose att intentionerna med lagstiftningen
uppfylls. Vidare är kommunens egna policies (näringslivsprogram och näringslivspolitik) en
horisontell legitimeringsgrund där företagsetableringar skall skapa kommunala mervärden
genom arbetstillfällen och i förlängningen skatteintäkter. För företagare är en responsiv och
förutsägbar förvaltning, som ger samordnade besked och agerar på ett sätt som minskar fel och
brister och ger långsiktig hållbarhet för företagen, viktig. Samtidigt finns det andra intressenter
(4.3.3; 4.3.5) vilkas intressen och förutsättningar att verka i kommunen skall värnas.
Sammanfattningsvis är det vertikalt ansvarsutkrävande och legitimitet koordinerat med
horisontellt ansvarsutkrävande och legitimitet samt responsivitet mot de parter förvaltningen
agerar med som blir nyckelproblematiken (6, 2004; Ryan & Walsh, 2004; Christensen &
Laegreid, 2007).

5.7.1 DET SAMMANSATTA ÄRENDETS BESTÅNDSDELAR
Avsnittet har fått rubriken ”det sammansatta ärendets beståndsdelar” av den anledningen att
det utifrån erfarenheterna från tidigare avsnitt är centralt att studera de enheter som utgör
sektorerna, stuprören, politikområdena eller vad man vill kalla dem. För det första är det viktigt,
att som Olsen (2005) anför förstå delmomentens karaktär (regler, normer, mål aktörer etc) även
om ett institutionellt perspektiv inte tillämpas här. Sammanhållen förvaltning (Statskontoret, 2005)
och sammanhållna processer (Quist, 2006) bygger på att dessa delmoment samarbetar och
integreras på ett sätt som inte förtar deras demokratiska värden (Lundquist, 1998). I kapitel 3
har de stora förhoppningarna kring IT i offentlig sektor diskuterats och de förbättringar som ett
mer managementinriktat synsätt på offentlig förvaltning kan resultera i enligt förespråkarna.
Som konstaterats är den vertikala dimensionen på legitimering av förvaltning (5.3.1 och 5.4.1)
och den horisontella dimensionen av legitimering och ansvarsutkrävande (5.3.2 och 5.4.2) båda
förutsättningar för de mål som regeringen satt upp för en förvaltning i demokratins tjänst
(1997/98:136). Även om denna senare skrift fokuserar på resultat i form av effektivitet,
medborgaranpassning och samverkan mot klienternas önskade resultat är det övergripande
målet en förvaltning som inte bara har medborgarnas och företagens fulla stöd utan även
stärker sin legitimitet. Med dylika mål är inte horisontell styrning tillräcklig och sammanhållna
processer inte heller en garant för legitimitet. Som vi sett har kommunen haft en struktur för att
genomdriva processer som inneburit kvalitetsbrister mot klientintresset i form av etablerande
företag och därtill brister jämkningen mellan olika intressen genom att kringgå och/eller
reducera dessa myndighetsutövande instansers verksamhet till transportsträckor vilkas
verksamhetssyfte inte fullgjorts. Det finns ett antal intressanta observationer att diskutera. De
första är att vi har krav på att förvaltningen skall ha medborgares och företags fulla stöd, att
förvaltningen för att nå detta behöver se på sin verksamhet över myndighetsområden och se på
sin gränsöverskridande verksamhet på ett mer holistiskt sätt. Till detta är det dock viktigt att
lägga att klienterna till förvaltningen inte är någon dyadrelation i dessa fall. Det misstag man gör
är dels att dra all offentlig verksamhet över en kam. Det är endast den tjänsteproducerande
sidan av modern byråkrati som ligger i fokus (Peters & Pierre, 2003). I denna avhandlings
empiri finns flera olika karaktärer av offentliga verksamheter. Den framställning som görs
nedan fokuserar på en karaktärisering av verksamheterna utifrån kategorierna i PGM med ett
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fokus på klientrelationer och de relationer som verksamheterna har gentemot varandra. Nedan
finns fyra olika kategorier som beskriver de olika beståndsdelarna beskrivna med en tillhörande
figur. Det är dessa delar som kommer att utgöra grunden för diskussionen i nästkommande
avsnitt om kraven på sammansatta ärenden.
I denna framställning kommer vi utgå från en reducerad och något omstöpt variant på den
praktikgeneriska modellen som presenterats i kapitel 3 (3.3) och sedan använts för att
strukturera empirin i kapitel 4. Reduceringen sker genom att ett urval av kategorierna
presenteras och bygger upp den modifierade modellen. De kategorier som utgör grunden för
diskussionerna om de minsta beståndsdelarna som identifierats som en väsentlig grund för att
diskutera särarten i de olika kontorens verksamhet är uppdrag, underlag, rolluppdrag samt normer och
regler, resultat, samt klientrelationer. Vidare tar vi fasta på Lundquists distinktion mellan de olika
klientrollerna klientintresse, särintresse och allmänintresse i utflödessidan av modellerna.
Nedanstående beskrivningar bygger som sagt på kategorier ur PGM (jfr 3.13).

5.7.1.1

Om olika typer av underlag i de kommunala verksamheterna

Kategorierna underlag och uppdrag är inte omformulerade eller omstöpta på något sätt men kan
kommenteras som att underlag är det som transformeras och förädlas till ett resultat. Det är alltså
uppgifter i en ansökan som transformeras till ett tillstånd, det kan vara resultat av undersökningar
som bildar underlag för avslag eller tillstånd. På detta sätt kan alltså underlag som genererade av
klienten (ansökningsunderlag), genererade av myndigheten (undersökningsunderlag), genererade i
form av remisser från andra myndigheter (remissunderlag) och slutligen i form av underlag som
genereras via inhämtning av synpunkter från särintressen och allmänhet (synpunktsunderlag). En
av de mer frustrerande aspekterna för företagen är att de verksamhetsunderlag som visar företagets
verksamhet och inriktning inte lagras någonstans (se vidare 6.4). Detta gör att företaget gång på
gång behöver avlämna denna information med viss variation. Här har en skillnad på olika
former av underlag gjorts. Att verksamhetsunderlagen inte delas beror på stuprören kring
informationshantering (5.5.4: kap 6) vilka effektivt hindrar informationsutbyte samtidigt som
företagen i allmänhet saknar en synliggjord identitet i kommunen. Detta senare är idag även en
outvecklad form av underlag som samlas in ostrukturerat på de olika förvaltningarna i
kommunen utifrån ett sektorsbehov och inte utifrån ett sammansatt behov. Därmed är detta
underlag inte heltäckande och inte heller strukturerat för användning på alla kontor och
dessutom som sagt inte gemensamt tillgängligt. Ett verksamhetsunderlag som detta som är
tillgängligt för alla kontor skulle innebära en kvalitetshöjning för företagen som bara skulle
behöva lämna grunddata en gång till alla kontor. Det enda egentliga verksamhetsunderlag som
samlas in på ett tidigt stadium och lagras är näringslivskontorets material och detta är ytterst
begränsat i relation till behoven på de olika kontoren. Detta lagras även i detta kontors CRMsystem för användning internt på detta kontor (4.3.1). Detta verksamhetsunderlag är därmed
utformat som ett underlag som täcker de relevanta delar av denna verksamhet för
näringslivskontorets behov.
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5.7.1.2 Om olika typer av uppdrag i de kommunala verksamheterna
Uppdragsgivare ger i denna modell uppdrag till verksamheten att utföra de efterfrågade
handlingarna. Genom ansökningar som den vanligaste formen inom myndighetsutövningen ger
företagen olika klientuppdrag till förvaltningarna. Klienterna är dock inte de enda
uppdragsgivarna och uppdragsstrukturen blir i flera fall mycket komplex i kommunen. Detta
gäller speciellt över vissa gränser där den politiska nivån är inblandad. En av mark- och
exploateringsenheten identifierad nödvändig planförändring initieras genom att dessa meddelar
planhandläggare om behovet vilka skriver till nämnden om behovet att inleda planering av det
utpekade markområdet. Nämnden uppdrar sedan åt planenheten att utforma en detaljplan och
med vilka intentioner detta skall ske. Detta innebär att ett implicit uppdrag går för
vidarebefordran till nämnden som konkretiserar och formaliserar detta. Det normala och
formella uppdraget är annars en ansökan men som sagts tidigare är trycket på kommunen att
leverera förhandsbesked stort och ökande vilket även gör att det formella uppdraget i ansökan
redan inneburit ett ärende som kommunen arbetat med. En central variant av uppdrag är även
remissen eller leveransen av synpunkter mot ett annat kontors verksamhet. I första hand är det
remisser mot planprojekt som är aktuella. När det gäller tekniska kontoret är
uppdragssituationen speciell. Detta kontor arbetar i allmänhet alltid på uppdrag antingen direkt
eller indirekt mot markköparen. Indirekt där kommunen håller i och finansierar ett vägbygge eller
låter kostnaden fördelas genom markförsäljningen. Direkt är relationen när det är köparen som
är den direkta intressenten som kontoret tar uppdrag ifrån. Dessa uppdrag är egentligen
formella beställningar där finansieringen är klar då tekniska kontoret inte agerar utan att kunna
säkerställa betalning.

5.7.1.3 Om olika typer av normer och regler i de kommunala verksamheterna
Som diskuterats tidigare är antalet normkällor många och normhierarkin är en viktig aspekt när
det gäller den kommunala förvaltningen. De verksamheter som arbetar med
myndighetsutövning har i regel en speciallagstiftning som de arbetar utifrån. Exempel på detta
är plan- och bygglagen för planenhet och byggnadsnämndskontor och miljöbalken för
miljökontoret. Denna lagstiftning är som diskuterats det som finns på näthinnan för
tjänstemännen inom den aktuella verksamheten. Denna lagstiftning kan betraktas som en
huvudnorm för verksamheten och i fallet med myndighetsutövningen är det denna som normerar
och utgör huvudsyftet för verksamheten. Till dessa huvudnormer räknas även lämpligen de
föreskrifter, vägledningar och råd som myndigheter skriver som en utökning och precisering av
huvudnormerna. Dessa normkällor är tjänstemännen inom verksamheterna i första hand lojala
emot. I fallet med miljökontoret ifrågasattes även att kontoret är kommunalt i och med att det i
vissa aspekter kan ses som överordnat och myndighetsutövande över kommunens egna
verksamheter. Vidare finns den verksamhetsstyrning som nämnd och kontorsledning utarbetar
för att prioritera vad de knappa resurserna skall nyttjas till under det innevarande
verksamhetsåret. Även denna normering är tydligt framhävd på myndighetskontoren och har
en framskjuten plats. Nästa nivå i hierarkin är den generella lagstiftningen som gäller för
förvaltningen som ryms i olika generella lagar och då framförallt förvaltningslagen. Vid denna
nivå börjar kännedomen om lagstiftningen att blekna och lagstiftningen ersätts med vad som
verkar rätt och riktigt inom ramen för hur man uppfattar sin speciallagstiftning. Således tolkar
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byggnadsnämndskontoret (4.3.2) och kommunens alkoholhandläggare (4.3.6) sin
serviceskyldighet som en långt gången indirekt myndighetsutövning där kommunen i det senare
fallet skall bistå med ansökningshandlingar och även skall ge förhandsbesked och slutligen skall
hjälpa företagen att kunna uppfylla lagen. På miljökontoret är istället tolkningen att man inte
kan handlägga ärenden man varit med att skapa genom för specifik rådgivning. Tolkningen är
att ansökan måste vara en av klienten helt självständigt utformad produkt. Går vi vidare i
hierarkin över normer kommer vi till de kommunala gränsgångarna. I detta fall är det
näringslivsprogrammet och miljöprogrammet som är de aktuella. Slutsatsen är att dessa i kommunen
har en stor roll som marknadsförare från sändarsidan medan mottagandet är svalare. När det
gäller näringslivsprogrammet är det så långt ner på hierarkin över normer att det inte får stor
reell påverkan på t ex miljökontoret. Vidare är näringslivskontoret och till stora delar mark- och
exploateringsenheten bedömd externt genom den publicitet som utvärderingen av det lokala
företagsklimatet (Svenskt näringsliv, 2007) innebär i och med att dessa verksamheter är så
associerade med företagande och etableringar av företag.

5.7.1.4 Om olika typer av resultat i de kommunala verksamheterna
För denna kategori finns först och främst två huvuddimensioner för resultat, processresultat och
delresultat. För kontor som näringslivskontoret och mark- och exploateringskontoret är det
tydligt att dessa arbetar mot resultat som inte inskränker sig till den egna verksamheten. För att
klara av målen som näringslivskontoret har behöver detta kontor utnyttja de andra kontoren som
resultatleverantörer. Näringslivskontoret kan endast i ett fåtal fall leverera egna resultat där
andra kontor inte är involverade. Flertalet av de resultat som näringslivskontoret arbetar med är
därmed viaresultat där kontoret måste arbeta genom den övriga förvaltningen för att kunna nå
de efterfrågade resultaten. Detta sätter målkonflikter, bevakandet av intressen och olika
klientroller på sin spets vilket historiskt i kommunen även genererat problem. Delresultat är de
resultat som de olika kontoren genererar i ett sammansatt ärende. Detta kan vara beviljade tillstånd,
godkända bygglov och antagna detaljplaner men de kan även vara nekade bygglov etc. Detta gör att
relationen mellan delresultat och processresultat kan vara problematisk. Näringslivskontoret och
Mark- och Exploateringsenheten som värderas och ansvarighålls för processresultat hamnar därmed
potentiellt i en delikat målkonflikt med övrig förvaltning. Denna problematik är ett välkänt men
ej löst inslag i samverkan över gränser i offentlig förvaltning. I kommunen ställer man stor
tilltro till att arbeta mer proaktivt och skapa en situation där förvaltningarna påverkar
förutsättningarna snarare än reagerar på resultat från andra kontor. Detta innebär en drastisk
skillnad mot det traditionella sättet att arbeta i kommunen där remisser på nästan färdiga
resultat eller reaktioner på färdiga resultat varit det traditionella arbetssättet.

5.7.2 MARKNADSORIENTERAD VERKSAMHET
Ett antal olika kategorier av relationer med företag kan urskiljas. Av de typer av offentlig
förvaltning som tidigare presenterats (3.3.1) är den marknadsstyrda förvaltningen (Petersson &
Söderlind, 1993; Lundquist, 1998 Rothstein, 2002; Snijkers, 2005) en typ som har liknande
kategorisering och marknaden som viktig normkälla och legitimitetsgrund. Den marknadsstyrda
förvaltningen som kännetecknas av normkällor från marknaden, effektivitet och en kundsyn på
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förvaltningens relationer till omgivningen kännetecknar framförallt näringslivskontorets (4.3.1)
verksamhet. Näringslivskontoret utgör en serviceproducerande verksamhet som reagerar på
efterfrågan från klienterna och försöker kanalisera denna mot övriga förvaltningar i de fall de
inte själva direkt kan hantera efterfrågan genom t ex en hänvisning till lediga lokaler eller
liknande. Kontorets verksamhet är att gynna klientintressens befintliga eller planerade
verksamhet i kommunen genom att agera smörjmedel, informationsinstans eller på annat sätt
ge råd inför ett företags interaktion med övriga kontor och enheter. I förhållande till de
myndighetsutövande kontoren har denna verksamhet därmed en direkt kundrelation till de
företag som tar kontakt med kontoret. Detta gör att hela diskussionen ovan om en
multiklientsituation i stor utsträckning inte är giltig för detta kontor vilket medför att kontoret
har en helt annan attityd och retorik i förhållande till externa klientintressen än övriga kontor.
Näringslivskontoret är en serviceinstans som har sin verksamhet normerad inom kommunen
genom näringslivsprogrammet samt de styrdokument som pekar ut dess rolluppdrag i kommunen.
Detta gör även att ansvarsutkrävande för detta kontor sker inomkommunalt och i relation till
kommunens sammanlagda prestationer i förhållande till klientgruppen företagare. Kontoret har
även en roll som näringslivssamvete inom kommunen vilket tydliggörs genom att kontoret ofta
trycker på för etableringar som fastnat mellan stolar eller i handläggningen på ett kontor.
Näringslivskontoret har en verksamhet som alltså är pådrivande, rådgivande och allmänt
orienterad mot att bistå företag med att förstå hur sammansatta ärenden skall drivas och därtill
agera för att få andra kontor och enheter i kommunen att leverera samordnade resultat.
Resultaten från denna verksamhet är därmed av två slag. Det ena är ett direkt resultat där
kontoret ger hänvisningar till lediga lokaler direkt till en klient. Vidare är de råd och det stöd
som kontoret ger till klienter på en rent konsultativ nivå ett direkt resultat. Det som dock är
verksamhetens huvudresultat är ett indirekt resultat. Den kanske viktigaste delen av
kontorsresultaten är indirekta så tillvida att Näringslivskontorets klientrelationer eller de intressen
som är klienter till kontoret är av den mer okomplicerade varianten i kommunen. Några
egentliga särintressen är svåra att urskilja och allmänintresset är till stor del associerat till uppdraget
som kontoret har att verka för ett blomstrande näringsliv i kommunen. En annan verksamhet
som bär liknande drag med detta är mark- och exploateringsenheten (4.3.4). Detta är dock en
tydligare blandform. Här finns det tydligare olika intressen till den mark som kan säljas och
kontoret kan göra en bedömning av vilken verksamhet som skall prioriteras på en viss tomt.
När det gäller mark- och exploateringsenheten blir situationen mer komplex. Konkurrens om
mark kan ske mellan olika företag vilket gör att det återfinns särintressen. Det är dock relativt
sällan som det sker och kontoret arbetar med anvisningar som gör att det blir mer transparent.
Det gör att särintressen är tydligare i form av vem som skall ha tillgång till marken ifråga. Det är
dock inte fråga om direkt myndighetsutövning. Kontorets uppgift är att bereda väg för att mark
förädlas från råmark till en mer användbar mark. Detta innebär att kontoret är en intern
uppdragsgivare och finansiär av planenhetens planeringsverksamhet som skall förädla marken
genom en detaljplan. När detaljplanen är klar agerar kontoret beställare av infrastruktur och ser
till att VA, el, för den mark, som planlagts, är draget. Att denna karaktäriseras som en
blandform mellan lagstyrd förvaltning och marknadsstyrd förvaltning är inte ett resultat av att
verksamheten är myndighetsutövande. Tvärt om är rent formellt inte avtalsförbindelser
myndighetsutövning mot enskild utan ett civilrättsligt förhållande (Bohlin & Nerep-Warnling,
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2004). Markanvändningen är dock trots viss delegation föremål för strikt politisk styrning vad
gäller prioriteringar att det blir försvårande att kalla detta för en marknadsstyrd förvaltning.

5.7.3 MYNDIGHETSUTÖVANDE VERKSAMHETER
Myndighetsutövande verksamheter (jfr Bohlin & Nerep-Warnling, 2004; Hellners & Malmquist,
1999; 3.3.1) är den kategori som får illustrera den utpräglade myndighetsutövningen i
kommunen. Kontoren (planenhet, miljö- och hälsoskyddskontor och byggnadsnämndskontor) bedriver i
sin verksamhet myndighetsutövning mot enskild och är därmed inte serviceproducerande utan
den lagimplementerande sidan av den kommunala förvaltningen. Detta är alltså
näringslivskontorets absoluta motsats. I dessa verksamheter finns vägningen av olika intressen mot
varandra som kärnan i verksamheten. Därmed är situationen med multiklientsituationen
allestädes närvarande. Det är dock inte alla dessa verksamheter som har en direkt relation till
särintressen. I planprocessen (4.3.5) finns alltid en direkt relation till såväl en allmänhet som
uppmanas att ikläda sig rollen som ett särintresse och tycka till om planen vilkens syfte är att
skapa demokratiska rutiner för kommunens strategiska markanvändning. Därmed är ofta såväl
särintressen som klientintressen och allmänintressen direkt involverade. När det gäller
alkoholtillståndet är det ett klientintresse som vägs mot de två varianterna av allmänintresse
(skyddsintresse och förmånstagare) och vilket av dessa som är överordnat i det aktuella fallet. I
fallet med detaljplanen är det alltså marken som förädlas och når en status som byggbar till
skillnad från råmark. När det gäller ett bygglov är det en ansökan som transformeras till ett
tillstånd. I detta fall är det intressant att detaljplanen både kan ses som ett underlag men även
som en norm. Förenklat kan man uttrycka detaljplanen som en lag gällande markanvändning för
ett visst markområde.
I kommunen finns det som diskuterats ovan för varje kontor och enhet multipla normkällor.
De myndighetsutövande verksamheterna som byggnadsnämndskontoret, planenheten, miljö- och
hälsoskyddskontoret och socialkontorets alkoholhandläggare har alla externa normer i form av lagstiftning
och myndighetsföreskrifter som direktreglerar verksamheten. Till detta kommer förvaltningslag
och andra normer som har med myndighetsutövningen att göra. Dessa normerar bland annat
det som är relaterat till stilen i handläggningen enligt Lundquists (1992; 1998) terminologi. I
dessa regleras även andra förhållanden men när det gäller stöd, service och samverkan är dessa
primärkällor. Till detta kommer interna normer från nämnden som reglerar prioriteringar och
inriktning för verksamheten i detalj. Viktigt i sammanhanget är även att kommunen utnyttjar
dessa verksamheter som utredningsresurser i etableringsprocesser. Som vi sett blir dessa ibland
hanterade som transportsträckor där syftet kringskärs för att nå snabba resultat.

5.7.4 INTRESSEBEVAKANDE VERKSAMHET
Den intressebevakande verksamhetstypen har särskiljts från den komplexa
myndighetsutövningen av den anledningen att dessa verksamheter inte har en direkt avvägning
mellan olika intressen att hantera och inte heller en direkt roll i förhållande till klientintresset.
Dessa verksamheter har via sitt rolluppdrag givits uppgiften att bevaka och stärka ett visst
intresse som bullerfrågor (4.3.3) och tillgänglighet (4.3.7). I regel utgör de remissinstanser i den
176

kommunala organisationen även om kommunen i linje med tidigare beskrivningar diskuterar
former för att i ökande omfattning försöka att involvera dessa intressen innan förutsättningarna
är låsta. Gemensamt för dessa är att de i sitt rolluppdrag har ett intresse att befrämja och bevaka i
relation till övriga instanser i kommunen. De blir alltså som ett ombud för i allmänhet ett
allmänintresse som identifierats och försetts med bevakning. Det kan dock även vara ett
särintresse i vissa frågor som buller där denna typ av verksamhet företräder de bullerstörda eller
potentiellt bullerstörda. Det kan gälla tillgänglighetsaspekter i vägkonstruktion, naturområden,
parkområden, bullerstörningar eller trafikstörningar. I första hand har de involverats i
planprocessen där de utgör remissinstanser för att påverka planens utformning utifrån det
intresse de bevakar. De är dock även aktiva på direkta klagomål och anmälningar. Dessa
verksamheter är sådana som indirekt kan hindra etableringar genom sina uttalanden förutsatt att
deras synpunkter inte förbises. De har även som roll att leverera synpunkter till framförallt
detaljplaneprojekt i fråga om det intresse de bevakar. Det kan gälla bullerfrågor och andra
störningsfrågor som gäller miljö. Det kan även gälla ekologiska hänsyn till miljö- och
naturvärden som behöver bevaras. Märk väl att distinktionen från tillståndsgivningen är viktig
här. En verksamhet kan inte bedrivas utan ett miljötillstånd eller ett livsmedelstillstånd medan
dessa snarare är av indirekt karaktär. De är indirekta eftersom de inte har egentlig del i
tillståndsgivningen för en etablering eller företagsutveckling. Delverksamheter inom miljö- och
hälsoskyddskontoret har denna roll. När det gäller detaljplaner är såväl ekologiska hänsyn, (inom
tekniska kontoret jfr 4.3.7), bullerfrågor (miljö- och hälsoskyddskontoret jfr 4.3.3) en verksamhet
som är till för att avstyra, när de hänsyn som de har i uppdrag att beakta åsidosätts eller riskerar
att åsidosättas. En verksamhet som denna kan alltså säga nej eller ställa krav på korrigeringar
men kommunen kan välja att köra över dessa intressen vilket även sker i hårt prioriterade
ärenden. I ärenden som är oproblematiska ur kommunens synvinkel är de inte aktiva utan låter
det hela passera utan erinran i sina remisser. Dessa verksamheter har därmed en relation till
andra ärenden och arbetar genom att påverka dessa i en riktning som ligger i linje med
intentionerna för rolluppdraget. Det betyder att den hårt styrda klientfokuseringen i de ärenden
som beskrivs i 5.4.2 drabbar dessa kontors intressen hårdast av två anledningar. För det första
genom att den proaktivitet som normalt kan finnas i sammansatta ärenden försvinner i hårt
fokuserade processer och för det andra genom att dessa ärenden i relation till det viktiga
huvudärendet mot huvudklienten får en i retoriken undanskymd betydelse vilket även påverkar
det faktiska inflytandet. Detta medför även att företrädare för dessa blir mindre
lösningsorienterade och mer konfliktbenägna eftersom det intresse de bevakar blivit reducerat
till en transportsträcka eller rundas.

5.7.5 INSATSPRODUCERANDE VERKSAMHET
Denna benämning har satts på delar av tekniska kontorets (4.3.7) verksamhet. Den mest
frekventerade delen av det tekniska kontoret i etableringar handlar om
infrastrukturinvesteringar och koordination av aktörer inom och utanför kommunen som
handhar denna typ av investeringar. Det som avses här är olika varianter på infrastruktur som
vägar, förändringar av vägar, samt koordination av infrastrukturinvesteringar med andra
kommunala och utomkommunala aktörer. Dessa verksamheter är inte myndighetsutövande och
till största delen är verksamheten ett projektkontor. Uppdrag initieras antingen med
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utgångspunkt i en beställning från mark- och exploateringsenheten (4.3.4) eller från den tekniska
nämnden direkt på förslag från handläggare. Verksamheten innebär att ett område bereds med
förutsättningar att kunna driftssätta företag på. Att se på företaget som kund blir för dessa en
okomplicerad historia till skillnad från det som benämnts myndighetsutövande verksamheter
ovan. Verksamheten initieras på ett uppdrag enligt ovan och har alltid ett formellt underlag i
form av en detaljplan att följa, vilket är ett vidarefört underlag som alltså inte har klienten i
form av företag som vare sig avsändare eller upphovsman. Denna plan konkretiseras sedan i
ritningar för utbyggnad av vägar, vatten, avlopp etc vilket därmed blir ett utredningsunderlag från
det tekniska kontoret. Detta utredningsunderlag innebär sedan att kontoret i sin tur skapar
uppdrag och underlag för tidskoordinerade insatser för de aktörer som skall installera vatten,
avlopp, optofiber och annan infrastruktur som kommunen inte tillhandahåller. Kontoret agerar
därmed som en koordinerande projektbyrå i relation till de underentreprenörer som
upphandlats och i stället för klientintresset träder i regel mark- och exploateringsenheten in i stället
för det etablerande företaget som blir en implicit kravställare genom detaljplan och
exploateringsunderlag. Vad beträffar normer behöver kontoret följa de regelverk som gäller
framförallt kontraktering och upphandling av entreprenörer som utför det fysiska arbetet.
Denna typ av verksamhet har inte svårt att se på företagen som kunder eftersom det egentligen
inte är någon värdering av tillgång till resurser eller annat problematiskt som sker. Det skall
dock stå klart att kontorets hela verksamhet inte ryms under denna rubrik utan stora delar av
verksamheten är istället intressebevakande.

5.8 KRAV PÅ SAMMANHÅLLEN KOMMUNAL FÖRVALTNING
Att kombinera och balansera uppfyllandet av de två dimensionerna i den hierarkiskt grundade
verikala dimensionen (5.3.1) och den horisontella dimensionen (5.3.2) blir en grannlaga uppgift
för realiserandet av en sammanhållen kommunal förvaltning (jfr Peters & Pierre, 2003). Utifrån
de olika minsta beståndsdelarna som beskrivits ovan och sektoriseringsproblematiken samt de
värden som sektoriseringen och specialiseringen medför är det nu dags att diskutera
sammansatta processer. Som tidigare diskuterats har den horisontella styrning som kommunen
utövat genom informella projektledare och chefssamordning inneburit problem i och med att varje
delärende inte hanterats som en process med ett värde i sig utan som en delprocess på vägen till
ett värde för slutklienten. Som avsnitt 5.5 visar är sektoriseringen värdefull i sig genom den
vertikala legitimering som uppstår genom de parametrar hämtade från Webers idealbyråkrati
som diskuterats i avsnitt 3.8. Detta betyder att en sammansatt myndighetsprocess behöver balansera
sektoriseringens värden eller snarare den ansvarighet och legitimitet som skapas genom
hierarkierna och den struktur som den traditionella byråkratin har. Balansen behöver dock som
sagt även rymma de horisontellt inriktade åtgärderna som legitimerar genom att stödja och bistå
med vägledning, navigationsstöd och samordning i sammansatta processer och därmed alltså
gränsöverskridande resultat. Detta är viktigt därför att en ensidig fokusering på antingen process
(5.3.2; 5.4.2) eller hierarki (5.3.1; 5.4.1) skapar legitimitetsproblem (5.3.3; 5.8.1).
Huvudproblemet blir därmed designen av offentliga organisationer som kombinerar de
holistiska, helhetstänkande, effektiva och medborgarfokuserade egenskaperna hos
decentraliserade förvaltningssynsätt som processorienterad och sammanhållen förvaltning med
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de likabehandlande, enhetliga, legitima, formallegala hierarkiska förvaltningssynsätten (Peters &
Pierre, 2003).

5.8.1 UPPDRAG, VIDAREFÖRDA UPPDRAG OCH KÄNNEDOM OM ÄRENDEN
Flertalet av de ärenden som studerats har sitt ursprung i uppdrag med grundklientens
handlingar. Det är till exempel klienten som måste söka bygglovet, miljötillståndet,
livsmedelstillståndet och serveringstillståndet. Detta kan inte kommunen göra åt klienten och
skulle inte heller vilja det. Dessa ansökningar innebär alltså att klienten i allmänhet är den
formella uppdragsgivaren till förvaltningarnas prövningar. Andra uppdrag inom kommunen är
vidareförda som beställningar av detaljplaner i de fall som mark- och exploateringsenheten
förädlar mark som skall säljas till potentiella eller specifika företag. Beställningen på detaljplanen
lämnas till planenheten som föreslår nämnden att planen skall utvecklas vilket gör att det här är
ett politiskt beslut att starta en detaljplan (4.3.5).
Att arbeta reaktivt på inkomna uppdrag är det normala för förvaltningar och det finns
egentligen inget annat sätt att arbeta när det gäller ärenden inom myndighetsutövande
verksamheter. Det som blir problematiskt ur ett företagarperspektiv är att man inte har bara en
relation och ett tillstånd utan i allmänhet flera som skall koordineras. Eftersom bedömningen
av ärenden är komplex och klienterna i enlighet med diskussionen i 5.4.1 står för lejonparten av
koordinationen i de sammansatta ärenden som utvecklas evolutionärt, blir det ett transparensoch förutsägbarhetsproblem för klienter i relation till förvaltningen. För koordinationen av de
olika ärenden som uppstår i ett företags sammansatta ärende är det centralt att kontor ger
varandra kännedom om kommande ärenden. Att stödja klienten och att initiera och föra vidare
kännedom om kommande ärenden till andra kontor är något som är personberoende från
handläggare till handläggare. Till vilka man som handläggare för vidare kännedom om
kommande ärenden beror dessutom på vilka kontakter som är upparbetade sedan tidigare.
Mellan mark- och exploatering finns således sådana informella kontaktvägar där initiering av
kommandeärenden och vilka effekter det kan komma att ha förs vidare. Miljö- och
hälsoskyddskontoret och alkoholhandläggarna på socialkontoret har även former för att
vidareföra och initiera uppdrag genom att kommunicera inkommande ärenden med varandra.
Detta är dock ett förhållningssätt som är mycket personberoende. E-förvaltningsforskning är
och har varit kraftigt influerad av BPR och annan processorienteringmetodik från näringslivet
som bygger på en i många fall för omfattande fokusering på resultat, processer, standardisering
och sekvensering (Lenk & Traunmüller, 2007). Som vi ser i denna avhandlings empiri är dessa
parametrar viktiga men i centrum för den sammanhållna förvaltningen har vi behoven av att se
kollegiala former för samarbete. Förhandsvärdering av sammansatt ärende, vidareförning av
uppdrag mellan kontor, kollegiala samarbetsformer för underhandssynpunkter snarare än
eftervärderingar i form av remisser. Som vi kommer till senare, fordrar detta att de kommunala
förvaltningsmyndigheterna såväl enskilt som kollektivt styr sin verksamhet mot en mer indirekt
myndighetsutövning (Wennergren, 2000) och att samarbeten mellan kontoren blir mer
kollegiala och proaktiva istället för det reaktiva samarbete som remisserna innebär.
Chefssamordningen liksom det informella projektledarskapet uppstår på grund av dysfunktioner i
ärenden där företaget väljer mellan flera olika kommuner och är därmed ett resultat av den
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evolutionära förvaltningen med bristande koordination, samordning och samverkan. Detta gör
att de formella uppdragen från klienterna blir formella händelser men att utfallet i de flesta
fallen är kända på förhand och analyserade som lagenliga. Ett aber med denna typ av
verksamhet är att det alltid finns en risk för överklaganden hur mycket man än förankrar med
grannar och olika intressen. Som byggnadsnämndskontoret dock anför är det oftast möjligt att lösa
även sådana problem om man är proaktiv och inbjudande på förhand för att diskutera
förutsättningar (4.3.2). För en kommunal sammanhållen förvaltning är det alltså utifrån empirin
centralt att tidigarelägga analysen av det sammansatta ärendet. Detta gör att de formella
uppdragen (ansökningar från klienterna) behöver kompletteras med arbetssätt som integrerar
kontor på ett tidigt stadium när arbetet kan bedrivas förutsättningslöst. Det traditionella,
reaktiva arbetssättet skapar en grogrund för chefssamordning och andra insatser för hårdare
horisontell styrning medan det är relativt tydligt att kollegiala arbetsformer och ansvar är
centrala för utvecklingen för kommunen.

5.8.2 UNDERLAG OCH GEMENSAM GRUNDDATA
Att se på och styra en sammansatt myndighetsutövning som den i kommunen blir en komplex
situation och innebär ett antal stora utmaningar. En skillnad från de traditionella liknelserna
från bilindustri och annat löpandebandinfluerat är att underlagen och uppdragen från klienterna
uppstår och måste uppstå i de olika delärendena. Vidare bygger många delärenden på varandra i
sekvens medan andra är fristående. Ett exempel på sekvens är att man inte kan söka bygglov
(4.3.2) innan detaljplanen (4.3.5) är tagen (i normalfallet och utan halvlegala kreativa lösningar).
Miljötillstånd (4.3.3) kan inte beviljas om inte detaljplanen förutsätter att sådan verksamhet får
bedrivas. Vid intervjuerna har det framkommit ett antal intressanta faktorer kring underlagen.
Underlag för de olika tillståndstyperna innehåller mycket grunddata som är gemensam och
mycket grunddata som är möjlig att komplettera. I samarbeten anges information och då
gemensam sådan som den viktigaste koordinationsmekanismen (Snijkers, 2005). I nästa kapitel
kommer vi att granska denna informationshanteringsdimension närmare.
Som sagts ovan finns det en mängd olika typer av underlag som kan identifieras i kommunen.
Ett av de underlag som skapar problem är remissen. I ärenden som innebär utveckling och
rådgivning mot företag i sammansatta komplexa ärenden blir det en märklig situation när
ärenden bereds och färdigställs för att sedan granskas och kritiseras. Mellan första
intervjutillfället och andra intervjutillfället hände mycket på detta område. Kommunen kom att
arbeta mer proaktivt och återintroducerade startmötet i planprocessen (4.3.5) som ett sätt att
komma till rätta med de konflikter som remisserna ofta innebar. Underhandskontakter och
informell förankring skapar förutsättningar för att skapa effektivare processer som är mer
konsensusinriktade. I en mer remisstung beredning var det vanligt att remisserna var
kompromisslösa och antog ett intresses inställning utan ambition att kompromissa och arbeta
problemlösande. Den andra avarten är avsaknaden av eller ignorerandet av remisser. Detta gör
att intressebevakande kontor helt enkelt ibland inte involveras eller deras synpunkter ignoreras
men vanligtvis handlar det om att instansen initieras för sent för att kunna påverka processen.
Lösningen som man ser det i kommunen är mer proaktiva och indirekt myndighetsutövande
(Wennergren, 2000) insatser. Detta ställer också krav på större och mer utpräglade
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samarbetsformer mellan de kommunala myndigheterna i kommunen. Forskning kring
kollaboration i offentlig förvaltning handlar i allmänhet om nätverk där klienten är en del i det
nätverk som samarbetar (Vigoda, 2002). För sådana samarbeten är dock informationsflöden
mellan parterna och transparens mellan i detta fall klienten och de kommunala kontoren
centrala (jfr Snijkers, 2005). Som kommunens informationssystemmiljö ser ut idag saknas dessa
förutsättningar av flera skäl. Vad gäller underlaget är det centralt för samarbetet mellan
kontoren att grunddata inte byggs upp evolutionärt genom relationerna med de olika kontoren.
Grunddata och underlagsmaterial av verksamhetskaraktäriserande karaktär behöver finnas med
tidigt i processen för att effekterna av samarbetet skall bli goda.
När det gäller etableringar räcker det underlag som behövs för att handlägga miljöfrågor mycket
långt även på övriga kontor. Kompletteras detta material kan flertalet ärenden i kommunen
hanteras med ett litet mått av för ärendet specifik information. När det gäller etableringar av
restauranger är det ett antal olika beskrivningar av lokalen ur olika perspektiv som behöver
göras. Det finns egentligen inget som talar för att dessas olika syften kan kombineras i ett
underlag för polis, brandskydd, serveringstillstånd och livsmedelstillstånd. Trots detta växer ett
sådant underlag fram hos klienten i relationen med de olika kontoren. Den evolutionära
framväxten av ärendet som beskrivits i avsnitt 5.4 är problematisk av flera skäl bland annat att
företag och kommun förlorar mycket tid på att inte ta fram underlag ur ett helhetsperspektiv.
Mycket av de grunddata som behövs för alla de delärenden som är aktuella i en företagares
sammansatta ärende har redan lämnats vid den första instansen. Kontaktuppgifter,
fastighetsbeteckning, verksamhetsbeskrivning, utsläpp, eventuella bullerstörningar lämnas och
undersöks redan i detaljplanen men vid bygglov och miljötillstånd skall dessa uppgifter lämnas
igen. Som vi kommer till senare finns det inget informationssystem som håller denna
gemensamma information så företagen fortsätter att lämna likartade uppgifter till de olika
instanserna.

5.8.3 UTVECKLING AV ROLLER OCH RESPEKT FÖR SAMVERKANSPARTS SÄRART
Problematiken med de olika kontorens roller i samverkan är ett forskningsmässigt känt problem
i horisontell samverkan i offentlig förvaltning (Quist, 2006). Pollitt (1998) beskriver att det är
vanligt i horisontell koordination att enheter och funktioner inkräkräkrtar i varandras
jurisdiktion vilket skapar konflikter och konkurrens. Detta är även tydligt i empirin där
rollförbistringen och relationerna till klienterna negativt påverkar samverkansrelationerna
internt i kommunen samt mot klienter. I den studerade kommunen har de på flera håll i landet
implementerade företagslotsarna (koordinerande generalistpersonal) en svag ställning som
potentiell lösning på koordinationsproblemet i sammansatta ärenden. Lösningar som bygger på
att individer eller roller skall ha generalistkompetens och därmed skall kunna ge råd kring en
sammansatt process tror man inte på i den studerade kommunen. I stället vill man ha
professionella relationer med klienterna i varje ärendetyp för att kunna ge bra och rättssäkert
stöd. Dessutom finns problematiken med att kontor uttalar sig om verksamheten på andra
kontor och i vissa fall även prognostiserar ett resultat utanför sin expertis något man upplevt
som mycket problematiskt. Tarchys (2004) skriver att kommunerna är den del av den svenska
staten som är mest fragmenterad och sektoriserad på grund av verksamheternas bredd och
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skiftande karaktär. Detta är även på grund av att en stor del av den ökande regelkomplexiteten
som skall genomföras har hamnat i kommunerna som viktig instans för implementering av
offentlig politik. Sektoriseringen och stuprören som identifierats i kommunerna av juridisk,
organisatorisk, politisk och informationsrelaterad karaktär bidrar till såväl legitimering och
tydlig ansvarighet men även till svårarbetade processer för klienter där företagaren interagerar
med inte alltid välkoordinerade öar. I föregående avsnitt har ett antal olika varianter på
kommunala aktörer beskrivits. Dessa har på flera sätt en särart som gör att deras uppdrag,
klientrelationer och relationer med andra kommunala aktörer skiljer sig drastiskt. Det betyder
att i det samarbete som ett sammansatt ärende innebär är det centralt att kontoren respekterar
varandras syfte, särart och aktörsstruktur. Näringslivskontoret som fungerar som en intern
klientombudsman och Miljö- och Hälsoskyddskontoret har som ett exempel vitt skilda ansvar,
syften och förhållanden till andra aktörer
För att skapa en situation där ärenden är koordinerade och internt kända på förhand krävs det
att förvaltningen arbetar proaktivt med ärendeplanering över gränser. I litteratur och retorik
finns i idag en syn på processer som influerats av en industriell syn på processorientering (jfr
Stigendal & Johansson, 2004; Andersen, 2004). Tidigare i avhandlingen har processynsättets
dualistiska syn på relationer mellan parterna kritiserats. En annan sak är även viktig att tillägga.
Processynsättet fokuserar på en standardiserad sekvensering av aktiviteter i flöden (Lenk &
Traunmüller, 2007). I komplex samverkan i offentlig förvaltning där inte beslutsfabriker och
datatransport är det aktuella, riskerar denna form av verksamhetsbeskrivningar och
verksamhetsstyrning att bli formalistisk och rigid. Lika mycket som det finns strikt regelstyrda
och regeltillämpande beslutsfabriker finns det förvaltningssamverkan där lagstiftningen är
komplex och processerna varierande kraftigt från klient och klient. Det är detta som är grund
för specialiseringen, professionaliseringen av förvaltningen med dess kända avarter. Som Lenk
& Traunmüller (2007) anför är strikt tayloristisk koordination en sida i ett kontinuum där
kollaboration utgör den andra ändpunkten. I kommunen är den klientstyrda (ostyrda)
evolutionära förvaltningen ett stort problem liksom den hårt kundstyrda och
processtyrningsliknande förvaltningen utgör ett problem. Båda dessa varianter innebär problem
med respekten för kontorens särart, mål och klientstruktur. I den styrda varianten har vi sett att
ärenden ibland reduceras till transportsträckor medan den ostyrda förvaltningen innebär
odistinkt interaktion (ärendet man interagerar i har ingen direkt identitet knuten till ett företag).
I processutvecklingslitteratur (ex Andersen, 2004) och managementlitteratur (ex Osborne &
Gaebler, 1992) kring offentlig förvaltning är detta otillräckligt problematiserat och något som vi
här empiriskt kan belägga är av betydelse.

5.8.4 ANSVARIGHET FÖR HELHET OCH ANSVARIGHET FÖR DELAR
Ansvarigheten (3.6) är en komplex fråga när det gäller samverkan. Pollitt (2003a) anför att just
diffusa former av ansvarighet är ett av de mer komplexa problemen med horisontell samverkan.
Att kommunen utkrävs ansvar för företagsärenden som en samlad aktör men har de
traditionella
ansvarsformerna
de
känns
vid
genom
hierarkierna
gör
att
samverkansproblematiken och den mediala uppmärksamhet som dålig publicitet ger slår mer
mot ledningen. Detta kan vara en av anledningarna till att ledningen fokuserat på horisontell
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styrning. Det olösta problemet i kommunen är om någon instans kan vara och bör vara
ansvarig för helheten mot företaget eller om det är i delegerad samverkan detta behöver
hanteras. Denna samverkan är då, som idag, distribuerad så att ingen har ansvaret för och ingen
kan utkrävas ansvar för helheten.
Kommunen har förväntningar på sig att verka som en sammansatt aktör men internt fungerar
den genom och är uppbyggd kring funktioner och myndighetsområden. Som diskuterats är
även situationen sådan att företagen som skall etablera sig i kommunen är klienter med ett
ärende sammansatt av en mängd olika delar spridda på olika kommunala aktörer. Som
diskuterats i föregående kapitel är för de myndighetsutövande verksamheterna verkligheten
sådan att de bevakar ett intresse de fått via sitt rolluppdrag och inom detta gör en avvägning
mellan olika intressen. Dessa kommunala aktörer har alltså en situation där de hålls ansvariga
genom hierarkin i det stuprör de verkar inom. I den horisontella dimensionen är det som
utvärderas kommunens sammanlagda agerande mot företagen. Därmed utkrävs ansvar för delar
inom hierarkierna och ansvar för sammansatt ärende genom samverkan. Problemet med delat
eller gränsöverskridande ansvarsutkrävande är välkänt (Wilkins, 2002; Considine, 2002) och i
kommunen är man skeptisk till organisationslösningar som skapar en situation där ansvaret
suddas ut från hierarkin och ersätts med resultatansvar av någon form av sammansatt aktör i
form av företagslotsar eller projektledare som varit aktuella i andra kommuner. I denna
kommun menar man att ansvarigheten för delar måste vara inom hierarkin och ansvar för
helhet måste vara kollegialt om det skall finnas överhuvudtaget. Ansvarsfrågor över huvudtaget
är ett dominerande tema i kommunens verksamhetsutveckling och framtidsdiskussion.
I sammansatta ärenden är det alltså centalt att former för såväl vertikal ansvarighet inom
hierarkierna som horisontella ansvarighetsformer (ansvarighet för sammansatt ärende) kan kombineras.
Det senare är outvecklat inom kommunen men en tydlig aspekt är det publicistiska
ansvarsutkrävandet för processresutlat som sker. Detta är ett exempel på horisontella
ansvarsformer. Det som Considine (2002) Snijkers (2005) och Ling (2002) diskuterar kring krav
på nya nätverks- och processbaserade former för ansvarighet är aktuellt även i denna kommun
där det precis som inom JUG ställts krav från brukarsidan på nya organisationsformer cogh
arbetssätt vilka inte lätt kan inordnas i de traditionella ansvarighets- och styrformerna. Som
diskuterats tidigare fordrar detta att kontor och enheter inte reduceras till transportsträckor och
att de intressen dessa företräder inte förbigås. Det är nämligen viktigt att minnas att delärenden
har multipla klienter (5.6; 5.9.5) medan helheten är en binärrelation. Två lösningar på denna
problematik är i kommunen att gå mot en mer proaktiv, mer förutsättningslös och kollegial
ärendeplanering. Detta gör att förutsättningarna för det sammansatta ärendet är bättre utrett
från början. Detta kräver dock att handläggare i betydligt större utsträckning styr över sitt
beteende mot indirekt myndighetsutövning (Wennergren, 2000).

5.8.5 KONTAKTER OCH ÄRENDEN
När och hur kommunen skall börja agera samordnat är en av de stora utmaningarna med en
sammanhållen förvaltning. De etableringar som studerats här kan variera mellan ett sammansatt
ärende som endast finns på två kontor och ärenden som involverar i stort sett hela den
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kommunala förvaltningen och därtill flera statliga myndigheter. Koordination och identifiering
av skyldigheter är en annan fråga som företagen ställer krav på kommunen att bistå med. Detta
medför att de förväntningar som finns på handläggarna leder till att den reaktiva handläggning i
distribuerad förvaltning, som den stora volymen ärenden genomgår idag, inte motsvarar de krav
som finns på kommunen. Den fallgörande egenskapen hos handläggare är här en fiende mot
identifiering av ärenden över gränserna. De krav som ställs på kommunen innebär att
handläggare behöver större kunskaper om klientens villkor men även att handläggare har
betydligt större kunskaper om de andra kontorens verksamhet och lagstiftning.
Förväntningarna på kommunen gör att det finns större krav på att analysera med kommunen
tagna kontakter för att se vad dessa innebär inom kommunen men även att dokumentera dessa
så att företagen inte ideligen behöver lämna samma uppgifter. Som diskuteras i nästa kapitel är
detta en omsvängning från det traditionella syftet med dokumentation för spårbarhet och
transparens för ansvarsutkrävande till dokumentation för arbete och historik. Detta innebär
dock även en integritetsfråga i och med att normalt inte lagrad information behövs för
gränsöverskridande handläggning.
Nu kommer vi till ytterligare en viktig dimension för hur kommunen prioriterar ärenden. Vi har
ovan granskat de minsta beståndsdelarnas utseende i offentlig myndighetsutövning och
granskat konsekvenserna och kraven som måste uppfyllas för hur för hur vertikal integritet och
horisontell effektivitet skall kunna samordnas. Det är komplext att hitta arbetsformer som
medger att styra horisontellt samtidigt som den vertikala integriteten för ärendet inte åsidosätts
och det utgör också något av framtidens dilemman (Peters & Pierre, 2003). I den studerade
kommunen riktar, som vi sett i föregående kapitel, handläggarna kritik mot hur
kommunledningen väljer att prioritera ärenden. Detta gäller inom flera förvaltningar men
bygglovsverksamheten och planverksamheten upplever att de i stor utsträckning drabbas av
detta. Det detta gäller är att kommunen ser en etablering som man i kundorienterad anda vill
visa sin goda vilja att snabbt realisera. I de fall en detaljplan krävs händer det ofta att en annan
plan sätts åtsidan så länge för att kommunen skall kunna ta fram etableringsplanen så snabbt
som möjligt. Problemet blir som vi sett att kommunen inte samverkar med företaget när det
gäller planering vilket gör att kommunen i en ren kundorienteringsiver skyndar på en detaljplan
för en etablering som inte behövt gå så snabbt. Som vi sett i sammanställningen för
stadsbyggnadskontorets planenhet är snabba planer ofta lika med stora problem vilket är en del
av effekterna som uppstår/kan uppstå. Ett annat problem är att kommunen inte vet företagens
tidplan för sin etablering och sin driftstart. När flera politikområden skall samverka blir det
oerhört viktigt att kommunen vet vad det är som gäller för företaget och att kommunens
interna arbete kan gynnas av ett effektivt, resurssnålt och demokratiskt arbetssätt. Det kan i
extrema fall röra sig om hela den tekniska sidan samt hela stadsbyggnadssidan och miljö- och
hälsa. Även utbildning och arbetsmarknadsutbildning involveras i ett större sammansatt ärende
och i dessa är det viktigt att kommunen inte mobiliserar resurser för att snabbt realisera arbetet
om det inte behövs. Då blir det inte heller problem för andra företag, bostadsrättsföreningar
och villaägare i samma utsträckning. Klienter som inte får sina planer och lov i tid på grund av
att kommunen använder sina resurser till att snabbt realisera andra prioriterade projekt.
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För att belysa detta utifrån exempel kan man se att det i kommunens planverksamhet nämns ett
antal fall där det inom kommunen varit oerhört viktigt att mycket snabbt ta fram en plan för att
en klient skall kunna inleda sitt byggprojekt. Klienten har dock inte varit redo att inleda sitt
byggprojekt genom att ansöka om bygglov och göra en bygganmälan varpå den snabbt
genomförda och prioriterade detaljplanen blivit liggande oanvänd ett antal månader innan
klienten själv varit redo att gå vidare. Kommunen har alltså bedömt ärendet som brådskande
och i en klientorienterad anda snabbt genomfört planen för att den skall bli klar. Det som
saknats är det som innebär ”snabbt nog” i förhållande till klientens planering. Det är genom att
nå till denna punkt som man kan höja sig rejält och utnyttja resurserna optimalt utan att
inkräkta på andra projekt som får prioriteras ner i onödan. För att schematiskt beskriva de
behov som finns för vidareutveckling kan vi illustrera dels kommunala ärenden, kommunala
beslutspunkter men tydligare föra in klientens beslutspunkter.

5.8.6 ATT VÄNDA PÅ SAMMANSATTA ÄRENDEN
Att vända på floder är en ganska radikal benämning men en talande bild i detta fall. Som
konstaterats är kommunen en organisation där sammansatta ärenden utvecklas evolutionärt
eller styrs hårt horisontellt utifrån ett tidigt identifierat klientbehov. Det normala är den
evolutionärt framväxande processen där klienten är den som koordinerar och initierar ärenden i
sekventiell ordning. Hårt renodlat behöver den stora volymen av ärenden samordnas för att
skapa en mer samordnad hantering i dessa sammansatta ärenden i linje med diskussionen i 5.3.1
och 5.3.2. Samtidigt har vi de ärenden där kommunen samordnat så mycket att alternativen
bleknat och kundorienteringen tagit över integriteten i myndighetsutövningen för de ingående
delärendena (5.4.2). Dessa ärenden behöver stärka den vertikala integriteten. Sålunda är
kommunen i sig ett exempel på behoven att bedriva en etisk offentlig verksamhet som
balanserar hierarki och process eller demokrativärden och ekonomivärden. Som konstaterats tidigare
(5.3.1; 5.3.2; 5.4.1; 5.4.2) är inget av dessa sätt som kommunen bedriver sin verksamhet på
speciellt legitimt och båda dessa har omfattande dysfunktion. Två saker uppfattas som
överordnade att hantera i denna situation.
Makt och inflytande över om, hur och var ett sammansatt ärende initieras och på vilken plats
ett företag etableras behöver flyttas till en tidpunkt där det fortfarande är möjligt att diskutera
förutsättningarna. Miljökontor, kommunekologer och andra som värnar viktiga intressen och värden
kan uppgraderas från hinder och nejsägare till utredningsresurser och mervärdeskapare. Detta
strider mot själva naturen i den offentliga myndighetsutövande förvaltningen. Traditionellt
reagerar man på yttre stimuli i form av via hierarkin initierade uppdrag och innan en ansökan
inkommit finns inget ärende. I nästa kapitel kommer vi in på behoven att dokumentera och
dela kontakter och information på ett tidigare stadium än traditionellt. Här handlar det i stället
om hantering av ärenden. För att kombinera det som benämnts som horisontell ansvarighet
och legitimitet (5.3.1) genom resultat i sammansatta ärenden för hela processer med en vertikal
ansvarighet och legitimitet (5.3.2) för delprocesserna krävs att kommunen arbetar proaktivt.
Detta innebär att som offentlig verksamhet kan man inte vänta på att ärenden initieras i sekvens
utan förvaltningen behöver proaktivt delta i en diskussion om förutsättningarna. Detta innebär
även en förstärkning av det Wennergren (2000) benämner samordning via samförståndsvägen
185

eller indirekt myndighetsutövning. Av de idag samordnade ärendena är platsen för etableringen
ofta bestämd tidigt och som konstaterades i avsnitt 5.8.1 reduceras därmed flera
myndighetsutövande kontor till hindrande verksamheter från att vara möjliggörande verksamheter.
Diskussionen om det är en lämplig plats sker i allmänhet utan handläggare som representerar de
myndighetsområde som kan ha synpunkter på lokaliseringen av företaget. Miljö- och
hälsoskyddskontoret är ett sådant exempel som istället för en indirekt myndighetsutövande part som
styr företag till lämpliga platser ur ett miljö- och hälsoskyddsperspektiv blir en instans som i
detaljplanen tvingas säga blankt nej eller varna för att länsstyrelsen inte kommer att godkänna
en sådan verksamhet på den platsen. Kommunen utnyttjar därmed inte sina resurser på ett
rationellt sätt. En annan sådan fråga är kommunens tekniska förvaltning som sällan är med i
tidiga diskussioner med företag. Många är de etableringar som skulle gått betydligt snabbare och
varit betydligt billigare om hänsyn i lokaliseringen hade tagits till infrastrukturen i och på
marken (4.3.7) och detsamma gäller miljö- och hälsoskyddskontoret som inte heller det
utnyttjas som en resurs för hållbar lokalisering utan istället glöms bort eller kringgås.
I den vertikala dimensionen (4.3.1) har chefssamordningen utnyttjat hierarkin för forcerad
samverkan och kundorientering vilken trots att denna på pappret skulle kunna vara en beaktare
av demokratiska värden och ekonomiska värden helt fokuserat på att hitta mer eller mindre
lämpliga genvägar för att fokusera på hastighet och klientresultat. Detta sätt att lyfta och
kommendera fram resultat redan innan granskningen är gjord har som sagt genererat negativa
effekter. Kommunen försöker här agera på ett sätt som gör att inflytandet över även dessa
ärenden i framtiden skall utföras på handläggarnivå i samverkan. I den horisontella
dimensionen (4.3.2) har de exempel på horisontell styrning som genomförts inneburit problem
med dels kvalitet genom att utredningar inte genomförts i den utsträckning situationen påkallat,
vilket i förlängningen skapat negativa effekter för företag och kommun. Motreaktionen mot
denna samordning med för hård kundfokusering har från kommunens sida varit av två slag. Det
ena är som konstaterats i avsnitt 4.3.4 & 4.3.5 proaktiv planering där kommunen i ökande
utsträckning försöker skapa en förädlad markreserv som i större utsträckning är bearbetad
innan ett specifikt företag tar kontakt med kommunen. På detta sätt går man från en orientering
som i ökande utsträckning innebär arbete mot en potentiell kund (Lind, 2001) och därmed
reducerar de negativa effekterna av att arbeta tidspressat mot ett specifikt företag. Denna typ av
mer proaktivt arbete kan dock inte täcka alla eventualiteter (4.3.5; 4.3.4) vilket medför att
kommunen behöver arbetssätt för att arbeta även mot specifika företag. Genom att sammanföra
kommunens olika intressebevakare i den etableringsgrupp man satsat på och mer
förutsättningslöst utreda förutsättningarna för olika platser och de för- och nackdelar dessa
innebär, kan kommunen samverka utan att löften uttalats och förhoppningar som upplevs som
tvingande ingivits. Detta innebär att kommunens olika intressen bättre kan bevakas eller i alla
fall att problem gällande vissa företags placering på vissa platser i tid påkallas. Tendensen är
alltså att förändra ett traditionellt kommunalt reaktivt förhållningssätt till att bli ett mer
proaktivt kommunalt förhållningssätt, där makten återgår till de olika kommunala kontorens
intressen och underliggande intressentstruktur men i samverkan.
Detta innebär inte att handläggningen kan starta tidigare än den legala processen kräver men
förutsättningarna för den kommande legala processen kan utredas på ett tidigt stadium. På detta
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sätt vill kommunen bättre uppfylla myndigheternas uppdrag och bättre beakta
intressentstrukturen. För många kommunala verksamheter är kravet på i vilken ordning tillstånd
behöver tas annorlunda än den ordning som ärenden behöver utföras i rent rationellt ur ett
företagarperspektiv. Att söka bygglov eller planändring för en restaurangetablering där man
nekas serveringstillstånd är inte rationellt ur vare sig ett kommunalt eller företagsekonomiskt
resursperspektiv. Idag vet ingen hur mycket tillstånd och ärenden som utreds men som slutar i
att inget händer på grund av att senare instanser i den formella ärendegången sagt nej till den
aktuella platsen. För restaurangen är livsmedelstillståndet (4.3.3) och framförallt alkoholtillståndet
(4.3.6) det centrala. Om inte restaurangen får ett serveringstillstånd spelar inget annat någon roll
längre eftersom annat än lunchrestauranger, caféer och snabbmatsställen har svårt att bli
lönsamma utan intäkterna från alkoholserveringen. Detta gör att förvaltningen och klienten
behöver vända på det sammansatta ärendet och börja i de mest problematiska och
processkritiska delarna först för att se om det finns förutsättningar och var det finns
förutsättningar. Idag är det i många fall så att man börjar med att välja en plats (antingen
klienten eller kommunen) för att sedan driva ärendet utifrån detta önskemål. Det gör att det
finns en mångfald av exempel där företag hamnat på en olycklig plats, ärenden fått tas om för
att företaget hamnat på fel plats eller det sammansatta ärendet blivit försenat och fördyrat.
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6 INFORMATIONSHANTERING OCH IDENTITETER
I detta det sista analyskapitlet analyseras kommunens informationshantering internt, externt och
gränsöverskridande. Kontakter, identiteter och informationsdelning i relation till klientföretagen från
kommunens sida analyseras och utgör det sista området av förutsättningar för värdegrundad utveckling av
sammanhållen förvaltning. Förutsättningar för och potentialen för informationssystem för stödjande av
gränsöverskridande kommunala sammansatta ärenden diskuteras.

6.1 INFORMATIONSRELATERADE OCH TEKNISKA STUPRÖR
Förutsättningar för sammanhållen förvaltning (Statskontoret, 2005; Quist, 2006) är det syfte
som behandlas i denna avhandling. Inom ramen för detta syfte avhandlades olika stuprör i
offentlig förvaltning (5.5). I detta avsnitt är det informationshantering och ärendeidentiteter
som står i förgrunden. När det gäller informationshanteringen är kommunen uppbyggd med ett
diarium som är indelat i linje med de politiska stuprören eller nämnderna. Detta är det enda
gränsöverskridande informationssystemet i kommunen. Två av de studerade verksamheterna
har egna verksamhetssystem, Byggnadsnämndskontoret (4.3.2) och Miljö- och
hälsoskyddskontoret (4.3.3). Vidare har Näringslivskontoret ett informationssystem för
kundhantering (CRM-system) som bistår med hanteringen av den volym av kontakter som sker
med kontoret. Detta är det enda systemet som används till dokumentation av kontakter som
inte formaliserats till ärenden.
När kommunens informationssystem granskas är en befogad fråga var finns företagen någonstans? I
föregående kapitel har sektorisering diskuterats och när det gäller information introducerades
detta i föregående kapitel (5.5.4). Nu är det dags att fortsätta den diskussionen i form av
informationshantering och informationssystemrelaterade aspekter på sektorisering. I kapitel 3
har diskuterats vilka effekter i offentliga organisationer som observerats och förutspåtts i
forskningslitteraturen. En av dessa har varit en kollaborativ egenskap där det är centralt att
informationssystem anses utmana organisatoriska gränser och de stuprör (5.5) som identifierats
i kommunen (Bellamy & Taylor, 1998; Fountain, 2001) medan andra beskriver
informationssystem av annan karaktär som byråkratiserande eller snarare som en stärkare av
några av byråkratins värden (Snellen, 1998b; Bovens & Zouridis, 2002). Intranät och
dokumenthantering inom offentlig förvaltning är inte som specifika tekniska lösningar något
vanligt studieobjekt även om studier finns tillgängliga. Normalt klumpas alla varianter av
informationssystem och tekniska lösningar ihop under parollen IKT i offentlig förvaltning.
Detta innebär två olika problem med distinktionen; 1) Vilken typ av offentlig förvaltning? 2)
Vilken typ av informationssystem? Att detta inte är distinkt gör resultat svårtolkade och
eFörvaltning luddigt och visionärt.
Redan diskuterat till viss del är att företagen ser kommunen som en koncern och från denna
förväntar sig en sammansatt myndighetsutövning, synkroniserade uttalanden och råd och stöd
för att kunna lagenligt etablera sin verksamhet så snabbt som möjligt. Kommunens organisation
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är fragmenterad organisatoriskt och kan delas in i juridiska, politiska, organisatoriska och
informationsrelaterade stuprör. När det gäller informationssystem i offentlig sektor tillmäts de stor
betydelse (Dunleavy et al, 2005; Snellen, 1998b) men med vitt skilda implikationer.
Tjänstebaserad arkitektur skall knyta myndigheterna (Regeringskansliet, 2008) närmare
varandra och integrera tjänsteproduktionen mellan dessa myndigheter. I brittisk
stadsförvaltning har joined-up government (Bogdanor, 2005; Pollitt, 2003a) slagit igenom och
informationssystem är för denna utveckling central. När det gällde informationssystem i
offentlig förvaltning före internet var det normalt ett instrument för byråkratisering och
centralisering (Hood, 1994). Även Snellen (1998b) menar att den handlingsfrihet som åtnjuts av
handläggare kommer att reduceras i och med informationsteknikens intåg i förvaltningen. På
lång sikt har Bovens & Zouridis (2002) sett en omstöpning av myndighetsutövningen i det de
benämner beslutsfabriker mot mer automatiserbara regelverk. Denna argumentation bygger på
att handläggare idag åtnjuter stor handlingsfrihet i de fall lagarna är av mindre detaljreglerande
karaktär. För Weber (1987; Nydén, 2002; Magnusson-Sjöberg, 1992) är transparens och
dokumentation centrala aspekter för att reducera korruption och öka möjligheterna för
granskning och eftervärdering för ansvarsutkrävande. I det gränsöverskridande
informationssystem, diariet, som idag är det enda system som hanterar ärenden över gränser är
minnesfunktionen central. Tanken med diarier är att kunna hålla ett minne som kan användas
för att utkräva ansvar (Bovens, 1998; Behn, 2001; Meijer, 2007). Det är just information och
spårbarhet om beslut tagna inom de olika sektorerna av förvaltningen som är centralt eftersom
traditionella former för ansvarsutkrävande är knutna till hierarkin (3.6; 5.3). Detta sätt att hålla
information och dokumentera det som är gjort ställs dock inför utmaningar vid horisontell
samverkan över gränser. Som diskuterats är två utvecklingstendenser i kommunen att mer
arbete går mot en större proaktivitet. Remisser ersätts av förstudier, sondering och samarbete
och större krav på tidigare interaktion inför beslut finns på många håll i kommunen (4.3.2;
4.3.3; 4.3.5) och detta gäller framförallt på myndighetssidan av den kommunala förvaltningen.
Diariet som organisatoriskt minne bygger på att det skall vara lätt att se vad som är gjort i
relation till klienter och av vem (Meijer, 2007) och är en realisering av Webers syn på
dokumenterade beslut i byråkratin. Diariesystemet är även ett exempel på organisatorisk ITanvändning (Ibid.) liksom även de verksamhetssystem som finns på Miljö- och hälsoskyddskontoret
medan övriga kontor har det Meijer (Ibid.) benämner personlig IT-användning. I eran före
internet var informationstekniken till stora delar ett internkontrollargument som inte hade
mycket bärighet mot medborgare och företag då myndigheternas och kommunens
informationssystem inte var direkt lättillgängliga. Efter internets tillkomst och spridning blev
det möjligt att vända på detta och göra offentlig förvaltning transparent inte bara internt som
ett antikorruptionsprogram utan även göra myndigheternas och kommunernas hantering
transparent utåt mot medborgare och företag. Informationstekniken har även genom intranät
och dokument- och ärendehanteringssystem i ökande utsträckning kunnat göra förvaltningar
transparenta internt.
Den studerade kommunen har betydligt mer av pre-internet-era informationshantering än
eFörvaltningsåtgärder för transparens mot företag och medborgare. Det som finns tillgängligt
är ett publikt diarium där en hugad företagare med mycket möda kan söka reda på de
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beståndsdelar som det sammansatta ärendet består av. Dessa ligger dock bokförda under olika
diarienummer för varje nämnd och arbetet att spåra ett sammansatt ärende över
nämndgränserna är nästan övermänskligt svårt. Tittar man krasst på saken är kommunen idag
långt ifrån att kunna vara transparent internt beroende på inlåsning i personliga manuella
system och slutna verksamhetssystem. Möjligheten för handläggare att kunna följa ärenden de
kommer att involveras i på andra kontor är mycket begränsad. Att nå en extern spårbarhet och
transparens är avhängigt förutsättningar för att internt kunna följa ärenden. Den systemmiljö
som är i kommunen idag är betydligt mer nära den weberlika synen på informationssystem som
stärker rutinerna för dokumentation, stärker och stödjer experthandläggning och skapar en
handlingsspårbarhet. Flertalet kontor som saknar speciellt informationssystemstöd för den egna
verksamheten har en personlig systemmiljö baserad på kontorsprogramvara och diariet som
komplement för de formella handlingarnas registrering. Dessa kontors IT-miljö bidrar i mindre
utsträckning till sektoriseringen. De kontor som har dedikerade informationssystem för den
egna verksamheten har istället system som bygger intimt på begreppsstrukturen i den
verksamhet som kommunen bedriver. Således är byggnadsnämndskontorets system knutet till
fastighetsbeteckningen som grundbegrepp medan miljö- och hälsoskyddskontorets system är
knutet till installationer och objekt. Dessa ärendesystem som bygger in verksamheten på
respektive kontor i en anpassad struktur är istället infomrationssystem som bidrar till att
förstärka stuprören. Dessa system är nämligen slutna (knutna till en viss leverantör) och så
strikt anpassade till verksamheten på det egna kontoret att informationsdelning med övriga
kontor blir både dyrt, tekniskt komplicerat och knutet till en leverantörs välvilja eller en
konsults näsa för att läsa slutna databaser. Dessa verksamhetssystem stärker alltså både
inlåsning och sektorisering genom att utgöra teknologiska stuprör. Dessa system stärker på flera
sätt möjligheterna till ansvarsutkrävande på ett sätt som stärker Webers idealbyråkrati och
bidrar till ansvarsutkrävande i den vertikala dimensionen (5.3.1).
Kommunen är som vi sett i det föregående kapitlet sektoriserad och indelad i stuprör med liten
eller ingen samverkan i många ärenden. Det är i dessa klienten som håller samman och har
kunskapen om sitt sammansatta ärende. Systemmiljön i kommunen består av en blandning av
informationssystem för de olika kontoren. Vissa kontor som Miljö- och hälsoskyddskontoret,
Näringslivskontoret och Byggnadsnämndskontoret har som sagts ovan skräddarsydda dokument- och
ärendehanteringssystem för sin verksamhet. Som enda kontor har näringslivskontoret ett
ärendehanteringssystem med utökad användning och funktionalitet som egentligen är ett
kontakthanteringssystem eller CRM-system för att dokumentera de kontakter som tas med
kontoret. Övriga system bygger på begreppet ärende och har därmed en mer formaliserad
användning och därmed inte innehåller denna typ av tidigare frågor. När det gäller
kommunövergripande informationssystem finns det egentligen inget utöver diariesystemet. I
detta lagras dock endast det som formellt sett är ärenden och handlingar. Ärenden är handlingar
på en förvaltningsmyndighet som leder till beslut (Bohlin & Nerep-Warnling, 2004) och det är
detta som är den normala grunden för dokumentationen i de kommunala myndigheterna.
En fråga från en företagare och ett svar på hur denna kan hitta mark och vilken mark
kommunen har att erbjuda är inget som normalt lagras i ett diariehanteringsystem. Ett
diariehanteringssystem bygger på formella handlingar och behov som i kommunen bygger på
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behov av ett verksamhetsminne för kommunikation som dessutom är av inter-organisatorisk
karaktär. En av de egenskaper som IT i offentlig sektor associeras med är att använt för
kommunikation har IT en gränsutmanande egenskap som tenderar att mildra effekten av de
stuprör som förvaltningen är organiserad i (Jain, 2004). Diariet är dessutom uppdelat i olika
sektioner för varje nämnd och reproducerar därmed de politiska stuprören på
informationsplanet. I diariet är dessutom nyckelbegreppen för dokumentation ett diarienummer
beroende på när handlingen är skapad och detta bidrar därmed inte till att hålla samman de
sammansatta ärenden som företagen upplever. Detta system är alltså ett verksamhetsminne
(Cronholm & Goldkuhl, 2006) för formella handlingar som är fragmenterat som nämnderna
och därmed redan har de politiska stuprören (5.5.1) implementerade i sin datastruktur. Som
tidigare nämnts är inte syftet med diariet att vara ett tvärsektoriellt arbetsredskap utan ett
verksamhetsminne för ansvarsutkrävande. Att systemet reproducerar hierarkin är därmed en
del av syftet. Flertalet kontor använder informellt skapade informationssystem som kan variera
mellan handläggare (mappstrukturer och andra mer primitiva datorbaserade
informationssystem) och traditionell programvara för kontorsbruk (4.3.4; 4.3.5; 4.3.7). Detta är
fallet med Mark- och exploateringsenheten (4.3.4) som har en personlig kommunikation som
inte är transparant utåt. Planenheten (4.3.5) har anfört att det är problem med transparensen
mot Mark- och exploatering och roller och distinktioner är inte heller klara. Ett problem är att
många kontor inte vet vad som är på gång på andra kontor, vilket även leder till att kontor
initieras för sent i sammansatta ärenden som kommer till deras kontor så småningom. Möten
och koordination i alla ärenden är inte möjligt men möjligheten att se ärenden man så
småningom kommer att involveras i för sin egen ärendeplanering är en fråga som många
handläggare efterlyser. Verksamheten idag är inte helt transparent internt vilket gör att den egna
planeringen hela tiden behöver ta hänsyn till osäkerheten i omgivningen. På planenheten finns
ett stort behov av ett informationssystem för att hantera de projekt som detaljplaner är.

6.2 GRÄNSÖVERSKRIDANDE DOKUMENTERING AV FÖRETAGSKONTAKTER
I dag kommer kontakter in från klienter till ett stort antal kontor i företagsrelaterade ärenden i
kommunen. De kontor och enheter inom kommunen som uppger att de har
initieringskontakter med klienter på frekvent basis utgörs av Miljö- och hälsoskyddskontoret,
Mark- och exploateringsenheten, Näringslivskontoret, Byggnadsnämndskontoret samt
Alkoholhandläggare.
Det händer enligt de intervjuade för ofta att företag tar kontakt med någon av dessa instanser
och får besked om förutsättningar som inte överensstämmer. Vidare är det ofta kontakter tas
med en del av kommunen samtidigt som en annan del av kommunen har ett pågående ärende. I
kommunen är det idag ingen som vet hur många kontakter som tas av företag mot kommunens
olika instanser. Som nämnts påverkar detta det strategiska arbetet eftersom den totala
efterfrågan på mark, lokaler, nyföretagarstöd etc mot kommunen inte är känd och på grund av
att det endast är Näringslivskontoret som systematiskt bearbetar inkommande kontakter.
Övriga kontor bedriver inte samma systematiska arbete med kontakterna och i flertalet fall blir
inte kontakterna delade ens inom kontoret förrän ärendet inletts med en formell ansökan som
diarieförs. Det sker normalt inte förrän ärendet konkretiserats och blivit just ett ärende, vilket
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sker när det kommer att leda till någon form av beslut eller utlåtande. Det betyder även att det i
de allra flesta fallen inte finns dokumentation i informationssystem förrän en ansökan kommit
in. Det tidiga kontaktskedet när ett företag ber om råd och stöd om hur man skall agera är en
högst personlig företeelse på flertalet kontor. På Miljö- och hälsoskyddskontoret (4.3.3)
dokumenteras endast handlingar och aktiviteter i systemet. Besvarade frågor om lokalisering av
företag och krav på tillstånd loggas inte annat än i rent personliga informationssystem och det
som sagts och gjorts mot en klient delas därmed inte. För Byggnadsnämndskontoret (4.3.2) är
situationen densamma, vilket innebär att inkomna handlingar dokumenteras medan tidigare
skeden hanteras informellt av handläggare. I detta kontors verksamhetssystem finns dock
förutsättningar för att dokumentera rena kontakter och deras syfte, vilket kommer att ske i
framtiden enligt verksamhetschefen. Övriga kontor har inte utöver diariet något
verksamhetssystem och dokumentationsrutinerna kring kontakter och företag blir strikt
handläggarberoende.
I kommunen är det framförallt de primära kontakterna som innebär problem när flera i
kommunen arbetar med samma relation utan inbördes kontakt. Det är i dessa lägen som det är
stor risk att de olika beskeden från olika kontor uppstår (4.3.1). Här skall dock tilläggas att det
för dokumentation i myndighetskontorens verksamhetssystem inte heller finns någon läsare
och att den dokumentationsstandard som finns i dag är baserad på dagens
dokumentationsbehov. På Näringslivskontoret framhåller man dock att historiken kring vilka
besök och relationer man haft på kommunen i förhållande till en företagare är en mycket viktig
grund för att skapa professionella och klientorienterade relationer mellan kommun och företag.
För kommunen som helhet är det därmed problematiskt att de inkommande kontakterna inte
identifieras, klassificeras och analyseras för att se hur dessa på ett enklare sätt kan hanteras.
Eftersom kontakter inte lagras idag är det i stort sett omöjligt att veta volymerna av kontakter
från företag med de olika instanserna. Flera kontor anger att de frekvent hänvisar till andra
kontor men med tanke på att så få kan ange vilka kontor som är de viktigaste ingångarna till det
egna kontoret är det i allmänhet hänvisningar som går direkt från kontor till klient och inte från
kontor till klient och därtill med en kontakt och vidareförning från kontor till kontor. Markoch exploateringsenheten (4.3.4) anger att av de kontakter som tas med dem är det ca 10 % (1020 ärenden på årsbasis) som leder vidare i en etableringsdiskussion och fram till ett påskrivet
kontrakt, övriga kontakter utgör olika slags förfrågningar till enheten om etableringsmöjligheter.
Dessa följs inte upp på ett systematiskt sätt från kommunens sida och delas inte idag mellan
Näringslivskontoret och Mark- och exploateringsenheten. Detta medför också att Mark- och
exploateringsenheten och Näringslivskontoret (och övriga frontkontor) tillsammans idag saknar
förutsättningar för att strukturerat ta tillvara kontakterna som tas med respektive organisation. I
och med detta saknas även förutsättningarna för att gemensamt utreda hur man som kommun
skall hantera, styra och dela kontakterna mellan sig för att så snabbt som möjligt ge klienterna
rätt råd och stöd. En annan fråga gäller öppenhet och slutenhet. Det som finns i ett
informationssystem når en mer formaliserad status i större grad än personliga
pappersanteckningar resonerar man på framförallt Mark- och exploateringsenheten och
Näringslivskontoret. Dessa anför att det i en icke försumbar andel av alla ärenden finns ett
skede där ingen annan än kommunkontakten kan få reda på att kontakter sker mellan ett
företag och kommunen. Det kan gälla sonderingen av olika kommuner för etablering,
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nyinvesteringar som är marknadspåverkande eller helt enkelt tidiga skeden av utredningar om
flytt till annan ort som inte bör komma till marknadens eller medarbetarnas kännedom enligt
företaget. En viss oro finns på dessa kontor för att informationssystem skall innebära
offentliggörandet av hemlig information. Att informationen betraktas som hemlig i detta tidiga
skede beror på att det just är marknadspåverkande eller för företaget potentiellt sett skadlig
information som delges. Detta på grund av att MBL-förhandlingar vid flytt eller för marknaden
okända expansionsplaner kan vara information som behöver hemlighållas till dess att företaget
bestämt lokaliseringsort.

6.3 ÄRENDEIDENTITET OCH INFORMATIONSHANTERING
En viktig observation från denna studie är vilka identiteter som ärenden har i kommunen.
Redan konstaterat är att företag har vad som här kallas ett sammansatt ärende. I strikt
bemärkelse är det välfärdsarbetare som normalt brukar avses när Lipskys street-level bureaucracy
avhandlas (Lipsky, 1980; Prottas, 1979). En av Lipskys (1980) viktiga poänger är dock att dessa
agerar och reducerar medborgare till fall och ärenden det vill säga en hanterbar storhet. Detta
gör att medborgarens, eller i detta sammanhang företagets, sammansatta ärende reduceras till de
storheter som hanteras inom de stuprör som specialiseringen i den weberianska traditionella
byråkratin är uppbyggd kring (Rothstein, 2001; Weber, 1987; Magnusson-Sjöberg, 1992). En
stor del av anledningen till att sammanhållen förvaltning överhuvudtaget diskuteras är att
medborgare och företag har sammansatta behov och att det kräver sammanhållna lösningar
(Blair, 1997; Bogdanor, 2005). Även i svensk kontext pratas om fallgörandet och reduceringen
av helheter inom stuprörsförvaltningen som ett problem. I propositionen Om åtgärder mot krångel
och onödig byråkrati (Prop 1978/79:111) talas även om reduceringen av medborgare till fall och
den kalla logik av skyldigheter att förstå stuprören och sammansatta resultat av inkompatibla
lagstiftningar. I den studerade kommunen har redan konstaterats att kontoren agerar både som
osammanhängande öar och som reducerade till transportsträckor i hanteringen av sammansatta
företagsärenden, där dessa två aspekter utgör extrempunkterna på skalan. Redan har här
konstaterats att kommunen har en fragmenterad systemmiljö där information kring andra
kontors verksamhet endast finns genom det gemensamma systemet, diariet, där dock två av
verksamheterna inte finns med. I forskningslitteraturen finns beskrivet hur informationssystem
i offentlig miljö kan verka för att stödja interaktion i samarbete mellan olika instanser i löst
sammanhängande nätverk (Cordella, (2007). Han menar vidare att automatisering är ett sätt att
kunna stärka de värden som framhålls för byråkratin. Informationsmässigt (såväl som
processuellt) reducerar varje kontor och enhet inom kommunen företaget till ett ärende inom
den egna verksamheten såväl för arbete som vad gäller information. I kommunen är det
normalt inte heller så att företagen har en naturlig identitet. Informationsutbytet mellan
kontoren påverkas negativt av just denna brist på sammanhållande identitet för en viss klient.
Intranät och ärendehanteringssystem av gemensam karaktär har visat sig ha en positiv påverkan
på informationsflöden i offentliga organisationer (Welch & Pandey, 2006). Damsgaard och
Sheepers (2000) har även identifierat att sammanhållande ärendehantering och därmed
sammanhållen identitet skapar förutsättningar för informationsdelning i offentliga
organisationer. I flertalet sammansatta ärenden är inte den kommunala interaktionen fokuserad
mot företag X utan fokuserad mot att handlägga de delar som inkommit. Skillnaden blir att
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man inte hanterar en del av vad som är företag X etablering utan ett ärende som är en del av
företagets utvecklingsprocess utan att företag X andra delärenden fopkuserats. Koordination av
aktiviteter och helhetstänkande blir därmed situationsberoende och upp till de behov som
uppmärksammas av handläggare. Hanteringen blir därmed väldigt olika från ärende till ärende
och från företag till företag. Det företag som ställer krav och utkräver ett samordningsansvar
från kommunen får också detta i större utsträckning.
Detta är en viktig skillnad mellan de vanliga ärendena och de samordnade ärendena.
Samordnade ärenden (chefssamordnade eller informellt projektledda) har en informationsidentitet i
kommunen. Detta innebär inte att någon information finns lagrad i ett gemensamt system
annat än diariet och definitivt inte under företagets namn. Det innebär dock att det i
organisationen har uppstått en identitet kring det etablerande företaget. Detta innebär att
arbetet i kommunen fokuseras mot företaget som identitet snarare än de separata ärendena och
att helheten i form av det sammansatta ärendet blir känt. Istället för ett antal distribuerade
ärenden identifierade under fastighetsbeteckningar, objekt-ID, sökandes namn, eller en
byggkonsults namn så är det i dessa prioriterade ärenden arbete kring etableringen av företag X
som är i fokus. Som vi dock konstaterat blir styrningen mot att nå resultat som ligger i linje med
företagets behov ibland för hård vilket omstöper ärenden och reducerar dessa till
transportsträckor. Som vi konstaterat är en av de viktigaste effekterna av sektoriseringen och
garanten för effektiv handläggning att man inom fackförvaltningarna behandlar en del av
klienten, den del som rör klientens verksamhet (jfr Sannerstedt, 2001; Lipsky, 1980) och som
har kopplingar till kontorets och handläggarens specialisering. Som sagts ovan finns det olika
synsätt på hur informationssystem påverkar närbyråkraterna (Snellen, 1998b; Bovens &
Zouridis, 2002).
Att reducera företagen till ett bygglov, ett miljötillstånd eller vad relationen handlar om är som
sagt garanten för ett professionellt bemötande av experter inom respektive område. Dessa skall
garantera likabehandling, saklighet, objektivitet etc. i enlighet med hur konstruktionen av
lagstiftningar ser ut (5.3.1; 5.4.1). Som vi nämnt har problemen med detta allt mer kommit att
uppmärksammas. Lagstiftningar passar inte ihop (eftersom även utredare på regeringskansliet
lever i samma sektoriserade värld). Som en handläggare uttryckte det skulle ingenting gå att
genomföra om alla intressen och lagstiftningar som förvaltas inom kommunen tilläts att driva
sitt intresse fullt ut utan kompromisser. Eftersom det är i förvaltningens gränsyta mot
medborgare och företag som legitimiteten för förvaltningen skapas och även politiken
konkretiseras är denna gränsyta central (Rothstein, 2001; Lipsky, 1980; Weber, 1987). Som sagt
är det av denna anledning och med tanke på effektivitet för klienterna (snarare än
förvaltningen) som man fokuserat på interaktion, samverkan och en sammanhållen förvaltning.
I den studerade kommunen är detta i sin begynnelse i och med att samverkan mot företag
fokuserats i näringslivsprogrammet. Detta kan ses som ett första steg mot det som Pollitt (2003a)
benämner joined-up policy. En policy utan implementering är dock bara ord och en
implementering kräver goda förutsättningar för att lyckas. Att hantera ärenden sammansatt
kräver inte bara att handläggare uppmärksammar att det är en helhet som hanteras, utan det
kräver också att ärenden kan hållas samman under en identitet så att handläggare på olika
kontor kan se och följa delarnas progression och därmed även tidigt kan uppmärksamma
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problem och finna lösningar. En sammanhållen dokumentation under en helhetsidentitet (företaget)
blir därmed i kommunen en förutsättning för sammanhållen förvaltning. Som diskuterats i
föregående avsnitt har den traditionella synen på IT i förvaltningen varit att stärka sektorernas
arbete genom specialiserade system, vilket i dessa fall snarare stärker stuprören än minskar
dessa. En annan viktig aspekt om man inte skall hemfalla till reform ideologier är att effekterna
av en mer transparant kommun med sammanhållen dokumentation även innebär en mer
transparent klient (van Duivenboden, 2002).
Två av de större problemen med sammansatta företagsärenden i kommunen är att ärenden inte
initieras i tid på kontor med långa handläggningstider och att på flera kontor utredningar inte
samordnas för att ge ett multifunktionellt resultat. Utredningar inom detaljplanen skulle till
exempel med ett proaktivt förhållningssätt även kunna expanderas till att täcka väsentliga delar
av miljötillstånd (4.3.3) och bygglov/bygganmälan (4.3.2) respektive livsmedelstillstånd (4.3.3)
och serveringstillstånd (4.3.6). Det skulle kunna tjäna gemensamma syften om dessa utredningar
samordnades. De senare är klientens handlingar som med rätt stöd skulle kunna samordnas i
betydligt högre utsträckning. Detta är insatser som innebär att förvaltningarna skall kunna
initiera ärenden på andra kontor på tidigt stadium och vid behov vända processer (5.9.5). Ovan
har vi diskuterat volymerna av ärenden som något mycket osäkert och initierat diskussionen om
att det finns ärenden som är minst lika angelägna att hantera samordnat som etableringar av
större företag. Tidigare har diskuterats att det finns en stor ojämlikhet i hur kommunen
hanterar ärenden och om de hanteras som sammansatta ärenden. I detta perspektiv får idag större
företag mer stöd att hantera sina ärenden samlat än små företag och företag som ställer krav på
sammanhållen förvaltning får detta i betydligt större utsträckning. De informella projektledarna
initierar samordning ur dels ett behovsperspektiv (handläggaridentifierat behov) och dels ur ett
uppdragsperspektiv (krav på samordning från politiker och företag). Chefssamordningen är mer en
marknadsföringsfråga där kommunen mobiliserar sina resurser för att lämna ett anbud till
företag som sonderar en möjlig etablering och sedan eventuellt genomför den. Även om man
inte lägger ett rättviseperspektiv och ett likabehandlingsperspektiv på tillgången till kommunens
samordningsresurser (vilket man bör göra) finns andra rationella skäl att bättre stödja mindre
företag i att volymerna av arbetstillfällen finns i ett blomstrande företagande bland små- och
medelstora företag. Det är nämligen bland dessa som den stora volymen arbetstillfällen finns så
en realisering av kommunens näringslivspolicy förutsätter att dessa ges lika goda förutsättningar
som storföretag.
Som diskuterats ovan är kommunen externt utvärderad och legitimeras bland företag för sitt
sätt att agera mot dessa. Där sammanhållen förvaltning är en viktig del finns ur ett
legitimeringsperspektiv mycket att vinna på arbetssätt som minskar dysfunktionen i bristen på
horisontell styrning (5.4.1) och dysfunktionen på grund av horisontell styrning (5.4.2). Kan kommunen
istället hantera dessa sammansatta ärenden konsultativt och samordnat har man såväl stärkt sin
legitimitet bland företagare liksom även stärkt kommunens företagande. Det är dock viktigt att
detta inte sker på ett sätt som åsidosätter myndighetsutövningens balansering av intressen (5.6;
5.7). Detta ställer stora krav på handläggare som kräver ett dubbelseende där det krävs fokus på
den egna ärendehandläggningens integritet, och balanseringen av olika intressen och mål samt
en holistisk syn på ärendet med fokus på att se utanför de egna verksamhetsgränserna och
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klientintressets behov. Vissa verksamhetschefer menar att samordning kräver tid som kontoret
inte har att lägga ner på att samordna sig med andra kontor i sammansatta ärenden (4.3.3) medan
andra ser detta som en potential för tidsvinster som resursmässigt innebär besparingar för
verksamheten (4.3.2; 4.3.5). En fråga som väcks är dock integritetsfrågan när det gäller samlad
dokumentation och hantering av kontakter (Nydén, 2002). Kontakter som de dokumenteras
(personliga notiser eller inte alls) idag är normalt inte offentliga handlingar medan i
informationssystem dokumenterade kontaktloggar och kontakthistorik skulle vara det. Det
finns en risk för att den ökande dokumentationen som sammanhållen kommunal förvaltning
genererar kan skada såväl enskilda småföretagares integritet som företags ekonomiska intressen
om de kommer i fel händer. Ett företag måste kunna lita på att sekretessbelagd information och
marknadspåverkande information inte sprids, vilket är en potentiell risk med en bredare tillgång
till ärenden i alla dessa skeden.

6.4

KUNSKAP OM ETT FÖRETAGS SAMMANSATTA ÄRENDE

Som diskuterats har företag, som vänder sig till kommunen, sammansatta ärenden och
sammansatta behov. Tidigare har detta diskuterats i termer av samverkan, processer och legitimitet. I
detta avsnitt är det kunskap om klientens sammansatta ärende som diskuteras. I kommunen ser
man en lösning på samverkansproblemet både när det gäller hård horisontell styrning och brist
på horisontell styrning i ett mer proaktivt och indirekt myndighetsutövande, där
problemlösning inom lagstiftningens ramar skall förstärkas för att förvaltningen skall bli mer
responsiv mot företagarnas sammansatta problem och behov (Wennergren, 2000). Kunskap är
makt brukar det sägas men i detta fall är kunskap frustration. Den enda del av den kommunala
hanteringen av företagsetableringar som gör försök att samla in och ta hänsyn till en samlad
problembild sker i detaljplaneprocessen. Som konstaterats i avsnitt 4.3.5 är det långt ifrån ett
heltäckande arbete som görs i planprocessen och planerna är ofta sådana att de tagits fram
under stor tidspress mot en specifik klient eller också inriktar sig planen mot ett större område
och i allmänhet potentiella och ofta egenskapsmässigt till vissa branscher eller typer av
generaliserade företag (4.3.5).
Det finns fog för att säga att det i nuvarande situation ofta är företaget som under
handläggningen av de ärenden som ingår i det sammansatta ärendet ensamt haft den samlade
kunskapen om denna etablering. Återgår vi till de idealtypiska beskrivningarna i avsnitt 5.4.1
och 5.4.2 finns i den första av dessa ingen samlad kunskap om ett specifikt företags etablering
medan detta finns i den hårdare styrda samordnade processen. Hittills har det mest varit
problem som kunnat identifieras med de hårt samordnade varianterna på processer men när det
gäller kunskap är det en fördel. Som beskrivits i avsnitt 4.3.6 och 4.3.3 finns det en viss tendens
från företag att ibland lirka sig fram i kommunen genom att ge friserade
verksamhetsbeskrivningar för olika syften. I dessa fall med parallella ärenden för
livsmedelstillstånd och serveringstillstånd finns det ett antal fall där företag i kontakt med
alkoholhandläggare förstorar upp den livsmedelshantering som skall bedrivas medan de inför
miljö- och hälsoskyddskontoret försöker påskina en så ringa livsmedelshantering som möjligt.
Detta är därmed även det ett argument för samlad kunskap där stärkt myndighetsutövning är
det potentiella resultatet. I avsnitt 5.4.1 beskrivs den evolutionära processen kring ett företags
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ärende som en upptäcktsprocess (5.4.1), medan vi i detta avsnitt kan lägga till en aspekt i
kunskapshanteringen i form av samlad kunskap kring ett sammansatt ärende vilket även är den
tänkta strukturen. I lagstiftningarna anges det ingenstans någon annan avsändare för klienten än
klienten själv eller en uppdragstagare anlitad av denne (4.3.1). I dag är det normalt klienten som
är den som vidareför uppdrag och initierar ärenden i kommunen. Om företaget inte har
tillräcklig kunskap om och kontroll över det sammansatta ärendets process innebär det att
denne behöver lära sig den kommunala organisationen för att själv kunna navigera mellan det
sammansatta ärendets olika delärenden. Det är denna evolutionära lärprocess som beskrivs i
avsnitt 5.4.1. Granskas en hel process är det tydligt att det i kommunen råder en situation med
asymmetrisk information (Clarkson et al, 2007), där klientföretaget har den samlade informationen
om såväl det sammansatta ärendets fortskridande som om de substantiella förhållandena som
avgör de olika delärenden som bygger upp det sammansatta ärendet. På grund av att många av
de kommunala ärendekategorierna är dynamiska regelverk med stora mått av
situationsanpassning (Rothstein, 2003) har dock företagen svårt att veta utfallet. Vidare har inte
företaget alla nycklar till hur komplexa de ärenden som bygger upp helheten är och således vet
inte företagen när det tidsmässigt är dags att initiera ett nytt delärende.
Samlat ansvar för en klients ärende är något som saknas (5.9.3), men även samlad kunskap om
ett företags etablering i kommunen är något som inte finns. Sammansatta ärenden är inte
sammanhållet dokumenterade utan det är personliga kunskaper som finns i huvudet på
handläggare i de fall detta förekommer idag. Lagringen i informationssystemen sker utspritt på
de olika förvaltningarna med dedikerade verksamhetsstödjande informationssystem och lagrat
på rubriknivå i diariesystemet. För att man skall få en helhetsbild av ett företags sammansatta
ärende behöver företagsärenden inte bara hanteras sammanhållet utan även dokumenteras
sammanhållet på ett sätt som gör att det på en och samma plats och i ett sammanhang finns hela
den kunskapsmängd som behövs för att skapa en helhetsbild över ett sammansatt
företagsärende. Kunskapen om ett sammanhållet ärende kan beskrivas på två olika sätt. Det
handlar dels om specifik kunskap om hur handläggningen framskrider i detalj (processkunskap),
men även om substans i beslut och underlag på andra kontor (substanskunskap) kring vad som är
problematiskt, fördröjande och komplicerat i handläggningen där ärendet för tillfället befinner
sig. En annan form av kunskap är kunskap om vem som för tillfället handlägger ett ärende och
har ansvar för ett delärende och därmed vem klienten skall vända sig till för detaljerad
information kring den pågående handläggningen och vem handläggare skall vända sig till för
kompletterande information om en del eller helheten av ett sammanhållet ärende. I dag är
kunskapen om ett ärende spridd på flera olika instanser; dels klienten, dels olika
verksamhetssystem och dels kunskap hos olika ansvariga handläggare.
Det är därmed slående hur olika grunderna för dokumentation är på de olika kontoren. På
Näringslivskontoret (4.3.1) dokumenterar man på nivån samtal för att man menar att det
professionella mötet med medborgaren (i det fallet i form av en företagare) kräver att man har
historiken med sig till kommande möten. På myndighetskontoren är det i allmänhet så att
triggerhandlingen i form av en inkommen ansökan, en förfrågan av större dignitet eller liknande
utgör dokumentationsgrunden. Detta gör att myndighetskontoren paradoxalt nog är sämre på
sin detaljerade dokumentation i tidiga faser av ett ärende trots de dokumentationskrav som
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finns på myndigheter, men som saknas för serviceinstanser. Idag är det även så att kontoren
dokumenterar enkom för sin egen skull och sitt eget syfte. Det finns två nivåer för hantering av
kontakter och lärande, dels inom det kontor som tar emot kontakterna och dels för kommunen
som helhet. Inom verksamhetsplanen för stadsbyggnadskontoret (4.3.4) anges att verksamheten
inom Mark- och exploateringsenheten skall kvalitetssäkras genom att rutiner utvecklas och
dokumenteras för hantering av de förfrågningar som inkommer till kontoret.
Näringslivskontoret har även försökt att systematisera kontakterna genom användandet av ett
inom kommunen inköpt CRM-system för administration av företagskontakter och de har även
försökt få Mark- och exploateringsenheten att använda sig av detta system. Vid studietillfället har
inte sådan dokumentation skett. Ifall dessa kontor skulle flytta fram sina positioner gemensamt
och börja dokumentera kontakter skulle en stor andel av etableringarna finnas dokumenterade
vid första kontakt.
När det gäller lärande av tidigare processer och utvärdering av processer på kontor och i
projekt som kräver samverkan mellan olika kontor är det organisatoriska lärandet svagt
utvecklat. Idag är det egentligen ingen uppföljning och granskning för lärande som sker för
sammansatta ärenden. Olika kontor (4.3.5 och 4.3.2) analyserar dock ärenden inom kontoret för
lärande i den egna organisationen. Inom kvalitetsrörelsen är det centralt att utvärdera och
granska genomgångna processer för att skapa en situation där verksamheten är under ständig
förbättring (Rentzhog, 1998; Quist, 2006). För att kunna utvärdera måste man veta liksom för
att kunna lära. Vi skall här inte utreda och diskutera organisatoriskt lärande utan snarare granska
informationsmässiga förutsättningar för lärande. Som konstaterats tidigare i detta kapitel finns
det i kommunen två brister när det gäller att granska och utvärdera helheter. För det första är
situationen den att för att kunna granska en process eller ett sammansatt ärende behöver man
kunna återskapa dessa. Som kommunens systemmiljö ser ut idag är det endast diariet som kan
representera tidslinjen. Att återskapa en process är dock en grannlaga uppgift. I de intervjuer
som genomförts har som nämndes ovan ett antal fallföretag och tidigare processer använts för
att fokusera datainsamlingen till vissa enheter så att det skall vara jämförbart över hela
förvaltningen. I dessa intervjuer framkom att man inte kommer långt med ett företagsnamn i
sin strävan att utvärdera. På de olika kontoren används olika nycklar för att identifiera tidigare
ärenden och att återskapa ett sammansatt ärende utifrån den distribuerade informationen är
mycket svårt och arbetskrävande. Viktigt är även att kulturen i organisationen tillåter att alla
stenar vänds på och utgör lärmaterial för kommande sammansatta ärenden. Dagens
informationshantering utgör effektiva hinder för detta. I den situation som råder idag finns
dock spänningar mellan kontoren som beror på olika saker. Vissa kontor anser att deras
intresse reducerats till transportsträckor och inte tillgodosetts (4.3.3; 4.3.7). Andra åsikter som
framkommer är att inomkommunala aktörers tidiga besked skapar problem som det egna
kontoret får hantera, vilket gör deras ärendehandledning och relation till klientintressen och
särintressen onödigt komplexa och konfliktfyllda (4.3.3, 4.3.5). Sammantaget finns det problem
i relationer och rollfördelning som reser ett behov på att dessa förtydligas.

198

6.5 INFORMATIONSINHÄMTNING FÖR SAMMANHÅLLEN FÖRVALTNING
I kapitel 5 diskuterades att vända på floderna eller att se på processer från helt andra synvinklar
än den legala sekvensen av ärenden som behöver gås igenom. Detta exemplifierades med
restaurangen där serveringstillståndet och livsmedelstillståndet är de oeftergivliga kraven för att
restaurangen skall gå att driva. Några bygglov för ombyggnad och andra åtgärder som är
förutsättningar för tillstånden är inte relevanta att handlägga om inte ovannämnda tillstånd
realiseras. Såväl kommun som företagare tjänar på att granska förutsättningarna för hela
processen på en gång. I kommunen innebär detta i så fall att man går ifrån det reaktiva sättet att
arbeta där man i första hand reagerar på inkommande handlingar. Detta möjliggör också att
makt och inflytande över de olika delärenden som behöver genomgås flyttas till ett tidigt
stadium i ett sammansatt ärende. I dagsläget är problem, där ärenden reduceras till
transportsträckor och där utredningar inte görs för att snabba på processer relativt vanliga i
prioriterade ärenden. Som vi sett medförde detta stora brister i såväl kvalitet som lagenlighet. I
kommunen har identifierats två centrala dysfunktioner (5.4.1; 5.4.2) som skapar en situation där
legitimiteten för förvaltningen skadas. Såväl bristen på som den för kraftiga horisontella
styrningen skapar problem internt och externt. Tidigare har diskuterats det centrala i att vända
på processer för att skapa en situation där förutsättningar för att kartlägga och hantera ärenden
innan positioner fastlåses skapar en mer hållbar sammanhållen förvaltning. I kommunen är arbetet
med att förutsättningslöst granska ärenden i bredd över förvaltningarna i den etableringsgrupp
(4.4.1) som startats ett exempel för de större ärenden som kommer in. Genom att flytta arbetet
till operativ handläggarnivå avses den starka klientorienteringen mildras för att nå en högre
kvalitet med färre dåliga överraskningar. Ett led i detta är att samla in grunddata för hela
företagets sammansatta ärende på ett tidigt stadium så att synpunkter skall kunna uttryckas och
lokalisering ändras. Detta är ett exempel på en rörelse mot en mindre direkt och mer indirekt
myndighetsutövande sammanhållen förvaltning där de olika intressena inom kommunen
beaktas på ett tidigare stadium. De olika intressen (5.6) och de olika mål (5.7) som
förvaltningarna har kan därmed hanteras tidigare och förvaltningarna kan bättre förutse
problem som innebär att olika intressen värnas och företag erhåller en mer kvalitativ
sammanhållen förvaltning utan överraskningar. Detta förutsätter som sagt att företagets
verksamhet ur ett brett perspektiv karaktäriseras. Detta gör att de grunddata för klassificering
av ärenden som kommer att behöva ingå i den sammansatta processen identifieras men även att
lämplig lokalisering och goda förhållanden för företagets samlade behov kan erhållas.

6.6 SAMMANSATTA ÄRENDEN OCH EFÖRVALTNING
En viktig aspekt att kommentera är kraven på utvecklad verksamhet och informationshantering
liksom i visionerna om sammanhållen förvaltning som finns såväl inom den studerade
kommunen som inom landet i övrigt (jfr Statskontoret, 2005). Visioner om ett ärende – en
kontakt (Skr 2004/2005:48) är som konstaterats diffusa och i det aktuella kommunala fallet är
det svårt att se bärighet för detta. Vidare vinner processtyrningen mark inom den svenska
statsförvaltningen. Finansdepartementet, NUTEK, ESV och Verva arbetar gemensamt med ett
regeringsuppdrag att hitta nya processbaserade styrformer för näringspolitiken och då speciellt
processen starta företag (Fi2007/9781; jfr Quist 2005; Stigendal & Johansson, 2004). I
kommunen har det varit så stora problem med dels generalister som uttalar sig om
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myndighetsärenden och myndighetsutövare som uttalar sig om annan myndighetsutövning att
generalistlösningar som företagslotsar för att leverera ett ärende – en kontakt inte betraktas som
relevant. Vidare kan förutsättningarna för e-tjänster diskuteras. I och med att det finns en stor
variation på sammansatta ärenden finns naturligtvis intresse för e-tjänster för enkel interaktion,
men i det stora hela finns ett antal hindrande tendenser på väg mot visionerna. För det första är
flexibiliteten i lagstiftningen stor i många av de ärenden som företagen har mot kommunen i sina
sammansatta ärenden. Om detta finns det mycket att säga, men viktigast är att flexibiliteten är
en av eFörvaltningens värsta fiender. Att sätta kvalitet lika med en teknikdeterministisk
utveckling mot fler och mer avancerade e-tjänster som i mycket av forskningen kring
eFörvaltning (Layne & Lee, 2001; Persson & Goldkuhl, 2005; Goldkuhl & Persson, 2006) blir
ett missgrepp. Ramlagstiftningar och handlingsfrihet inbyggd i regelverken för att handläggare
skall kunna anpassa tillämpningen inför olika situationer skapar flexibilitet i den kommunala
hanteringen. Handlingsfrihet skapar förutsättningar för större responsivitet i förvaltningens beslut
och större hänsyn till det specifika ärendets karaktär. Samtidigt gör detta dock att resultaten blir
mindre förutsägbara för klienterna. Lundquist (1992; 2001) använder begreppen fjärrstyrning och
närstyrning för att beskriva förvaltningens närhet till klienterna. Använder man dessa begrepp
innebär en mer flexibel lagstiftning att klienterna förs mot en mer utpräglad närstyrning. I
kommunen menar flera kontor att för varje ny version av lagstiftningen som kommer så blir
arbetsinsatserna större på grund av att det är större utrymme för flexibilitet och
situationsanpassning samt att reglerna generellt sett blir fler. Eftersom det som studeras här är
sammansatta ärenden förstärks det som gäller för ett ärende när det handlar om flera ärenden
som tillsammans skall skapa ett sammanhållet resultat. Två flexibla men mindre förutsägbara
lagstiftningar som skall jämkas samman blir en ännu mindre förutsägbar och svårjämkad helhet.
Något paradoxalt driver alltså strävan att göra lagstiftningen mer flexibel klienterna mot
förvaltningstjänstemännen och till tätare interaktioner. I fallet med bygglov har ovan diskuterats
att tendensen inom kontoret går mot en serviceorientering där klienterna och tjänstemännen
möts innan ansökan lämnas in för att diskutera igenom denna och se vad som behöver göras
för att den skall kunna godkännas. Detta beror på den stora mängden fel som finns i
handlingarna som bifogas ansökan. Även på andra kontor (4.3.3; 4.3.2; 4.3.6) finns det en större
efterfrågan på förhandsbesked och underhandsprövningar från klienternas sida, vilket är ett
resultat av att det blivit allt svårare att själv hantera sina sammansatta ärenden på ett sätt som
gör att det inte blir omtagning och komplettering av handlingarna på varje kontor. Detta är
därmed en tydlig tendens mot mer närstyrning. Detta inte bara skapar krav på handläggare som
glider från en roll som bedömande experter som utövar direkt myndighetsutövning till en roll
som konsultativa rådgivare som utövar en indirekt myndighetsutövning (Wennergren, 2000).
Forskningslitteraturen inom eFörvaltning ser nästan entydigt stor potential med
informationsteknik som ett kommunikationsmedel mellan förvaltning och det som i detta fall är
företag. Enligt Heeks (2006) har dock inte eFörvaltningen mottagits med samma entusiasm
som sändarna hoppats på och en stor andel av de projekt för intern och extern IT-användning i
offentlig förvaltning är misslyckanden. Andra (Deursen, van Dijk & Ebbers, 2006) har sett att
informationsunderstödd interaktion internationellt sett inte fått det genomslag förespråkarna
hoppats på. De kontakter som medborgare och företag tar med förvaltningen sker i stor
utsträckning via traditionella kanaler. I 4.3.2 har beskrivits hur Byggnadsnämndskontoret av såväl
externa krav som av internt grundad pragmatik i ökande utsträckning styr mot större
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interaktion mellan handläggare och tjänstemän inför ansökan och att detta bör ske genom
närstyrning. Ju mer flexibelt och situationsanpassningsbar en lagstiftning är desto större krav
ställs på närstyrning, vilket direkt hindrar informationstekniken som är ett typisk
kommunikationsmedium för fjärrstyrning. Dynamiska regelverk med stort mått av
handlingsfrihet är flexibla och möjliga att anpassa till olika situationer, men att automatisera och
standardisera information för att nå större självständighet genom självservice för klienterna
hindras av denna typ av lagstiftning. Därmed kvarstår intern användning av informationssystem
för informationsutbyte. För det första har vi här hinder i arbetsorganisationen där de former för
horisontell styrning som kommunen har haft inte fungerat tillfredställande. Flera kontor (4.3.5;
4.3.7) uttrycker att de inte vill att näringslivskontor (4.3.1) och mark- och exploateringsenhet (4.3.4)
skall ha för ingående kunskaper om ärendens fortskridanden på de olika kontoren. Redan idag
finns alltså som flera uppfattar det ett informationsöverskott på de verksamheter som har en
direkt marknadsrelation (5.8.2) med företagare, men ingen relation alls till de särintressen som de
myndighetsutövande kontoren (5.8.3) behöver hantera på ett legitimt sätt.
Den sömlösa förvaltning (Linden, 1994; Wimmer, 2002) som eFörvaltningen anses kunna
leverera, är den önskvärd? Går vi till avhandlingens empiri ser vi att det finns ett antal olika
perspektiv att se på detta ur. Från företagaren som klients horisont är den sömlösa förvaltningen en
dröm i etableringsskedet. Detta givet att inte blir problem med oklar ansvarighet samt vaghet
kring vem man pratar med och vilket uppdrag och tjänsteställning denne har. Andra intressen
med företagaren som särintresse samt medborgaren i olika roller och hänsyn till allmänintresset
behöver dock kunna se tydligt vilka instanser som gör vad enligt en viss lagstiftning för att
kunna utkräva ansvar. Att den sömlösa förvaltningen kan förändra en maktbalans mellan
klienter är inte behandlat i någon större utsträckning inom eFörvaltningen som är betydligt mer
fokuserat på potential. Återigen är det centralt med en återkoppling till gränsöverskridande
verksamhet över politikområden och förvaltningsgränser som en verksamhet där en
sammanhållen förvaltning behöver bibehålla en integritet för de olika delarna vilket blir den
stora utmaningen. Granskar vi empirin ser vi att de krav som är viktiga för en sammanhållen
förvaltning är att kombinera den effektiva och klientorienterade förvaltningssynen som fokuserar
på decentralisering, effektivitet och klientorientering med den legalt fokuserade, legitimerande
och hierarkiska förvaltningen. I avhandlingen har kollegiala och proaktiva arbetssätt diskuterats
vilka tidigarelägger viktiga centrala synpunkter, något som inom kommunen antas påverka de
intressen som kommunala myndigheter skall bevaka så att utredningar blir mer
förutsättningslösa samtidigt som förutsättningar för mer utvecklad samverkan etableras.
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7 SLUTSATSER OCH REFLEKTIONER
I detta kapitel summeras och sammanfattas svaren på de frågor från inledningen som fokuserat den aktuella
studien. Bidragen ventileras och problematiseras och agendan för möjlig fortsatt forskning föreslås. Jag kommer
även att återkoppla till frågan om ämnesrelevans och eFörvaltningsforskning för att diskutera avhandlingens
bidrag i relation till eFörvaltningen och informatik som forskningsämne.

7.1 AVHANDLINGENS BIDRAG SUMMERADE
Den här resan började i en utlysning för Vinnovamedel med fokus på att granska
förutsättningarna för gränsöverskridande offentliga e-tjänster för företag. En på förhand
beslutad lösning som söker problem är sällan en lyckad strategi. En medicinsk allegori är att det
är bra att diagnosticera innan man börjar medicinera, vilket gjorde att vi startade med
omfattande verksamhetsdiagnoser som kartlade och identifierade problem inom de i
företagsetablering och företagsutvecklingsärenden involverade förvaltningarna. I dessa
identifierades att företagens och förvaltningarnas problem i stor utsträckning utgjorde
förutsättningar för sammanhållen förvaltning eftersom företagen har sammansatta ärenden på
flera kontor och enheter. Redan tidigt i studien finns viktiga lärdomar att dra i en era som i
mycket stor utsträckning fokuserar på tekniska lösningar på underordnade problem. De värden
som en teknisk lösning bär med sig som fundament är alltför ofta oproblematiserade. Axiomet
att skapa värde för kunderna överskuggar mycket inom debatten kring förvaltningsutveckling i
managementlitteraturen i speciellt den anglosaxiska världen. Som syftet, vilket återges nedan,
antyder har den här avhandlingsprocessen hela tiden handlat om att problematisera
gränsöverskridande ärenden för att se hur de påverkar förutsättningarna för verksamhets- och
informationssystemutveckling.
Att utveckla kunskap om hur vägledande värden för legitimering av offentliga organisationer påverkar
förutsättningarna för verksamhets- och informationssystemutveckling i offentliga förvaltningsmyndigheter
där dessa samverkar i interorganisatoriska ärenden och tjänster.
Detta har till stor del handlat om att frilägga och problematisera centrala problem och
förtjänster med gränsöverskridande ärenden. En viktig insikt är att förvaltningsutvecklingen
åtminstone i retoriken har blivit individualistisk. I avhandlingen har detta diskuterats i termer av
överfokusering på en dyad bestående av en kund och en myndighet eller en kund och dess
relation till flera myndigheter i ett sammansatt ärende. Den förra regeringen drog upp en vision
om ett ärende – en kontakt som är ett ypperligt exempel på detta. Den här avhandlingen har en
hela tiden latent konflikt mellan helheten och delarna och mellan de olika värden som klienten
och andra intressen har. När jag nu är här i slutet av avhandlingen kan konstateras att det är
betydligt flera frågor som väcks än som löses och det är en omfattande värdeproblematik med
den sammanhållna förvaltningen som friläggs i den kommunala kontexten. Forskning kring
förvaltningsutveckling i kommuner sysselsätter inte många även om kommunerna ofta är
fallstudieobjekt, vilket dock inte är samma sak. Forskning kring förutsättningarna för
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sammanhållen eFörvaltning i Sveriges kommuner är ännu mindre omfattande. Därmed hoppas
jag att detta är ett bidrag som kan tjäna någon. De studerade kommunerna har i alla fall arbetat
intensivt med flera av de frågor och problem som identifierats så praktikvärde har åtminstone
realiserats genom de studier som utgör avhandlingens grund.

7.1.1 STUPRÖR OCH PROCESSER
Stuprör, sektorisering och byråkrati har varit några av de primära måltavlorna för
förvaltningsutvecklingen under de senaste decennierna. Huvudproblemet är det klassiska att två
relaterade organisationer där den ene inte vet vad den andre gör och således suboptimerar och
begår misstag. I Sverige har vi sedan 90-talet försökt hantera detta som 24-timmarsmyndigheten
och senare som sammanhållen förvaltning. I den anglosaxiska världen är det joined-up
government och eGovernment som är parollerna för tillfället efter en lång era av New Public
Management som snarare förstärkte sektoriseringsproblemen. Förvaltningsutvecklingen är en
pendel som slår mellan olika positioner som centralisering och decentralisering. New Public
Management fokuserade på att fragmentera och dela upp medan eFörvaltning naturligt har en
stark centralisering från handläggare till gemensamma system. När det gäller stuprören,
fragmenteringen och byråkratin har dessa inte haft någon direkt stark konnotation på länge,
men i denna avhandling syns vad som händer om pendeln får slå för långt. Såväl den
översektoriserade och traditionellt byråkratiska förvaltningen som den mer processorienterade
och kundfokuserade förvaltningen kan i renodlad form få stora legitimitetsproblem.
Värdekonflikter som frilagts är att det finns dysfunktioner kring såväl fokus på den horisontella
dimensionen som den vertikala dimensionen. Såväl process som hierarki innebär problem för
förvaltningen. Normalt sett finns det stora brister i koordination mellan förvaltningar vilket gör
att koordinationen av det sammansatta ärendets delar hamnar på en klient som ofta har svaga
kunskaper om förvaltningens olika delar. Samtidigt finns det ärenden som hanteras samordnat
av kommunen. Dessa ärenden har i gengäld en problematik som innebär att den för starka
kundorienteringen i dessa fall reducerar delärenden till transportsträckor, alienerar handläggare
som upplever att deras möjligheter till påverkan är minimal och skapar en situation där
klientens bästa överordnas andra intressen. Detta kan vara mer eller mindre grundat i ett
medvetet val. I detta avsnitt har jag även idealtypiskt hanterat den traditionella byråkratin som
en huvudsakligen vertikalt orienterad form medan de reformstrategier som fokuseras i
sammanhållen förvaltning, joined-up government och övriga strategier för att råda bot på
sektoriseringens dysfunktioner respresenterar horisontellt orienterade synsätt. Att teknik,
horisontell samverkan och processorientering anses kunna lösa delar av byråkratins
dysfunktioner har vi sett i såväl kapitel 3 som i den teorinära analysen i kapitel 4 medan andra
problem skapas. Det som blir slutsatsen är att om en vertikalt legitimerande sektoriserad och
fragmenterad förvaltning ersätts med en horisontellt orienterad förvaltning fokuserad på
process och kundorientering har man ersatt en form av dysfunktionell förvaltning med en
annan form med andra men fortfarande allvarliga dysfunktioner. Vad som krävs återkommer
jag till nedan men det är uppenbart att utmaningen ligger på en balansering av intressen,
dimensioner och myndighetsområden för att skapa en legitim sammanhållen förvaltning. I
analysen har identifierats ett antal olika former av sektorsbarriärer som samverkar i skapandet
av den fragmenterade förvaltningen. Intressant är även att det i så stor utsträckning är beroende
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på person och gränsytans beskaffenhet. De i analysen använda stuprörsklasserna är politiska
stuprör som huvudsakligen har att göra med den ovanliggande nämndstrukturen i den politiska
överbyggnaden. Nästa form är de juridiska stuprören som har med olika jurisdiktioner i form av
lagstiftningar att göra. I och med att ingen del av förvaltningen ovanför kommunerna har ett
helhetsperspektiv på företagande och företagens villkor är regeringskansliet i denna aspekt
sektoriserad, därmed styrningen av myndigheterna och i förlängningen föreskrifterna som
kommer ut från dessa. I slutändan konkretiseras politiken i kommunerna som har egna
fragmenterade organisationer med fragmenterade föreskrifter och lagstiftningar som ibland
även motverkar varandra. Som en handläggare uttryckte det skulle inte mycket kunna
åstadkommas om alla myndighetsintressen fick möjlighet att fullt ut optimera sitt
intresseområde. Detta då fullständigt (sub)optimerade lagstiftningar och verksamhetsområden
ibland tenderar att komma i konflikt med varandra.

7.1.2 VEM ÄR KUNDEN?
Detta är ett av de viktigare teman som diskuteras. eFörvaltning och förvaltningsutveckling i
stort, speciellt ur ett managementperspektiv, fokuserar på dyaden mellan kund och
förvaltningsmyndighet. I de studerade sammansatta ärendena kring företagsetablering finns
koordinationsproblemen mellan delärenden utifrån det etablerande företagets synpunkt. Minst
lika allvarligt är dock de koordinationsproblem som uppstår mellan förvaltningar i realiserandet
av klientintresset, då olika intressenter inom och utanför kommunen blir underordnade i de
kundfokuserade ärendena. Här har utgångspunkten varit Lundquists (1991a) uppdelning mellan
olika klientgrupper med olika intressen. Vid myndighetsutövning finns alltid flera samtidiga
klienter, ofta i form av ett allmänintresse och ett klientintresse, men ibland finns även tydliga
särintressen.
En viktig slutsats är att kundorienteringen bär med sig omfattande problem om den
implementeras dogmatiskt i linje med de managementmodeller som ibland överförs från
näringslivet. Att reducera myndighetsutövningen till en dyad blir i många myndighetsärenden
att be om legitimitetsproblem såväl internt som externt. Eftersom man i den studerade
kommunen i prioriterade ärenden fokuserat på en specifik kund och samtidigt varit tidspressad,
har de negativa effekterna av en strikt kundorientering blivit synliga genom att utfästelser och
löften till dessa kunder gjorts som inte visat sig vara välgrundade och därmed hållbara. Fokus
har därmed hamnat på koordination för att snabbt realisera de planer och bygglov som behövs
för den specifika klientens räkning i stället för långsiktigt hållbara beslut. Vad som är tydligt är
att det alltid finns flera kunder och att en balanserad sammanhållen förvaltning behöver
fokusera på balansen mellan särintressen, klientintressen och allmänintressen. En ensidig
kundorientering degraderar den offentliga förvaltningen och skadar dess legitimitet i andra
grupper än det etablerade företaget. Detta dock givet balansen mellan process och hierarki i
förvaltningarna.
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7.1.3 KRAV PÅ SAMMANHÅLLEN FÖRVALTNING
Den första slutsatsen som kan dras är att de studerade förvaltningarna i huvudsak arbetar
reaktivt på inkomna handlingar. Det kan falla sig naturligt att en förvaltning agerar på ett sådant
sätt. Som diskuterats uppstår två dysfunktioner på grund av detta; det traditionella
funktionssättet inom byråkratin som nästan helt lägger koordinationsproblemet på klienten och
den stundtals överdrivet horisontellt samordnade förvaltningen som blir en reaktion på detta i
prioriterade ärenden. I dessa ärenden är oreflekterad prioritering av ett ärende på bekostnad av
andra ett problem. Ett annat problem är att en överdriven horisontell samordning med fokus
på den sökande klientens behov reducerar vissa ärendetyper till transportsträckor. Detta
riskerar att i dessa ärenden leda till en obalanserad och tendensiös myndighetsutövning vilket
även blivit verkligheten i några fall. Vad gäller omfattning är dock problematiken med
överdriven horisontell styrning mindre vanlig i jämförelse med den bristfälliga samverkan
mellan kontoren mot en specifik klient. För att kunna hantera dessa dysfunktioner på ett
balanserat sätt behöver kommunen agera mer proaktivt och ta kontrollen över det sammansatta
ärendet på ett helt annat sätt än vad som är fallet idag. Detta sätt innebär att de kommunala
verksamheterna vidareför uppdrag till varandra och informerar varandra om vad som är på
gång. Det kräver att kommunen proaktivt beslutar en lämplig plats för ett företag genom ett
gemensamt beslut som bygger på allt från ekologi, miljöhänsyn och trafikhänsyn till
näringslivshänsyn. Genom att utveckla arbetsformer för att arbeta på ett sådant sätt kan
kommunen mer proaktivt besluta om lämpliga platser för företag.
Underlagen är en annan aspekt som det finns mycket potential i att utnyttja. För det första har
omnämnts den verksamhetskaraktärisering som utgör grunddata om företaget och som
företaget avlämnar vid varje instans i sitt sammansatta ärende. Genom att tidigt samla in och
behandla underlag som kan användas på flera olika förvaltningar kan kommunen bli mer
proaktiv genom att samutnyttja dokumentation. Flera av de delärenden som diskuterats har
även liknande utredningsbehov och kan enligt handläggarna återanvända samma
dokumentation om den kompletteras i vissa relevanta avseenden. Vidare är roller och gränsytor
mellan olika förvaltningar en aspekt som behöver utvecklas för att en balanserad
gränsöverskridande förvaltning skall kunna fungera. Idag är det vissa gränsytor i kommunen
som är väldefinierade och välfungerande medan andra ytor mer skapar friktion och frustration,
vilket leder till att dessa instanser uttalar sig om varandras handläggning. Detta skapar problem i
och med att utsagor inte alltid blir hållbara. Ansvarighetsproblematiken vid gränsöverskridande
sammansatta ärenden är även den svårlöst, vilket dessutom identifierats som en av de viktigaste
aspekterna för den sammanhållna förvaltningen. En traditionell byråkrati har mer distinkta och
väldefinierade former för ansvarsutkrävande, något som inte blir lika självklart i
gränsöverskridande samverkan. Vem som ansvarar för helheten och delarna i samverkan är
således en mycket svår fråga som kommer att kräva sin lösning. Kommunen har i detta
avseende skissat på kollektiva lösningar snarare än de lotslösningar som många andra
kommuner fokuserat på. Kommunen kommer i detta avseende att försöka skapa ett forum som
har ett för kommunen självpåtaget samordningsansvar i sammansatta ärenden. Detta förtar inte
att det hela tiden är kommunen som är ansvarig för delarna. Dokumentationen av sammansatta
ärenden och dess kontakter är en aspekt i kommunen som också den behöver utvecklas.
Kontakter med företag hanteras i dag fragmenterat. Att ett företag tagit kontakt med
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kommunen är ingen garanti för att någon annan instans i kommunen får reda på detta och
företagets behov i tid för att kunna påverka detta i en lämplig riktning. I vissa sammansatta
ärenden och sammanhang är det även så att kommunen behöver vända på en kedja av
delärenden och granska kritiska intressen först i en förhandsprövning. Mycket tid och resurser
har gått åt för att handlägga ärenden som sedan omöjliggjorts av skäl man inte upptäckt från
början efter att ha följt den ordning som stipuleras indirekt genom lagstiftningen.

7.1.4 INFORMATION OCH IDENTITET
En identifierad form av stuprör är de tekniska stuprören. De olika informationssystemmiljöerna
på kontoren låser in ärenden i fragment som gör att ingen förvaltning har eller kan se hela den
dokumentation som ligger till grund för företagets sammansatta ärende. På två av de studerade
förvaltningarna sker inlåsningen genom dedikerade ärendehanteringssystem medan övriga
förvaltningar har en fysisk lagring och traditionella kontorsprogram. Detta gör att ITinfrastrukturen inte ger stöd till att granska och se helheter om så inte beslutas. En hel del av
dokumentationen är även sådan att den med viss modifikation kan vara multifunktionell och
tjäna arbetet på flera olika förvaltningar. När det gäller information och identitet uppstår
friktion mellan förvaltningar på grund av att man för sent får den information om ett ärende
som skulle behövts för att kunna påverka. Detta beror på att initiering, kunskap och
information om sammansatta ärenden inte sprids och dokumenteras. På de olika
förvaltningarna används olika begrepp för att identifiera ärenden, men på ingen förvaltning
förutom näringslivskontoret har företaget en naturlig identitet som subjekt för handläggningen.
Som diskuterats är detta problem vanligt i flertalet ärenden i och med att den svåra och
komplexa koordinationen helt hamnar på företaget. Motsatsen gäller i de fokuserade och hårt
samordnade ärendena där företaget får en identitet som överskuggar det mesta, men framförallt
där besluten fattas för tidigt för möjligheter att påverka.

7.2 AVHANDLINGEN I RELATION TILL INFORMATIK OCH EFÖRVALTNING
Även om denna avhandling inte är en statsvetenskaplig produktion ligger ett försök att skapa en
mer gränsöverskridande studie än vad som ofta är fallet. Inom datavetenskapernas forskning
kring IT i offentlig förvaltning är teknikens bidrag hanterade närmast som axiom för något
bättre, lite smartare och mer kundorienterat. I avhandlingen är tanken att backa tillbaka lite och
se vad det är som inte fungerar och hur det kan hanteras och framförallt varför det skall
hanteras eller inte hanteras. Den offentliga förvaltningen inom speciellt myndighetsutövningen
är ofta föremål för en reducering av verkligheten som inte så lättvindigt bör accepteras.
Förvaltningsrelationerna reduceras ofta till en dyad influerad av metoder och modeller från det
privata näringslivet. Dyaden innefattar kunden och förvaltningen, men denna studie bygger på
en analys av samhällsmedlemmarna och då framträder en mer nyanserad bild i och med att
särintressen och allmänintressen blir tydliga. Att reducera förvaltningen till en kund- och
leverantörsrelation blir att i stor utsträckning ta bort meningen från relationen och
förvaltningen blir snarare ett hinder än en garant för jämkningen av olika intressen. Detta är
något som ofta görs i diskussionen om offentliga eTjänster. I avhandlingen visar jag på en
omfattande problematik bakom sammanhållen förvaltning att ta hänsyn till utöver användandet
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av rena managementmodeller för processorientering och tekniska lösningar utan reflektion över
hur de påverkar fundamentet. Informatik som denna avhandling läggs fram inom är ett ämne
som studerar teknik och IT-baserade verktyg i användning i en kontext. Tyvärr betraktar många
likheterna i olika kontexter och fokuserar på överföring av erfarenheter från andra områden (i
detta fall eHandel och intern informationssystemanvändning i organisationer). Jag har velat
undvika detta i enlighet med erkännandet av att det trots likheter finns fundamentala
skillnaderna mellan offentliga och privata organisationer. Trots detta finns stora likheter och
mycket att lära sektorerna men den offentliga sektorns särart kommer att behöva beaktas noga
innan överföring sker. Som informatikforskare är det i min mening viktigt att ta fasta på
kontexten och inte fokusera på till synes enkla lösningar. Att CRM-system och
processorientering fungerar i en kontext innebär inte att vi är fria från dysfunktioner i andra
kontexter. Man kan kanske invända att denna avhandling överbehandlar kontexten och
underbehandlar lösningarna och då framförallt de tekniska. Jag skulle kunna tydliggöra min
poäng genom en jämförelse. Att få ett fruktträd att (snabbt) bära frukt kanske har en enkel
lösning men att veta varför det bär frukt och om lösningen även innebär en långsiktig
fruktbarhet kräver en mer genomgripande analys. Annars finns en risk för alltför kortsiktiga
lösningar. Jag har dock valt att fokusera på förutsättningarna för att hitta balans mellan olika
intressen i den kommunala förvaltningen och på en utpräglad tvärvetenskap.
Relationen till statsvetenskapen är mer komplex. Det framgår att en stor del av den refererade
litteraturen kommer från förvaltningsforskare. Statsvetare i Sverige har inte varit speciellt aktiva
kring eFörvaltningen och förvaltningsforskare intresserar sig normalt för andra relationer och
strukturer inom den offentliga förvaltningen, något som framförallt gäller eFörvaltning i
kommuner. Huvuddelen av källmaterialet kommer därmed från förvaltningsforskare inom public
administration och public management, där åtminstone den senare snarare är ett ekonomiämne.
Avhandlingen präglas av min strävan att som eFörvaltningnsintresserad faktiskt tränga bakom
ytan och se lite mer av varför än vad vi kan göra för att effektivisera. Den kan sägas arbeta med
balanserad effektivisering och en klientorientering som tar fasta på de olika klientgrupperna
snarare än dyaden. För att kunna göra det måste man åtminstone lyfta på locket till forskning
om makt, maktrelationer, förvaltningens syfte och legitimitet, vilket varit min strävan i detta
arbete.

7.3 METODKRITIK
Resultatet från denna avhandling är inte en sammanhängande teori i egentlig mening vilket är
ett problem i och med anspråken genom den teorigenererande metoden. Det är dock trots detta
på plats att i ljuset av studien analysera och titta närmare på aspekter i forskningsdesign och
upplägg som kunde hanteras annorlunda men framförallt för att återkoppla till diskussionen om
validiteten och reliabiliteten. Studien har i förstudiefasen varit strikt explorativ och utförts
induktivt. Sedan har viss teorigrundning skett inför återrapportering och även inför
huvudstudien.
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7.3.1 VALIDITET
För den inre validiteten gäller att hantera framförallt inferensproblemet på ett trovärdigt sätt. I och
med att studien var upplagd i två delar (förstudie och huvudstudie) har två olika studier
genomförts. Den inledande pilotstudien validerades internt i kommunen men behövde dock
breddas. Tiden mellan studierna var för kort för att mer omfattande effekter skulle ha
genomförts utöver planeringsstadiet. Huvudstudien innebar dock en bekräftande upprepning
av den första studien. Som den mest utpräglade formen av validering framträder
deltagarkontrollen. Efter genomförda intervjuer analyserades materialet och sammanfattades i en
rapportering till den medverkande kommunen. Denna har i och med detta validerats av
deltagande parter och därmed har analysresultatet bekräftats av deltagande parter. Vi som
gjorde studier i olika kommuner har även arbetat med det som Merriam (1994) benämner
kollegial granskning. Inte minst finns en medveten trianguleringsstrategi. Forskartrianguleringen
är given i och med att vi varit flera som studerat detta i olika kommuner. Detta innebär inte att
det varit helt det som avses med forskartriangulering, men effekten har varit ett
fallövergripande erfarenhetsutbyte under forskningsprocesens gång. Datatrianguleringen har varit
utbredd och för det första har det på varje funktion och verksamhet varit multipla
intervjupersoner. Detta är en utvidgning från förstudien som är en viktig
valideritetsförstärkning. Genom att ha multipla personer går betydligt mer intervjutid åt för att
täcka en verksamhet, men å andra sidan finns en bra grund för att kunna skilja personliga
agendor och åsikter från kontorskulturen. Detta betyder inte att jag försöker eliminera
förekomsten av dessa då detta är minst lika viktig empiri som övrig empiri.
Avseende yttre validitet är det en intressant fråga som jag kan svara på bättre på grund av
forskningsprojektets bredd än vad som varit fallet med enbart studie i den aktuella kommunen.
Eftersom forskningsprojektet spänner över fyra kommuner där jag utförde dubbelt så många
intervjuer och en ytterligare studie med samma upplägg i en annan kommun kan en del
erfarenheter dras kring generaliserbarheten. Dessa studier visar att det begreppsligt och på
fenomennivå finns ett antal olika generaliseringsmöjligheter. Precis som i all kvalitativ forskning
gäller det att generalisera med yttersta försiktighet vilket jag vill hävda gäller även för denna
studie. De kommuner som studerats inom projektet har alla problembilder som är liknande,
men lösningar från en kommun fungerar inte självklart i en annan kommun. Det gör att
generaliserbarheten ligger på begreppsnivå där man kan använda erfarenheter från denna studie
för att fokusera en analys i en annan kommun, men att slutsatser däröver om relationerna
mellan olika myndigheter skall betraktas som fallstudiespecifika.

7.3.2 RELIABILITET
Reproducerbarheten i studien är i linje med annan kvalitativ forskning en aspekt som kan
diskuteras. För att återkoppla till datakällorna bygger ju studien på allt från formella officiella
styrdokument till informella löst strukturerade intervjuer av samtalskaraktär.
Reproducerbarheten från studiet av officiella styrdokument är ju en helt annan sak än att
reproducera förhållandena och den förtroendeingivande atmosfären i ett informellt samtal.
Eftersom mycket av den empiri som studeras kommer just från informella samtal och
semistrukturerade intervjuer finns denna brist i reproducerbarhet. Detta bygger på
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förtroligheten mellan respondent och forskare, vilket gör att reproducerbarheten i den mån att
den exakta studien med alla resultat skall kunna återskapas därmed blir lägre. En aspekt som
gynnar reliabiliteten är att det finns dokumentation på flera olika förädlingsstadier på väg mot
denna avhandlings analys. Spårbarheten mellan data och resultat är inte kodat så explicit som
förespråkas inom Grounded Theory men i gengäld finns rådata på band, transkriberade extrakt
av dessa rådata och sammanställd empiribeskrivning. Utifrån detta finns sedan en analys
avseende fallkommunen som behandlats genom återföring till kommunen och sedan denna
avhandlingstext vilket gör att den som så önskar kan värdera hela vägen från utsaga till slutsats i
denna avhandling något som stärker reliabiliteten.

7.4 FORTSATT FORSKNING
Som den uppmärksamme läsaren konstaterat finns det utvecklingsmöjligheter av detta både på
bredden och över tiden. Eftersom forskningsprojektet PROFET som avhandlingen är en del av
bygger på fallstudier i fyra kommuner med samma metodik, utformning och syfte finns det
redan idag empiriskt underlag för att göra en fallövergripande analys. Anledningen till att det
inte är gjort i denna avhandling är att det skulle vara för omfattande för en licentiatavhandling.
En annan dimension är att studera över tiden och därmed se hur de i projektet återförda
forskningsresultaten och analyserna påverkat kommunerna i olika riktningar. Detta kan
analyseras för erfarenheter kring aktionsforskningen som sådan men kanske framförallt som
erfarenheter kring hur kommunerna tacklar utmaningen att nå en balanserad sammanhållen
förvaltning.
I denna avhandling har en del spår som fortfarande går att skönja mellan raderna lämnats till
andra sammanhang av skäl såsom omfattning och utrymme. Avhandlingsempirin delades
ursprungligen in i tre olika teman istället för de två som återfinns i denna text som domineras
av processer och sammanhållen förvaltning. Identiteter och informationshantering finns det
betydligt mer att säga om än vad som kunde rymmas i detta sammanhang. Dessutom finns ett
intressant tema som är en lika viktig förutsättning för den sammanhållna förvaltningen som
dessa två teman i roller och attityder. Roller och attityder handlar framförallt om handläggarens
och kontorskulters svar på frågan: Vem är jag och vad gör jag här? Stora skillnader har noterats
mellan kontoren och kategoriserats i tre olika handläggarroller. Den första kategorin är den
strikta eller traditionella byråkraten. Denna form sammanfaller till stor del med de dysfunktioner
som dels finns som en negativ konnotation kring byråkrati, men även som rapporterade
dysfunktioner med byråkratin som organisationsform i offentlig förvaltning. En andra form är
den fixande konsulten som står på företagarens sida i relation till förvaltningen och ibland
förvränger intentionerna med lagstiftningen, och tummar på regler för att nå resultat. En sista
synteskategori blir en idealform av handläggare som lyckas kombinera service och
myndighetsutövning på ett sätt som skapar legitimitet för förvaltningen genom dels en
utvecklad servicefunktion, men som står fast i sin myndighetsuövning och därmed fyller
intentionerna med lagstiftningen. Som sagt lämnades detta tema tills vidare av utrymmesskäl
men är egentligen en central del av avhandlingsprojektets och forskningsprojektets slutsatser
om sammanhållen kommunal förvaltning. Även en viss teoritriangulering har det varit fråga om
i och med att olika inriktningars syn på förvaltningsutveckling varit representerade i det
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teorietiska material som kom in i bilden efter förstudien. Teoretiskt finns en hel del aspekter att
vidareutveckla. I teoriavsnittet och delvis i det första analyskapitlet diskuteras
ansvarighetsfrågorna kring sammanhållen förvaltning. Detta är ett teoretiskt ingenmansland och
värdediskussionen kring detta kan endast sägas vara påbörjad såväl i detta sammanhang som i
andra. Problemet med ansvarighet och sammanhållen förvaltning är av vissa forskare
uppmärksammat, men av flertalet forskare och praktiker hanteras sammanhållen förvaltning
som ett potentialområde som inte är tillräckligt problematiserat precis som andra delar av
forskningsområdet eFörvaltning. Klart är i alla fall att informationssystem och eFörvaltning kan
bygga samman och integrera förvaltningsmyndigheter som den studerade i kommunen men det
är inte bara tekniskt komplext utan aktualiserar även en värdediskussion som är i någon slags
embryofas. Positivt är dock att påståendet kring byråkratins kräftgång som dödförklarad
dinosaurie håller på att luckras upp genom att fördelar upptäckts genom brister i alternativen.
Potential att reformera byråkratin fokuseras snarare än eliminerandet och inte minst insikten att
informationssystem som beslutsfattare kanske är den perfekta Weberska byråkraten.
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