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KAPITEL I

FRÅN STATLIGA REGLER TILL
GENERELLA NORMER

Avreglering för mångfald eller likriktning?

Under 1980-talet började en mängd avregleringar att genomföras i
många länder i västvärlden. Inom vitt skilda samhällsområden 
alltifrån taxi, flyg, media, finans- och valutamarknad till offentlig
sektor - fördes ett liknande budskap fram: centrala regler skulle
avskaffas och enskilda organisationers frihet ökas. Ett argument för
att avreglera, var att frihet från centrala regler skulle leda till inno
vativitet och anpassning till enskilda organisationers lokala förut
sättningar. Detta var ett huvudargument när de svenskakommuner
nas nämndstruktur avreglerades 1992.

En kommunal nämnd är en organisatorisk enhet som har till upp
gift att leda och ansvara för en bestämd del av den kommunala verk
samheten. Nämnden består av politiker utsedda av kommunfull
mäktige. Under en nämnd lyder vanligen en förvaltning med anställ
da tjänstemän. Ett exempel är socialnämnd och socialförvaltning.
Redan när grunden lades för de moderna kommunerna vid mitten av
1800-talet infördes statliga regler som gjorde det obligatoriskt för
kommunerna att inrätta vissa nämnder. Det var dessa regler om
nämndobligatorier som avskaffadesi samband med att Sverigefick en
ny kommunallag 1992.

I lagförslaget argumenterades för att anledningen till att reglerna
för nämndstrukturen borde avskaffas var, att kommunerna verkar
under varierande lokalaförutsättningar och att formerna för vad som
är en ändamålsenlig nämndstruktur därför kunde antas variera mel-
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Från statliga regler tiU generella normer

lan olika kommuner (prop 1990/91:117). Det fanns sålunda en för
väntan om att avregleringen skulle ge upphov till en mångfald av
olika nämndstrukturer. Snart pekade dock studier på tydliga tenden
ser till likriktning. Flertalet kommuner byggde upp sin nämnd- och
organisationsstruktur med hjälp av ett fåtal allmänt förekommande
modeller. Ytterst få kommuner införde en mer unik struktur som
man hade utvecklat själv, lokalt i kommunen.

En modell för strukturen som rönte ett stort intresse var den så
kallade beställar-utförarmodellen. Dess grundprincip var att den
kommunala organisationen skulle delas upp i en beställardel, till
vilken de flesta politiker skulle föras och en utförardel, i vilken
huvuddelen av de anställda skulle organiseras. De två delarna skulle
sedan sluta avtal med varandra. En tanke med beställar-utförar
modellen var följaktligen att huvuddelen av politikerna inte längre
skulle vara engagerade i och leda förvaltningens dagliga verksamhet
(Kommunförbundet 1992a, Petersson 1992).

Målgruppsorienterade nämnder var en annan vanligt förekom
mande modell. Principen bakom denna modell var att kommunens
"mjuka" verksamhet skulle organiseras med utgångspunkt i olika
åldersgrupper, som barn och ungdomar eller äldre. Detta stod i
motsats till den tidigare obligatoriska funktionsindelade uppdel
ningen i socialnämnd och skolstyrelse. Den kombinerade byggnads
och miljönämnden var en tredje modell som intresserade ett stort
antal kommuner. Den innebar att de tidigare obligatoriska miljö
och hälsoskyddsnämnderna samt plan- och byggnadsnämnderna slogs
samman (Kommunförbundet 1992a).

Redan vid mitten av 1991fanns tydliga tecken på att avregleringen
skulle ge upphov till likriktning av kommunernas nämndstruktur.
Detta väckte kritik. I tidningen Kommunaktuellt, en facktidskrift
med stor spridning bland landets kommuner, anklagade upprörda
riksdagsledamöter och kommunalpolitiker kommunerna. Kommu
nerna sades ha alltför lätt för att falla offer för organisatoriska moden
i omvärlden och deras utredningar kring ny organisation beskrevs
som så lika att kommunerna "lika gärna kunde posta dem till var
andra" (Kommunaktuellt 22/1991). När en studie i början av 1992
verkade bekräfta denna likriktning, försvarade Kommunförbundets
dåvarande ordförande kommunerna. Han var positiv till deras starka
förändringsvilja, men han hoppades samtidigt att kommunerna
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Frånstatliga regler tillgenerella normer

skulle utgå från sina egna förutsättningar och ge "utrymme för det
lokala förnuftet" (Kommunaktuellt 1/92).

Kritikerna ville sålunda förklara den likriktning som följde på
avregleringen, med att kommunerna hade anpassat sig till organisa
toriska moden i omvärlden i stället för att utforma nämndstrukturen
utifrån lokala förutsättningar. Men detta var ingen uttömmande för
klaring. Begreppen mode och modeföljande används ofta i organisa
toriska sammanhang för att beteckna fenomen som man är kritisk till
och vars stora spridning man har svårt att förklara (Blumer 1969/
1973, Abrahamson 1991). Kritiken mot kommunerna framstod som
ett exempel på det.

Det var dessutom inte bara likriktning i val av struktur som behöv
de förklaras. Avregleringen ledde visserligen till att en majoritet av
kommunerna förändrade sin nämnd- och organisationsstruktur. Av
dessa byggde också en stor andel upp sin struktur med hjälp av de
allmänt förekommande modellerna. Men medan några kommuner
kombinerade flera av dessa modeller, nöjde sig vissa med att följa
någon enstaka av dem. Enkätstudier gjorda i början av 1992 visade att
målgruppsorienterade nämnder infördes i en dryg tredjedel av kom
munerna (Kommunförbundet 1992a). En beställar-utförarmodell
infördes av än färre. Som mest sade sig en knapp fjärdedel av kom
munerna vara intresserade av denna modell (Kommunaktuellt
1/1992). Det fanns också kommuner som uttalat hade sagt nej till
dessa modeller, samt ett fåtal kommuner som hade infört mer unika
strukturer som man hade utvecklat själv. För att förstå den utveck
ling som följde på avregleringen av nämndstrukturen räcker det
därför inte med att förklara varför frihet från centrala regler leder
till likriktning i organisationers struktur, även förekomst av mång
fald måste förklaras. Det är också denna fråga om likriktning, men
även mångfald som ska diskuteras i denna bok.

Diskussionen baseras på empiriska studier av tre kommuner som
använde den frihet som avregleringen gav på skilda sätt. Teoretiskt
finns ett stort antal teorier som berör frågan om varför organisa
tioner får samma eller olika strukturer. Dessa teorier kan kategorise
ras på flera olika sätt. En möjlighet är att skilja mellan teorier som
utgår ifrån att organisationers struktur avspeglar lokala preferenser
och förutsättningar å ena sidan, och teorier som utgår ifrån att struk
turen avspeglar inte bara moden, utan olika former av reglerande
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Från statliga rl!gler tiU generella normer

normer i omvärlden å den andra. Jag ska kort diskutera hur dessa två
grupper av teorier kan förklara likriktning i val av struktur samt i
vilken mån dessa förklaringar kan ge en förståelse för den utveckling
som följde på avregleringen av kommunernas nämndstruktur.

Likriktning på grund av likhet i lokala
förutsättningar

Teorier som utgår ifrån att organisationers struktur avspeglar lokala
preferenser och förutsättningar ser oftast strukturen som ett medel
för att uppnå vissa andra organisatoriska syften eller mål. Ett över
gripande syfte kan exempelvis vara att organisationen ska överleva i
en omvärld som ställer vissakrav och ger vissaförutsättningar. Detta
syfte kan kombineras med ett antagande att organisationer har be
gränsade resurser till sitt förfogande och att deras framgång och
överlevnadsförmåga är beroende av hur pass effektivt (resurssnålt)
som de lyckasuppfylla omvärldens krav. Att en grupp organisationer
inför samma struktur kan då förklaras med att organisationerna
verkar under likvärdiga omvärldsförutsättningar och har till uppgift
att tillfredsställa samma omvärldskrav (Hannan och Freeman 1977).

Man kan variera och utveckla denna förklaring på olika sätt. Orga
nisationens medlemmar kan antas ha större eller mindre möjlighet
att påverka organisationens syfte och mål och man kan göra olika
antaganden om vilka processer som leder fram till att strukturerna
likriktas. Likriktning kan förklaras med att enskilda organisationer
har valt att inrikta sig mot samma mål och därför har fattat beslut
om att införa samma struktur (Chandler 1977).Det kan ocksåförkla
ras med att de organisationer som inte har den, för vissa givna om
världsförutsättningar och omvärldskrav lämpligaste strukturen,
gradvis slås ut (Hannan och Freeman 1977).

Svenskakommuner har likartade uppgifter att fylla och en stor del
avderas budget används för att driva verksamhet som staten har ålagt
dem att utföra. Till vissdel verkade därför den likriktning som följde
på avregleringen av nämndstrukturen kunna förstås som en följd av
att kommunerna hade samma lokala preferenser och förutsättningar.
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Från statliga regler tiU generella normer

Men det finns också stora skillnader mellan kommuner vad gäller
storlek, demografi, geografi,näringslivsstruktur. politiska ideologier
med mera. Ett vanligt antagande vid diskussioner kring behov av
statlig reglering av kommunerna är också, att kommuner känne
tecknas av varierande lokala förutsättningar (Stjernqvist och Mag
nusson 1988). Frihet från statliga regler brukar därför antas leda till
en mångfald av olika strukturer (kap tre denna bok).

I syfte att förstå den utveek1ing som följde på avregleringen av
nämndstrukturen verkade det därför mer fruktbart att ta sin ut
gångspunkt i en annan grupp av teorier och en annan typ av för
klaring till att organisationer likriktas.

Likriktning på grund av anpassning till
generella normer

En orsak till att organisationer likriktas kan vara, att deras val av
struktur regleras av normer som utveek1as och förespråkas i enskilda
organisationers omvärld och som ger föreskrifter för hur strukturen
bör se ut. Med normer syftar jag på ideer om hur något är eller något
bör vara. Det finns flera orsaker till att normer som utveek1as i
omvärlden reglerar en organisations val av struktur.

En orsakkan vara att normerna är formaliserade och sanktionerade
i form av regler. Dessa regler kan vara statliga och inskrivna i lag.
Kommunallagens regler om att alla kommuner ska ha kommunfull
mäktige och kommunstyrelse är ett exempel, men bindande regler
kan också utformas och övervakasav icke-statliga sammanslutningar
och organisationer (Boddewyn 1983, Flower 1994). Normer behöver
emellertid varken vara bindande eller sanktionerade i lag för att
påverka organisationers struktur. Det finns normer som organisa
tionsmed1emmar frivilligt väljer att följa. Orsaken kan exempelvis
'vara att det finns ett hot om lagstiftning om normerna inte följs
(Boddewyn 1983).

I denna bok ska vi emellertid intressera oss för en annan typ av
normer. Fortsättningsvis kommer jag att kalla dem för generella
normer. Generella normer omfattas av personer som är verksamma i
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Från statliga regler tillgenerella normer

olika organisationer, men de utvecklas och förespråkas i huvudsak i
enskilda organisationers omvärld. Att organisationer anpassar sig till
dessa normer beror inte på att de är inskrivna i lagar. Det beror inte
heller på att man i organisationer uppfattar dem som en form av
"etikettsregler" som man medvetet väljer att följa, trots att dessa
regler inte är tvingande i lag. Orsaken till att generella normer
påverkar organisationers val av struktur är i stället, att dessa normer
framställer vissa strukturer som lämpliga, naturliga, nödvändiga
eller självklara för varje modem, effektivitetssträvande eller
demokratisk organisation att införa (Meyer och Rowan 1977/1992).

Det finns ett antal studier och teorier med vilka man har försökt
att förklara hur generella normer skapas och sprids, samt varför och
hur organisationer påverkas av dem. Den studie som behandlas i
denna bok tog sin utgångspunkt i vissa av dessa studier och teorier
(powell och DiMaggio 1991, kap två denna bok). Syftet var att ut
veckla en förklaring till varför generella normer skapar likriktning i
organisationers val av struktur, men också varför de ger upphov till
mångfald. Av två skäl framstod avregleringen av kommunernas
nämndstruktur som en lämplig utgångspunkt för att utveckla en
sådan förklaring.

För det första verkade den likriktning som följde på avregleringen
kunna förklaras med att generella normer hade påverkat kommu
nernas val av struktur. De modeller som användes av många kommu
ner, avspeglade tydligt rådande generella normer. Beställar-utförar
modellen kunde inte bara ses som ett uttryck för tendenser mot
marknadsorientering och "företagisering" av den offentliga sektorn
(Forssell 1994). Den var också ett uttryck för, och en vidareutveck
ling aven rådande generell norm om att politiker borde distansera
sig från förvaltningens dagliga verksamhet (Montin 1990). Den kom
munallag som infördes 1992, i vilken kommunernas nämndstruktur
avreglerades var exempelvis skriven i ett uttalat syfte att underlätta
ett sådant arbetssätt (SOV 1990:24; prop 1990/91:117).Då ett annat
syfte med den nya kommunallagen var att underlätta ett sektors
övergripande samarbete i kommunerna, gav denna lag också uttryck
för att målgruppsorienterade nämnder och sammanslagna miljö- och
byggnadsnämnder var särskilt moderna och lämpliga nämndstruk
turer (SOV 1990:24 prop 1990/91:117).

Den likriktning som följde på avregleringen verkade sålunda kun-
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Frånstatliga regler tillgenerella normer

na förstås som en följd av att det hade skett en anpassning till gene
rella normer. Samtidigt fanns det en del mångfald i kommunernas val
av struktur. Detta var ett andra skäl till att avregleringen framstod
som en lämplig utgångspunkt. För om valet att använda sig av samma
modeller för strukturen kunde förklaras med att detta val hade
reglerats av generella normer, måste valet att inte använda sig av
dessa modeller kunna förklaras med att någon sådan påverkan inte
hade skett.

I stället för att sägaatt kommunerna använde sig av samma model
ler för strukturen kommer jag fortsättningsvis att tala om att de
införde generella strukturer. En generell struktur är en struktur som
finns i flera organisationer och som avspeglar, har stöd i, och före
språkas av generella normer. Den fråga som skabehandlas i denna bok
är därför:

Vad är detsommedverkartill respektive motverkaratt organisatio
ner infärgenerella strukturer?

Bokens fortsatta disposition

Boken är fortsättningsvis disponerad på följande sätt. I kapitel två
redogörs för de teoretiska utgångspunkterna. Framför allt diskuteras
hur man med utgångspunkt i tidigare studier av, och teorier om hur
generella normer påverkar organisationers struktur kan förklara att
sådana normer skapar såväl likriktning, som mångfald bland en grupp
organisationer. I kapitel tre diskuteras hur ett grundläggande anta
gande bakom mer än ett sekels diskussion kring värdet av kommunal
självstyrelse kontra behov av statliga regler har varit, att frihet från
statliga regler leder till mångfald i kommunernas struktur. I kapitlet
ges också en bakgrund till avregleringen avnämnclstrukturen samt en
beskrivning av den utveckling som följde på denna avreglering.

I kapitel fyra redovisas studiens uppläggning. Dels diskuteras
huruvida den utveckling som följde på avregleringen av nämnclstruk
turen var en lämplig utgångspunkt, dels diskuteras varför och hur
studien bedrevs i form av intervjuer och dokumentstudier i tre kom
muner. Dessa tre kommuner och de argument som användes i respek-
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Frånstatliga regler tiU generella normer

tive kommun för att införa de nya strukturerna presenteras i kapitel
fem till sju. Kommunerna är Norrstad, en kommun som införde en
beställar-utförarmodell och målgruppsorienterade nämnder, Öst
stad som trots långt framskridna planer avstod ifrån att införa dessa
generella strukturer samt Väststad som var en av de få kommuner
som införde en lokalt utvecklad struktur.

I kapitel åtta till elva,slutligen, utvecklas ett svar på frågan om vad
det är som medverkar till respektive motverkar ett införande av
generella strukturer.
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KAPITEL 2

GENERELLA NORMER FÖR
MÅNGFALD OCH LIKRIKTNING

I detta kapitel ska jag visa hur man med utgångspunkt i tidigare
studier av hur generella normer påverkar organisationer, kan förklara
att såväl likriktning som mångfald uppstår i en grupp organisationers
strukturer. Kapitlet mynnar ut i en precisering av frågan om vad som
leder fram till respektive motverkar ett införande av generella struk
turer.

En stor del av de studier som presenteras i kapitlet brukar sedan
slutet av 19SD-talet föras samman under beteckningar som nyinstitu
tionalism, nyinstitutionell organisationsteori (powell och DiMaggio
1991) eller sociologisk institutionell teori (Sjöstrand 1993). Det som
presenteras i detta kapitel kan därför beskrivas som nyinstitutionellt
perspektiv på organisationer. Det finns dock anledning att iaktta en
viss försiktighet med den etiketten. Den nyinstitutionella teorin kan
närmast liknas vid ett löst kopplat perspektiv som hålls samman av
vissa gemensamma intressen och grundantaganden, men som också
innefattar mycket skilda teoretiska ståndpunkter (se Powell och
DiMaggio 1991).Vidare är detta perspektiv bara en del aven bredare
institutionell teoribildning som finns inom samhällsvetenskapen (se
Sjöstrand 1993). Kapitlet bör därför inte ses som en redogörelse för
nyinstitutionell organisationsteori, än mindre för institutionell teo
ri. Vad som presenteras är den teoretiska bakgrunden till bokens frå
ga om vad som medverkar till eller motverkar ett införande av gene
rella strukturer.
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Ett antagande som delas av stora delar av den etablerade organisa
tionsteorin, det vill säga teorier som brukar återfinnas i organisa
tionsteoretiska översiktsverk (t ex Scott 1992), är att organisationers
framgång och överlevnad i första hand är beroende av deras förmåga
att tillfredsställa omvärldens krav på effektiv (resurssnål) produk
tion av efterfrågade varor och tjänster. Utifrån ett sådant antagande
är en organisations struktur inte av intresse i sig. En organisations val
av struktur kan snarare liknas vid en rent teknisk fråga, där struk
turens berättigande är reducerat till att den ska vara ett lämpligt
medel för att uppnå andra organisatoriska syften och mål (t ex Han
nan och Freeman 1977, Chandler 1977). De teorier om organisatio
ners struktur som diskuteras i detta kapitel tar dock sin utgångs
punkt i ett annat antagande: att en organisations struktur bör förstås
som uttryck för en anpassning till generella normer.

Med normer syftar jag på ideer om hur något är eller något bör
vara. Generella normer är gemensamma för många organisationer,
men de utvecklas och förespråkas i huvudsak i enskilda organisatio
ners omvärld. Dessa normer kan ha stöd i lagstiftningen, men deras
reglerande styrka följer egentligen inte av att organisationer enligt
lagär tvingade att anpassa sig till dem. Den ska inte heller förstås som
en följd av att dessa normer uppfattas som regler som organisationer
av någon anledning medvetet väljer att följa. Orsaken till att gene
rella normer påverkar organisationers struktur är i stället, att dessa
normer framställer vissa strukturer som lämpliga, naturliga, självkla
ra eller nödvändiga för varje legitim, det vill säga demokratisk, ratio
nell, effektiv eller modem organisation att införa (Meyer och Rowan
1977/92, DiMaggio och Powell 1983).

Generella normer kan liknas vid en slags kulturella regler som ger
kollektiv mening och värde åt specifika enheter, aktiviteter eller
strukturer (Meyer, Bolioch Thomas 1994). Att organisationer påver
kasav dessa normer behöver inte bero på att de uppfattas som något
positivt eller önskvärt. Snarare är påverkan en följd av att de framstår
som så naturliga och självklara att deras sanningshalt och relevans är
svår för enskilda personer eller organisationer att ifrågasätta (Berger
och Luckmann 1966). Generella normer kan utöva en direkt påver
kan på valet av struktur, i den meningen att normerna kan ge direkta
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föreskrifter för vilka strukturer som organisationer bör införa. Men
påverkan kan också vara en indirekt följd av att generella normer
reglerar de normer och därmed preferenser som finns lokalt i orga
nisationen.

Normer är i grunden socialt konstruerade, det vill säga de är ut
tryck för överenskommelser mellan människor om vad som är rim
ligt, naturligt, vettigt eller klokt. Generella normer kan dock i vissa
fall få en status som gör att de uppfattas som helt externa, objektiva
och naturlagsgivna och därmed som helt omöjliga för enskilda perso
ner eller organisationer att förändra eller välja om man ska följa eller
ej. Begreppet institution eller institutionaliserade normer kan an
vändas för att beteckna sådana starkt för-givet-tagna normer som är
väl etablerade och strukturerade och som är styrande för organisa
tioners struktur och agerande (Berger och Luckmann 1966).

En norm kan vara mer eller mindre för-given-tagen. Huruvida en
viss norm ska beskrivas som institutionaliserad eller ej är därför till
viss del en bedömningsfrågan. Frånsett andra skiljaktigheter i upp
fattning om hur institutionsbegreppet bör definieras (se Powell och
DiMaggio 1991, Jepperson 1991, Sjöstrand 1993), brukar man dock
utifrån en mer restriktiv hållning, reservera detta begrepp för i sam
hället mycket starkt etablerade och reglerande normer (Jepperson
1991).

Generella normer kan vara historiskt tunga och dominerande för
hela det västerländska samhället (Brunsson och Olsen 1990). Hit hör
normer om rationalitet, utveckling och modernitet, men också mer
specifika institutionaliserade normer om individers och organisatio
ners grundläggande karaktär och natur. Ett exempel på det sistnämn
da är att både organisationer och individer förväntas vara från sin
omvärld avgränsade enheter som har vissa specifika karaktäristika
och vissa syften eller mål (Thomas m fl 1987). Andra generella nor
mer kan snarare liknas vid organisatoriskaritningar" eller "bygg
block" som mer specifikt föreskriver hur organisationer ska struktu
reras (Meyer och Rowan 1977/92). Med "ritningar" syftar jag på över
gripande normer för hur olika organisationstyper som exempelvis
privata företag, föreningar och politiska organisationer ska se ut (Sjö
strand 1985, Brunsson 1991, Forssell 1992). "Byggblock" är mycket
specifika normer som ger direkta föreskrifter för hur organisationen
ska byggas upp. Exempel på "byggblock" är professioner som ekono-
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mer och läkare, strukturer som personalavdelning och företagshälso
vård samt tekniker som redovisning och budgetering. Vissa av dessa
"byggblock" förväntas finnas i alla typer av organisationer. Ett exem
pel är redovisning. Andra berör endast specifika organisationstyper.
Lärare förväntas exempelvis finnas i skolor, men inte på sjukhus
(Meyer och Rowan 1977/92).

Att generella normer kan liknas vid organisatoriska byggblock an
tyder att dessa normer inte bara utgör en begränsning för en organi
sations möjlighet att välja vilken struktur som ska införas. Eftersom
dessa normers påverkan på valet av struktur följer av att de framstäl
ler vissastrukturer som de naturliga, bästa eller mest moderna struk
turerna kan det vara svårt, ibland omöjligt, för lokalt verksamma per
soner att urskilja några alternativ. I en sådan situation kan generella
normer sägas skapa eller determinera organisationens uppbyggnad
(Jeppersson 1991). Generella normer som är starkt institutionalise
rade kan därför ha en mer likriktande effekt än formella regler.

Ett sätt att avgränsa de normer som är mest relevanta för att förstå
en viss organisations struktur är att försöka definiera det organisa
toriska fält (DiMaggio och Powell 1983) eller den samhällssektor
(Scott och Meyer 1983/1992) som organisationen tillhör. Ett organi
satoriskt fält består dels aven grupp organisationer som verkar inom
samma område, till exempel producerar samma typ av tjänst, dels av
andra organisationer som är kritiska för denna grupp. Det kan vara
statliga eller andra offentliga organisationer, men också leveran
törer, kunder, finansiärer, samarbetsorganisationer och rådgivare
(DiMaggiooch Powell1983). Specifika normer för hur organisationer
ska se ut och agera samt för hur olika relationer mellan organisatio
ner ska se ut, utvecklas ofta inom ramen för sådana fält. Organisa
toriska fält kan därför sägasvara mer eller mindre hårt strukturerade
av sådana normer (Scott och Meyer 1983/1992).

Den fråga som vi ska intressera oss för här är hur en kombination
av mångfald och likriktning kan uppstå bland en grupp organisatio
ner, vars struktur regleras av generella normer. Då specifika regler
för organisationers struktur vanligtvis uppkommer inom ramen för
ett organisatoriskt fält är ett svar på denna fråga att organisationerna
tillhör olika fält. Det är viktigt att uppmärksamma denna förklaring
för vad som är ett organisatoriskt fält måste undersökas och argu
menteras för på empirisk grund (DiMaggio och Powell1983).
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Kännetecknande för ett organisatoriskt fält är att det förekommer
mycket kontakter och utbyten mellan de organisationer som ingår i
fältet, att det förmedlas mycket information om och mellan dessa
organisationer, att det förekommer nära samarbeten mellan fältets
organisationer, att det finns vissa dominerande organisationer samt
att det råder en ömsesidig medvetenhet bland de organisationer som
ingår i fältet om att man att har en gemensam uppgift i samhället. Ju
tydligare dessa aspekter är, desto starkare strukturerat brukar fältet
sägas vara (DiMaggio och PowellI983).

Kommunerna har inte bara liknande uppgifter. De omgärdas av
samma formella regler och lagar, de är alla medlemmar i den gemen
samma intresseorganisationen Kommunförbundet och i den allmän
na samhällsdiskursen behandlas de som en typ av organisation. Att
de svenska kommunerna skulle tillhöra olika organisatoriska fält
framstår därför som mindre troligt. I stället är den relevanta frågan
hur en kombination av likriktning och mångfald kan uppkomma inom
ett fält. Jag ska börja med att peka på vad som kan driva fram likrikt
ning, det vill säga spridning aven viss struktur.

Hur generella normer likriktar

En förklaring till att generella normer påverkar organisationers val
av struktur är att normerna har utvecklats och stöds av, inom fältet
starka och legitima organisationer. Det kan vara centrala organisatio
ner som staten, FN, och Kommunförbundet, men det kan också vara
grupper som rent fysiskt till stor del befinner sig i de olika lokala
organisationerna. Ett exempel är professioner. Centrala organisatio
ners normgivning kan både ha en direkt och indirekt påverkan på
organisationers val av struktur.

Direkt påverkan på valet av struktur är ofta en följd av att centrala
organisationer utformar och publicerar exempel på hur strukturen
kan eller bör utformas. Hiiefner med flera (1987) förklarade den
expansion och likriktning som världens utbildningssystem har
genomgått sedan 1960-talet med framväxten aven ny forskningsrela
terad profession, så kallad "comparative education policy research".
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Med stöd av Förenta Nationerna började denna profession att samla
in och publicera information om all världens utbildningssystem.
Därigenom drev man under loppet av några decennier fram en an
passning till den utbildningsstruktur som enligt professionens nor
mer var lämpad för moderna och framåtsträvande stater.

Olson (1990) studerade den kommunala redovisningens lärande
förmåga i Sverige och Norge. I Norge har kommunernas redovisning
under hela 1900-talet varit styrd av statliga tvingande regler. De
svenska kommuner har däremot alltid haft stor frihet att själva välja
redovisningssätt. Trots det utmärks den kommunala redovisningen i
båda länderna av stor homogenitet. Olson förklarade detta med att
redovisningssystemet i Sverige styrs ideologiskt. När systemet är an
passat till den för tillfället rådande samhällsideologin (till exempel
kommunal jämlikhet eller affärsmässighet) anpassar sig enskilda
kommuner till systemet. Reformer sker när förändringar i samhälls
ideologin skapar en diskrepans mellan det existerande redovisnings
systemet och den vidare omgivningens normer. Lokala experiment
påbörjas men snart väljer centrala organ (Kommunförbundet) ut
något av dessa experiment och gör det till normerande för alla kom
muner.

Centrala organisationers normer kan också utöva en indirekt på
verkan på organisationers val av struktur, genom att reglera de nor
mer och därmed preferenser som finns lokalt i organisationen. Ny
lagstiftning kan exempelvis förändra sättet att betrakta en viss enhet
och spridning aven profession, innebär också att professionens före
ställningar om världen, dess problem samt lämpliga lösningar på
dessa problem sprids. Baron med flera (1986) intresserade sig för
personalavdelningens utbredning i amerikanska företag på 1930
talet. De argumenterade för att spridningen i första hand var ett
resultat av att synen på de anställda hade förändrats i amerikansk
lagstiftning. Från att ha betraktats som en del av ett anonymt arbe
tarkollektiv började de anställda att ses om individer. I och med det
måste varje anställd behandlas som en unik person med egna person
liga karaktäristika. Detta ledde till att en särskild personalfunktion
blev nödvändig.

Forssell (1992) ställde frågan varför i stort sett alla sveriges spar
banker, inom loppet av några decennier övergick från en verksamhet
byggd på värderingar om lokal anknytning och ömsesidig nytta, till
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en ideologi baserad på ideer om modernitet, affärsmässighet och
tillväxt. Utifrån ekonomiska hänsyn och lokala intressen var det svårt
att förklara enskilda sparbankers förändring. I stället menade Forssell
att den utlösande orsaken var en ny banklagstiftning, som bland
annat innebar att alla banktyper jämställdes legalt. I kombination
med att alltfler professionella ekonomer anställdes, för att utföra
det arbete som tidigare hade skötts av lekmannastyrelser. fick lokala
förespråkare för "omoderna" och "oprofessionella" traditionella spar
banker allt svårare att stå emot kraven på en övergång till den mo
derna och professionella företagsiden.

Generella normer behöver dock inte vara hänförbara till klart
urskiljbara, specifika centrala organisationers och grupperingars
normgivning och normspridning för att påverka organisationers val
av struktur. En annan möjlighet är att det finns starka, i samhället all
mänt spridda normsystem som föreskriver en viss lösning. Ett exem
pel ges i Rombachs (1990) studie av det stora antal kvalitetsförbätt
ringsprojekt som lanserades av svenska landsting i mitten av 1980
talet. Han visade att kvaltten enligt landstingens egna undersök
ningar i allmänhet var hög. Lågkvalitet var ett storstadsproblem. Att
en så stor andel av landstingen ändock bedrev kvalitetsförbättrings
projekt förklarade Rombach bland annat med att centrala organs och
massmedias fokus på storstäderna hade fått till följd att låg kvalitet
hade börjat uppfattas som alla landstings problem. I detta fall var det
alltså problemet som reglerades av generella normer.

En annan orsak till att strukturer sprids också i frånvaro av starka
centrala normgivare är det som DiMaggio och Powell (1983) benäm
ner mimetisk isomorfism. Med det menas att osäkerhet och oklarhet
om vilkastrukturer som är lämpliga att införa, resulterar i att orga
nisationer kopierar färdiga "byggblock" i omgivningen. Ett exempel
på detta ges av Sahlin-Andersson (1990) som i sin studie av etable
ringen av forskningsparken Novum utanför Stockholm, argumen
terar för att hur denna forskningspark, i likhet med många andra
forskningsparker runt om i världen, modellerades utifrån bilden av
Silicon Valley i Kalifornien.

DiMaggio och Powell (1983) harargumenterat för att så snart ett
organisatoriskt fält börjar strukturer kommer likriktande krafter att
växa fram. Ju hårdare strukturerat fältet är desto starkare blir de
krafter som driver fram likriktning.
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De svenska kommunernas tydliga relationer till den svenska sta
ten, det samarbete kommunerna har i sin gemensamma intresseföre
ning Kommunförbundet och den gemensamma samhällsdiskurs som
omgärdar dem, gör det rimligt att betrakta den kommunala sektorn
som ett relativt hårt strukturerat fält. Detta skulle tala för att kom
muner också vid frånvaro av formella regler har en tendens att agera
lika. Frågan är därför hur man kan förklara att generella normer inte
bara skapar likriktning, utan också mångfald inom ett organisatoriskt
fält?

Mångfald och olika normer

Enförklaring till att såväl likriktning som mångfald uppstår inom ett
organisatoriskt fält, är att fältets organisationer regleras av olika
normer. Det kan finnas flera orsaker till det. En möjlighet är att de
normer som utvecklas och finns inom fältet direkt förordar att olika
organisationer ska införa olika strukturer. Likriktande krafter brukar
visserligen, som tidigare har nämnts, uppstå så snart ett organisato
riskt fält börjar bildas (DiMaggio och Powe1l1983). Inom hårt centra
liserade och strukturerade fält kandet emellertid uppstå strikta och
specificerade regler för hur olika organisationer ska se ut, som till
och med kan fungera som ett direkt hinder mot likriktning (Scott och
Meyer 1983/1992). Ett tydligt exempel är att normerna för hur Kom
munförbundet ska struktureras skiljer sig från de normer som regle
rar kommuners struktur.

Mångfald kan också uppstå på grund av att de organisationer som
tillhör fältet visserligen i princip regleras av samma normer, men att
normerna förändras över tiden. Organisationer som fattar beslut om
att införa nya strukturer vid skilda tidpunkter kommer dåatt införa
olika strukturer. Generella normers påverkan på organisationer har
ofta undersökts i longitudinella studier, i vilka man har har studerat
hur sådana förändringar över tiden påverkar organisationers struktur
och agerande. Ett exempel är Singh med flera (1991) som visade hur
etableringen av kanadensiska frivilligorganisationer var korrelerad
med de statliga reformprogram som lanserades vid olika tidpunkter.
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En något annorlunda orsak till att det vid en viss tidpunkt går att
urskilja såväl mångfald som likriktning i organisationers struktur, är
att det är frågan om ett spridningsförlopp, så att kunskapen om vad
som är den mest moderna strukturen ännu bara har spritts till ett be
gränsat antal organisationer. En klassisk förklaring till modeföljande
är exempelvis att modet utvecklas inom en elit för att därefter, i takt
med att den övriga populationen får kunskap om elitens agerande,
börja sippra nedåt i samhället (SimmeI1904/1973). Under senare år
har organisationskonsulter beskrivits som en grupp, som genom sin
kännedom om vad som är det senaste organisatoriska modet kan
tänkas bidra till en sådan spridningsprocess [Revik 1992a).

En förutsättning för att kunna förklara en kombination av mång
fald och likriktning med att olika normer har styrt fältets organisa
tioner är att man har kunskap om de generella normer som styr olika
grupper av organisationer. Däremot krävs ingen kunskap om vad som
sker internt i enskilda organisationer. Eftersom ett syfte med att
fokusera på generella normers reglering av organisationers struktur,
är att problematisera föreställningen att man i organisationer väljer
sin struktur utifrån lokala normer och förutsättningar (Brunsson och
Olsen 1990), är det en viktig teoretisk uppgift att visa att såväl mång
fald som likriktning kan förklaras genom att enbart studera det
normsystem som omger en grupp organisationer (Meyer 1990). Men
man kan också ifrågasätta detta deterministiska sätt att förklara
organisationers val av struktur.

Generella normer finns i organisationen

Teorier som utgår ifrån att generella normer reglerar organisationers
val av struktur, tar sin utgångspunkt i ett antagande om att verklig
heten är socialt konstruerad (Scott 1987). Det innebär att man antar
att det som uppfattas som normalt, självklart och naturligt inte är
naturlagsgivet. utan uttryck för intersubjektiva, det vill säga av flera
personer delade överenskommelser om hur något är eller bör vara.
Två frågor av intresse är därför dels hur människor konstruerar en
gemensam verklighetsuppfattning, dels hur och varför denna kon-
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struerade verklighet kommer att uppfattas som självklar och därmed
reglera människors och organisationers struktur och agerande (Ber
ger och Luckmann 1966).

Det socialkonstruktivistiska perspektiv är inte specifikt för stu
dier av generella normer. Utmärkande för dessa studier är däremot
dess betoning av att sociala verklighetskonstruktioner varken är spe
cifika för eller skapas avgränsat i enskilda organisationer. I förhål
lande till enskilda organisationer kan de tvärtom i hög grad betraktas
som givna. Det är detta som gör att generella normer kan betraktas,
beskrivas och analyseras som något som är oberoende av det som sker
i enskilda organisationer (Jeppersson 1991, Scott 1994).Det är också
detta förhållningssätt som kännetecknar och möjliggör de determi
nistiska förklaringar till mångfald och likriktning som beskrevs ovan.
Men detta förhållningssätt kan ifrågasättas.

En kritik som har riktats mot deterministiska förklaringar är, att
deras tendens att framställa en bild av att det finns ett normsystem
i omvärlden som helt determinerar enskilda organisationers val av
struktur, är direkt missvisande. Generella normer finns inte bara
utanför den enskilda organisationen. Orsaken till att generella på
verkar organisationers struktur är att de har kommit att delas av per
soner som finns i organisationen. Man kan därför inte ignorera vad
som sker där (DiMaggio1991, Powell1991, Aldrich 1992,Sahlin-An
dersson 1992,Scott 1994).Till denna typ av ifrågasättanden kan man
också föra den kritik som har riktats mot deterministiska förklaring
för att de bortser ifrån interna konflikters och maktförhållandens be
tydelse för generella normers förmåga att reglera organisationers
struktur (perrow 1986,DiMaggio 1991).Vad nämnda kritik kan sägas
peka på är att verb inte bara kan beskriva processer, de kan ocksåbe
skriva resultat (Sandelands och Drazin 1989). När generella normer
sägs påverka och reglera organisationers struktur, är den påverkan
ett resultat aven mängd olika faktorer, processer och mekanismer
som utspelar sig internt i organisationen.

Ett annat problem med deterministiska förklaringar är att de byg
ger på att enskilda organisationer styrs aven normgivare och ett
normsystem. Detta kan vara ett rimligt antagande om det handlar om
organisationer som är fokuserade på en typ av verksamhet och som
domineras aven profession. Sjukhus kan vara ett exempel. Är det
däremot frågan om diversifierade, mångprofessionella och mång-
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ideologiskaorganisationer som kommuner, bör konflikter och styrke
förhållanden i enskilda organisationer ha en stor betydelse för vilka
normer som kommer att reglera organisationers struktur. Ett exem
pel ges i Steins (1993) studie av försäkringsbolag där han visade att
ledares professionella tillhörighet var av avgörande betydelse för
enskilda organisationer agerade.Yad denna kritik illustrerar är alltså
en begränsning i fältbegreppets förklaringsvärde.

I samband med kritiken mot deterministiska förklaringar kan ock
så nämnas att generella normer inte behöver vara den enda typ av
normer som påverkar organisationers struktur. Det kan finnas lokala
normer som är specifika för och har utvecklats i enskilda organisa
tioner. En stor del av de studier som har fokuserat på hur normer
påverkar organisationer har primärt intresserat sig för sådana lokalt
utvecklade normer (se Frost m fl 1985, Alvesson och Berg 1988).
Dessa normer kan visserligen som tidigare har nämnts vara påverkade
av generella normer, men så behöver inte alltid vara fallet.

Den studie som presenteras i denna bok tog därför sin utgångs
punkt i ett annat sätt att förklara att en kombination av mångfald
och likriktning uppstår inom ett organisatoriskt fält.

Frihetsgrader i generella normers reglering

Ett annat sätt att förklara att en kombination av mångfald och lik
riktning uppstår inom ett organisatoriskt fält, är att bibehålla anta
gandet att generella normer reglerar organisationers struktur, men
introducera ett mått av frihetsgrader i dessa normers förmåga att
reglera valet av struktur. Därmed kommer det som sker internt i
enskilda organisationer att få en betydelse för huruvida en viss orga
nisation kommer att påverkas av generella normer eller ej. Med fri
hetsgrader syftar jag inte på att man i enskilda organisationer med
vetet kan välja huruvida man ska regleras aven generell norm. Vad
jagsyftar på är att det finns interna faktorer som medverkar till eller
motverkar att generella normer påverkar valet av struktur.

Frihetsgrader i generella normers påverkan på valet av struktur
kan uppstå av minst två skäl: dels måste normer tolkas (Garfinkel
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1967),dels kan de normer som reglerar organisationens struktur vara
inkonsistenta, konflikterande och konkurrerande (Friedland och
Alford 1991,PowellI991). Ett tydligt exempel på förekomst av såväl
tolkningsutrymme som konflikterande normer ges i DiMaggios
(1991) studie av hur från början fristående konstmuseer i USA kom
att utvecklas till ett organisatoriskt fält. DiMaggio visade bland
annat att principiell enighet om betydelsen av normer som effekti
vitet ändock, på grund av skilda tolkningar gavupphov till helt olika
uppfattningar om handling. Han pekade också på hur diskussioner
om lämpliga organisationsstrukturer var fyllda med konflikterande
generella normer på grund av att det fanns skilda uppfattningar om
huruvida ett museum var att likna vid ett bibliotek, ett varuhus eller
en symfoniorkester.

Ett exempel på att det kan finnas stora tolkningsmöjligheter också
inom ramen för starkt reglerande generella normer ges i Janssons
(1992) studie av den strategiska användningen av investeringskal
kyler. Jansson visade att även om det finns starka normer för att
sådana kalkyler måste göras, finns det få begränsningar vad gäller
genomförande och användning.

Mot bakgrund av den diskussion som har förts i detta kapitel är
därför den fråga som ska diskuteras i denna bok:

Vad är det internt i urganisationer som medverkar tiU ellermotver
kar att en urganisation väljeratt införagenerella strukturer?

Några förtydliganden bör göras. Sombeskrevs i föregående kapitel
utmärks en generell struktur av att den finns i flera organisationer
samt att den avspeglar, har stöd i och förespråkas av generella nor
mer. Ett införande aven generell struktur kan därför ses som uttryck
för påverkan från generella normer. Ordet väljasyftar till att poäng
tera att vad frågan gäller är varför en organisation fattar beslut om
att införa en generell struktur. Det står följaktligen inte i motsats
förhållande till att detta val kan vara reglerat av generella normer.

I kapitel fyra diskuteras hur den studie som syftade till att besvara
denna fråga lades upp. Men först ska jag i kapitel tre visa, att frågan
om reglers betydelse för mångfald och likriktning av organisationers
struktur, har sin empiriska motsvarighet i en mer än hundraårig
diskussion om värdet av kommunal självstyrelse kontra behovet att
reglera kommunernas nämndstruktur.
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KAPITEL 3

HUNDRA ÅRs REGLER
FÖR NÄMNDSTRUKTUREN

Ar 1862 delades de dåvarande socknarna upp i en borgerlig del,
landskommuner och städer samt en kyrklig del, församlingen. Där
med lades grunden för dagens kommuner. Från den tidpunkten har
frågan om statliga reglers betydelse för mångfald och likriktning
varit ständigt närvarande i diskussioner som förts kring regleringar
av kommunernas nämndstruktur. I detta kapitel ges en introduktion
till olika argument som har förts fram för och emot sådana regle
ringar.

Ett grundläggande antagande bakom dessa argument har varit att
frihet från statliga regler leder till mångfald i kommunernas struk
tur. Som också beskrivs i kapitlet finns det dock empiriska studier
som pekar på att kommuner också vid frånvaro av statliga regler har
en tendens att agera lika. Den diskussion som föregick avregleringen
av nämndstrukturen 1992 och den utveckling som följde på denna
avreglering är ett exempel på det. Kapitlet avslutas med en redo
görelse för denna diskussion och utveckling.

För att kapitlet skavara begripligt också för den läsare som är obe
kant med den kommunala sektorn, ges inledningsvis en kort intro
duktion till vissagrundläggande principer för kommunal verksamhet
och organisation. En sådan är principen om kommunal självstyrelse.
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En princip om mångfald samt studier av
likriktning
Kommunal självstyrelse är en gammal, för det svenska statsskicket
grundläggande princip, som lades fast redan i förarbetena till 1862
års kommunalförordningar. Det är en princip om relationen mellan
stat och kommun, som säger att kommunerna ska ha rätt att själva
bestämma över sin verksamhet, sin organisation, sina beslutsregler
samt över sina inkomster och utgifter. En sådan frihet brukar antas
leda till tre positiva effekter. För det första ska den kommunala själv
styrelsen främja demokratin genom att medborgarna via valda om
bud styr sig självaoch självaansvarar för den lokala administrationen.
För det andra ska den främja effektiviteten genom att besluten fattas
nära dem de berör. Slutligen ska den bidra till att göra samhället mer
pluralistiskt, genom att kommunerna får möjlighet att anpassa sin
verksamhet till skiftande lokala förutsättningar och behov [Stjern
qvist och Magnusson 1988).

Kommuner är emellertid inte autonoma stater, med egen och
oberoende legitimitet. De är också att betrakta som en del av den
svenskastaten. Mångfald, det vill sägavariation mellan olika kommu
ner, är därför inte alltid önskvärt. Ända sedan 1862 års kommunal
förordningar har statens syn på kommunerna pendlat mellan två syn
sätt: å ena sidan den ide om frihet och autonomi och därmed mång
fald som principen om kommunal självstyrelse vilar på, å andra sidan
en mer pragmatisk syn på kommunerna som en statens förlängda arm
som staten kan delegera ansvar och uppgifter till, men som också
måste regleras i syfte att garantera kompetens, rättssäkerhet och
likabehandling av landets alla medborgare. I praktiken kan den mer
pragmatiska synen på, och därmed intresset för att reglera kommu
nerna sägas ha dominerat (Kaijser 1962, Stjernqvist och Magnusson
1988).

Ända sedan mitten av 1800-talet har alltså ett grundläggande an
tagande varit att frihet från statliga regler leder till mångfald. Men
det finns empiriska studier som har visat att kommunerna också vid
frånvaro av sådana regler har en tendens att agera förvånansvärt lika.
Detta gäller även om man tar hänsyn till att kommuner har likartade
uppgifter att fylla. Stjernquist och Magnusson (1988) konstaterade i
en undersökning av graden av heterogenitet i serviceutbud och stan-
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dards i svenska kommuner att: "det kan alltså tyckas som om den
kommunala självstyrelsen var omfattande. Sedda i ett internationellt
perspektiv är emellertid de svenska kommunerna väldigt /jämllika.
Det kan vara skäl att från den utgångspunkten vända på frågan och
spörja: Varför är variationerna kommunerna emellan så små?" (1988:
204).

Schmidt (1986) försökte förklara spridningen av ett antal organisa
toriska lösningar bland svenska kommuner i början av 1980-talet.
Han undersökte ett stort antal lokala politiska och socio-ekonomiska
faktorer som andel tjänstemän, antal förtroendevalda, politisk majo
ritet, konkurrens mellan blocken, skatteunderlag, andel yrkesverk
samma samt andel barn och pensionärer. Med hjälp aven enkätstudie
försökte han även få en uppfattning om hur olika kommuners inno
vationsklimat påverkade benägenheten att ta till sig nya lösningar.
Trots det breda upplägget förklarade dessa lokala faktorer inte mer
än cirka hälften avvariationen mellan kommunerna. Särskilt liten be
tydelse tycktes lokala faktorer ha när det gällde lösningar som spreds
mycket snabbt. De tidigare, i kapitel två referade studierna av Olson
(1990), om den kommunala redovisningens lärandeförmåga och Rom
bach (1990), om landstingens kvalitetsförbättringsprojekt är andra
exempel på studier som har pekat på förekomst av oväntat stor lik
riktning.

De argument som har förts fram under årens lopp för och emot
regleringar av kommunernas nämndstruktur har dock utgått från att
frånvaro av regler leder till mångfald. Innan jag pekar på dessa argu
ment ska jag ge en kort redogörelse för några grundläggande drag i
kommunernas politiska organisation.

Kommunernas politiska organisationsstruktur

Kommunernas politiska organisationsstruktur har reglerats av staten
ända sedan år 1862. Redan då lades exempelvis grunden för den upp
delning i tre typer av organisatoriska enheter som kvarstår än idag:
kommunfullmäktige, kommunstyrelse samt övriga nämnder och sty
relser. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ.
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Det består av politiskt valda ledamöter och motsvarar alltså den stat
liga riksdagen. Kommunstyrelsen är fullmäktiges beredande och
verkställande organ. Den kan liknas vid en kommunal regering, men
platserna i kommunstyrelsen fördelas proportionellt mellan olika
partier. Kommuner styrs sålunda aven permanent "samlingsrege
ring". En annan skillnad är att kommunstyrelsen, även om den har en
samordnande roll, inte har någon formell beslutanderätt över andra
nämnder och styrelser.

Med nämnder, även kallade styrelser, syftas på facknämnder.
Exempel är socialnämnd och skolstyrelse. En facknämnd består aven
grupp politiker som ansvarar för en viss del av verksamheten. Nämn
den är högsta chef för sin förvaltning och de politiker som sitter i
nämnden är i princip ansvariga för varje enskilt ärende som handläggs
av den aktuella förvaltningen. I kommuner finns alltså ingen motsva
righet till den statliga uppdelningen i departement och myndigheter
(petersson 1992).

I den fortsatta framställningen nämns tre olika typer av facknämn
der: specialreglerade obligatoriska nämnder som är obligatoriska för
alla kommuner; specialreglerade fakultativa nämnder vars uppgifter
kan utföras aven särskilt inrättad nämnd, men där den enskilda kom
munen också kan välja att lägga uppgifterna på en annan nämnd till
exempel kommunstyrelsen, samt fakultativa eller frivilliga nämnder
som kommuner har rätt att inrätta efter eget önskemål. Beteck
ningen specialreglerad följer av att reglerna för dessa nämnder inte
har varit inskrivna i kommunallagen, utan i den så kallade speciallag
stifningen. Ett exempel är socialtjänstlagen.

Redan 1862 blev det i kommunlagen möjligt att i speciallagstift
ningen göra det obligatoriskt för alla kommuner att inrätta vissa
nämnder. Fyra nämnder var länge obligatoriska: skolstyrelsen, social
nämnden, plan- och byggnadsnämnden samt miljö- och hälsoskydds
nämnden. Det har också funnits ett antal specialreglerade fakulta
tiva nämnder. Ett exempel är räddningsnämnden. När en ny kommu
nallag infördes 1992 avskaffades denna möjlighet att i speciallag
stiftningen stipulera att vissa nämnder skulle vara obligatoriska för
alla kommuner. Valnämnd och överförmyndamämnd behölls på
grund av sina speciella uppgifter. Det infördes också regler om att en
nämnd inte får utöva tillsyn över sig själv. Utöver dessa regler var
dock kommunerna från och med 1992 fria att utforma sin nämnd-
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struktur utifrån lokala förutsättningar. Detta innebar inte att de
uppgifter som de specialreglerade nämnderna tidigare hade ansvarat
för blev frivilliga, utan den frihet som avregleringen gav var rätten
att besluta över hur utförandet av dessa uppgifter skulle organiseras.
Men det innebar att mer än hundraåriga statliga regler för nämnd
strukturen avskaffades.

Vilka var då argumenten för att avskaffadessa regler och vilka var
argumenten emot? Den följande historiska exposen över regleringar,
om- och avregleringar avnämndstrukturen från mitten av 1800-talet
och framåt ger en bakgrund till den avreglering som diskuteras i
boken. Det finns anledning att påpeka att det är stor skillnad vad
gäller storlek, uppgifter, ansvarsområde, kompetens och uppbyggnad
mellan dagens och det sena 1800-talets och tidiga 1900-talets kom
muner. Vid mitten av 1800-talet var det exempelvis bara i större
städer som det fanns anställda tjänstemän. Det fanns inte heller
några av Kommunförbundet utvecklade blanketter eller instruktio
ner, än mindre förprogrammerade ADB-system (Kaijser 1962). Jag
vill också betona att regler för nämndstrukturen inte är det enda
styrmedel som staten har till sitt förfogande. Varierande vilja från
statens sida att reglera kommunernas struktur, ska med andra ord
inte tolkas som en indikation på graden av statlig styrning under
olika tidsperioder.

Regleringar av nämnclstrukturen

Tidiga regler för nämnclstrukturen

De nämndobligatorier som avskaffadesi början av 1990-talet, det vill
säga skolstyrelse, socialnämnd, miljö- och hälsoskyddsnämnd samt
plan- och byggnadsnämnd, är av gammalt datum. I landets städer var
föregångarna till dessa fyra nämnder obligatoriska redan före sekel
skiftet. Ar 1842 när folkskolan infördes gjordes skolstyrelsen obliga
torisk i de dåvarande socknarna. Ar 1847 infördes ett liknande obli
gatorium vad gällde fattigvårdsstyrelser i landets städer. Också detta
hade samband med införandet aven ny fattigvårdsstadga (Kaijser
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1962).När regler för brandskydd, vatten och avlopp samt markplane
ring infördes i landets städer år 1874 blev byggnadsnämnden och
hälsovårdsnämnden på motsvarande sätt obligatoriska (Wannfors
1962, Svensson 1962). De första reglerna för nämndstrukturen var
sålunda direkt relaterade till att ansvar och myndighetsutövning
delegerades från staten till kommunerna.

Fram till mitten av 1900-talet utökades dessa nämndobligatorier
gradvis till att omfatta alla landets kommuner. Byggnadsnämnden
blev till exempel obligatorisk i landskommunerna år 1947, i samband
med att deras ansvar för markplaneringen förstärktes (palme 1962a).
Nämndernas uppgifter kom också att utvidgas och förändras. På
1930-talet fick exempelvis hälsovårdsnämnderna ett utökat ansvar
för en god bostadmiljö (palme 1962b). För att ge en uppfattning om
vilka argument som har förts fram i samband med sådana utvidg
ningar och förändringar ska jag ge en närmare beskrivning aven
nämnd som genomgick flera förändringar under 1900-talet: fattig
vårdsstyrelsen. det vill säga föregångaren till socialnämnden.

Från fattigvårdsstyrelse till integrerad socialnämnd

Fattigvårdsstyrelsen var, som nämndes ovan, obligatorisk i landets
städer redan när kommunalförordningarna infördes år 1862. I lands
kommuner var den inledningsvis en fakultativ specialreglerad nämnd
vars uppgifter fick skötas av föregångaren till vår tids kommunstyrel
se, kommunalnämnden (Hansson-Preusler 1962). Under 1900-talets
första decennier började emellertid kommunerna få ett utökat an
svar för sociala frågor (petersson 1992). Ett stort problem vid denna
tidpunkt var det utbredda alkoholmissbruket. I slutet av 1910 före
slogs att kommunerna skulle ges ett större ansvar för att motverka
detta missbruk. Inledningsvis var det inte tänkt att det skulle inrät
tas en särskild nämnd för att hantera denna fråga, men nykterhets
rörelsen och läkarsällskapet argumenterade för att det var viktigt
med ett kommunalt organ som hade till uppgift att ansvara för nyk
terheten. Dels var det nödvändigt att sakkunskap och kompetens ga
ranterades, dels hävdades det att en splittring på flera kommunala
enheter riskerade att leda till att ingen hade anledning att gå till bot
ten med alkoholproblemen. År 1913 inrättades därför en specialreg-
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lererad fakultativ nykterhetsnämnd (prop 1979/80:1, Åman 1962).
En annan viktig social fråga vid denna tidpunkt var barnens situa

tion i samhället. Under 1900-talets första decennier genomfördes ett
antal reformer som fick till följd att det i början av 192o-talet kunde
finnas tre kommunala myndigheter som hade barnavårdande upp
gifter: fattigvårdsstyrelsen. fosterbarnsnämnden samt barnavårds
nämnden. Denna splittring ansågs skapa organisatoriska nackdelar.
Det började också framföras krav på att samhällets ansvar för barna
vården skulle utökas. I samband med att en ny barnavårdslag, som
syftade till att skapa en samordnad och enhetlig handläggning av
barnavårdsuppgifterna infördes år 1924, blev därför barnavårds
nämnder obligatoriska i alla kommuner (Karlsson 1962).

Ar 1957 bytte fattigvårdsstyrelsen namn till socialnämnd men
uppdelningen av sociallagstiftningen i tre grenar med varsin nämnd
kvarstod (prop 1979/80:1). På 1960-talet började dock kritik riktas
mot den existerande lagen. Den ansågs visa på bristande insikt om att
individers sociala problem avspeglade problem i samhällsstrukturen
och den ansågs sakna helhetssyn. Ar 1970 blev det därför möjligt för
den kommun som så önskade, att i stället för tre socialvårdande
nämnder inrätta en integrerad socialnämnd.

I slutet av 1970-talet infördes en ny socialtjänstlag. Det var en så
kallad ramlag, som var skriven utifrån en strävan att undvika detalje
rade regleringar. En grundprincip i den nya lagen var dock principen
om ''helhetssyn''. Det innebar bland annat att den enskildes sociala
situation skulle ses "i förhållande till hela den sociala miljön" samt
att socialtjänsten fortsättningsvis skulle medverka i samhällsplane
ringen. Utifrån denna princip om helhetssyn ansågs socialtjänstens
funktionsorienterade uppdelning i tre grenar vara problematisk. I
lagförslaget konstaterades därför att tiden var "mogen" för att göra
den integrerade socialnämnden obligatorisk i alla kommuner (prop
1979/80: l).

Säkerställande av rättsäkerhet och likabehandling av landets med
borgare, krav på kompetens och sakkunskap, fördelar med en samord
nad och enhetlig handläggning, behov av att fokusera på vissa frågor
samt helhetssyn är följaktligen några av de argument som har använts
under 1900-talet för att reglera kommunernas nämndstruktur. Un
der 197o-talet började dock allt starkare argument växa fram för att
mjuka upp dessa regler.
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När den integrerade socialnämnden gjordes obligatorisk i alla kom
muner år 1979, stred detta beslut emot en pågående trend. Mellan
1952 och 1974 hade antalet kommuner minskats från cirka tvåtusen
fyrahundra till tvåhundrasjuttiofyra stycken. I början av 1970-talet
började dock en oro växa fram för att dessa sammanslagningar visser
ligen hade skapat kommuner som var kapabla att administrera det
växande välfärdssamhället å statens vägnar, men att det hade skett
till priset av bristande lokal demokrati. Det började också växa fram
en uppfattning om att statliga regler visserligen hade varit till nytta
när det gällde att garantera rättssäkerhet, likformighet och jämlikhet
för landets medborgare, men att detta hade bieffekter i form avbyrå
krati och ineffektiv resursanvändning. Decentralisering, ramlagar
och försök att minska antalet detaljregleringar blev nyckelord [Pe
tersson 1992). I slutet av 1970-talet genomfördes en första reform
som syftade till att mjuka upp reglerna för kommunernas nämnd
struktur: lagen om lokala organ.

Lagen om lokala organ

Lagen om lokala organ trädde i kraft 1980. Den innebar att kommu
nerna fick möjlighet att decentralisera en del av verksamheten till
geografiskt avgränsade styrelser eller nämnder. Mest kända blev de
så kallade kommundelsnämnderna, som är sektorsövergripande or
gan knutna till en geografisk del av kommunen. Med sektorsöver
gripande menas att de ansvarar för frågor som tillhör flera fack
nämnders ansvarsområde. Syftet med lagen om lokala organ var att
ge ökade möjligheter för kommunerna att anpassa sin organisation
efter lokala förutsättningar. En sådan anpassning ansågs inte bara ha
demokratiska utan också administrativa fördelar. Kommundels
nämnderna skulle överbrygga de sektorsgränser som hade varit effek
tiva när välfärdsstaten byggdes ut, men som nu började att upplevas
som problematiska (SOU 1985:28). I mitten av 1980-talet började
även ekonomiska argument bli framträdande. Lokalt budgetansvar
och helhetssyn över sektorsgränserna skulle leda till bättre sam
ordning och ett effektivare resursutnyttjande (Montin 1989).
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En tanke bakom lagen om lokala organ var att uppgifter skulle kun
na delegeras från kommunens centrala nivå till geografiskt mindre
omfattande nämnder och styrelser. Men lagen tillät inte kommuner
na att avskaffa de obligatoriska specialreglererade nämnderna, utan
vissa uppgifter måste ligga kvar på central nivå i kommunen. Detta
kom att upplevas som negativt både för decentraliserings- och effek
tiviseringssträvandena (Amnå m fl 1985). År 1986 hade tjugotvå
kommuner inrättat kommundelsnämnder medan ett femtiotal ut
redde frågan (Kommuförbundet 1986, Kommunförbundet 1989).
Där kom intresset att kulminera. Vid mitten av 1980-talet gavsdock
ett fåtal kommuner, inom ramen för det så kallade frikommunför
söket, en möjlighet att avskaffa de obligatoriska nämnderna. Detta
försök kan ses som en andra reform som hade till syfte att mjuka upp
nämndregleringarna.

Frikommunförsöket

Frikommunförsöket inleddes i juni 1984.Det hade till syfte att pröva
möjligheten att avsevärt öka den kommunala självstyrelsen samt att
pröva nya sätt att genomföra samhällsförändringar. I stället för
centralt planerade generella reformer skulle utrymme ges för lokala
initiativ. Praktiskt innefattade försöket två delar: dels bemyndigades
regeringen att efter ansökan från försökskommunerna fatta beslut
om att kommunerna fickgöra avsteg från olika regleringar, dels inför
des en lag om friare kommunal nämndorganisation som innebar att
kommuner som hade beviljats frikommunstatus fick rätt att avskaffa
de obligatoriska nämnderna, det vill säga skolstyrelse, socialnämnd,
byggnadsnämnd samt miljö- och hälsoskyddsnämnd (SOU 1988:26).
Frikommunerna var följaktligen de första kommunerna som fick
möjlighet att självaavgöra hur utförandet av obligatoriska uppgifter
skulle organiseras i kommunen.

Inledningsvis omfattade frikommunförsöket nio kommuner och
tre landsting. Dessa pionjärkommuner tycks i första hand ha varit in
tresserade av möjligheten att få dispens från andra statliga regler än
från reglerna för nämndstrukturen. Fram till 1988 hade endast tre
frikommuner utnyttjat rätten att avskaffade obligatoriska nämnder
na. Kännetecknande för dessa tre kommuner var att de alla hade geo-

39



Hundra års reglerlär nämndstrukturen

grafiskt heltäckande kommundelsnämnder (SOV 1988:26,Strömberg
1990). I slutet av 1986 gjorde regeringen ett försök att få igenom en
mer allmän avreglering avnämnclstrukturen. Denna avreglering skul
le omfatta alla kommuner som hade inrättat heltäckande kommun
delsnämnder. Försöket misslyckades, men det ledde ändock till en
uppmjukning av reglerna om nämndobligatorier. Det ger också en
god illustration av argument mot att avreglera.

Ett tidigare försök att avreglera
nämnclstrukturen

På hösten 1986 lade regeringen fram ett förslag om att kommuner
som hade geografiskt heltäckande kommundelsnämnder skulle få
rätt att avskaffade centrala obligatoriska nämnderna, samt att rege
ringen skulle ges rätt att också tillåta övriga kommuner att göra av
steg från dessa obligatorier (Strömberg 1990, prop 1986/87:91). I
propositionen pekade regeringen på att det pågick ett decentralise
ringsarbete i kommunerna i syfte att hantera, både de demokratiska
problem som kommunsammanslagningarna hade skapat och den kri
tik som hade riktats mot kommunernas sektorsorganisation för bris
tande helhetssyn och ineffektiv resursanvändning. Enligt regeringen
försvårades dessa decentraliseringssträvanden ibland av nämndobli
gatorierna. Regeringen menade att statens uppgift borde vara att
underlätta dessa strävanden genom att möjliggöra för kommunerna
"att utforma de kommunala nämnderna efter kommunens egna för
utsättningar" (prop 1986/87:91 s. 30).

Ar 1986var det bara sju kommuner som hade inrättat heltäckande
kommundelsnämnder. Tre av dessa deltog redan i frikommunför
söket (Kommunalt förtroendevalda 1986). Regeringens förslag inne
bar inte heller att specialreglerade uppgifter som blev kvar centralt
i kommunen, efter en decentralisering till kommundelsnämnderna,
skulle få splittras upp på flera centrala nämnder. Det var följaktligen
en begränsad reform som föreslogs. Men förslaget mötte motstånd
både i riksdag och hos remissinstanser.

Riksdagens konstitutionsutskott menade i sitt yttrande att ut-
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skottet självfallet såg positivt på en utveckling som syftade till att
fördjupa och förstärka den kommunala demokratin (KU 1987/88:23).
Men utskottet avstyrkte propositionen. Dels pekade man på att av
skaffandet av nämndobligatoriet ännu bara hade prövats i begränsad
utsträckning inom frikommunförsökets ram samt att någon slutlig
utvärdering av försöket inte hade gjorts, dels menade utskottet att
en grundläggande förutsättning för att förslaget skulle kunna godtas
var att det inte förelåg någon risk för att de övergripande målsätt
ningar som riksdagen hade ställt upp för den specialreglerade kom
munala verksamheten skulle påverkas (KU 1987/88:23). Vilka dessa
risker var diskuterades av övriga riksdagsutskott.

Socialutskottet konstaterade i sitt svar att man delade uppfatt
ningen att den kommunala förvaltningen borde "vara så ändamåls
enligt organiserad som möjligt och att formerna för detta kanskifta
från kommun till kommun alltefter de varierande lokala förutsätt
ningarna" (KU 1987/88:23 bill, s. 35). Man hade emellertid ett stort
antal argument för att inte avskaffa den obligatoriska social
nämnden. För det första menade utskottet att den unika och samlade
kompetens om sociala miljöer som socialnämnden hade, inte skulle
kunna behållas om uppgifterna splittrades upp på flera nämnder
eller lades över på en annan nämnd. Vidare fanns en risk för att
sociala hänsyn skulle få vika för renodlade ekonomiska eller tekniska
sådana. Starka rättsäkerhetsskäl talade också för att myndighets
utövning gentemot enskilda personer måste omges av regler som
garanterade kompetens, opartiskhet och skydd för den enskildes
integritet. I samband med det pekade utskottet på att de människor
som socialtjänsten arbetade med, på grund av sin utsatta social
situation, inte alltid var i stånd att driva igenom och bevaka sina
rättigheter i ett byråkratiskt system. Möjligheten att överklaga var
därför inte något alternativ till regler som syftade till att garantera
kvaliteten i grundläggande beslut, Utskottet argumenterade också
för att det rent principiellt var otillfredsställande att myndighets
beslut skulle kunna fattas på helt olika nivåer i olika kommuner. Det
fanns, menade utskottet, funktioner inom det sociala området som
"måste omgärdas med vissa garantier och på vars organisation man
inte kan anlägga enbart praktiska och ekonomiska synpunkter" (KU
1987/88:23 bill, s. 33).

Övriga riksdagsutskott förde fram liknande argument. Utbild-

41



Hundra årsregler fUr nämndstrukturen

ningsutskottet menade exempelvis att inom vissa områden hade
"centralt fastställda regler ett värde för att upprätthålla vissa kvali
tetskrav"(KU 1987/88:23 bil 2, s.37) och bostadsutskottet argumen
terade för, att med tanke på byggnadsnämndens ansvar för kvalifice
rad myndighetsutövning talade krav på rättsäkerhet och likformighet
emot ett avskaffande av de obligatoriska nämnderna (KU 1987/88:23,
bil 3).

Huvuddelen av remissinstanserna var också kritiska. Socialstyrel
sen ifrågasatte i sitt remissvar så kallade svagagruppers möjlighet att
hävda sina intressen i en situation med slopade specialnämnder och
man pekade på att det fanns en risk för integritetskränkningar om
nämnder samordnades. Kammarrätterna i Stockholm och Göteborg
motsatte sig en avreglering med hänvisning till krav på rättssäkerhet
och likformighet. Stockholms kommun påpekade i sitt remissvar att
de specialreglerade nämnderna faktiskt fanns till för att skydda en
skilda medborgares intressen (prop 1986/87:91).

Det fanns enstaka remissinstanser som var positiva. Skolöversty
relsen menade exempelvis att det var viktigt med en helhetssyn på
eleverna som gick över sektorsgränserna. Men de flesta remissinstan
serna menade, att även om man i princip delade uppfattningen att
kommunerna borde ges möjlighet att utforma sin organisation ut
ifrån varierande lokala förutsättningar, skulle en uppmjukning av
nämndobligatorierna skapa alltför stora risker vad gällde kompetens,
rättsäkerhet. opartiskhet och skydd för den enskildes integritet samt
vad gällde likvärdig behandling mellan olika medborgare (Ku 1987/
88: 23). Propositionen avslogs följaktligen i riksdagen.

Bara några år innan nämndobligatoriet avskaffades rådde alltså
stor enighet bland såväl riksdagsutskott som remissinstanser om be
tydelsen av att ha vissa regler om obligatoriska nämnder i kommu
nerna. Blandargumenten för att bibehålla reglerna märktes behov att
säkerställa kompetens, rättsäkerhet. kvalitet, hänsyn till sociala be
hov och likabehandling av landets medborgare. Argumenten för att
avskaffa reglerna var att underlätta decentraliseringssträvanden och
helhetssyn över sektorsgränserna samt att möjliggöra för kommu
nerna att utforma de kommunala nämnderna efter lokala förutsätt
ningar. Som vi ska se var det i stort sett dessa argument som återkom
när nämndobligatoriet avskaffades i början av 1990-talet.

Försöket att till viss del avskaffa nämndobligatoriet kom emeller-
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tid att leda till en uppmjukning av dessa regler. Som en följd av detta
försök kom nämligen frikommunförsöket att förlängas och utvidgas
så att det blev möjligt för alla kommuner att ansöka om och beviljas
frikommunstatus (prop 1988/89: l). De kommuner som under de när
maste åren ansökte om att få bli frikommuner tycks också i första
hand ha varit intresserade av friheten att organisera de centrala
nämnderna (Strömberg 1990, SOU 1991:25).

Frikommunförsöket skulle pågå fram till slutet av 1991. Därefter
var tanken att en grundlig utvärdering skulle göras. I frågan om en
avregleringen av nämndstrukturen hann dock utvecklingen före. Det
började med att den obligatoriska skolstyrelsen och därefter social
nämnden avskaffades.

Den obligatoriska skolstyrelsen och
socialnämnden avskaffas

Under hösten 1990 lade regeringen fram en proposition om ansvaret
för skolan (prop 1990/91:18). En huvudtanke i propositionen var att
staten fortsättningsvis skulle mål- och resultatstyra skolan. Mot bak
grund av detta ansågs det inte längre finnas några skolpolitiska motiv
för att ge detaljerade föreskrifter för hur kommunerna skulle organi
sera skolväsendet. Tiden ansågs mogen för att genomföra en friare
nämndorganisation inom skolornrådet (UhU 1990/91:4 s.34). Den l
januari 1991 avskaffades den obligatoriska skolstyrelsen.

Under riksdagsåret 1990/91 lade även regeringen fram ett förslag
(prop 1990/91:14) om att kommunerna skulle överta ansvaret för
äldreomsorgen från landstingen, den så kallade ÄDEL-reformen.
Som en följd av denna reform skulle de traditionella socialnämn
dernas ansvarsområde och budget utökas kraftigt. I propositionen
togs frågan om detta nämndobligatoriums vara eller icke vara upp.
Med hänvisning till det pågående frikommunförsöket samt till det
arbete som pågick med att utforma en ny kommunallag menade dock
regeringen att man tills vidare skulle behålla den obligatoriska social
nämnden (prop 1990/91:14).

Några år tidigare hade riksdagens socialutskott bland annat med
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hänvisning till krav på rättsäkerhet, kompetens och likabehandling
avvisat tanken på att avskaffa den obligatoriska socialnämnden. Men
nu gick utskottet emot regeringens förslag och föreslog att obligato
riet skulle avskaffas. Ett huvudargument var att den kommunala
organisationen borde vara så ändamålsenligt utformad som möjligt
och att formerna för denna kunde skifta från kommun till kommun.
Ett annat argument var att utvecklingen i kommunerna gick mot en
ökad organisatorisk frihet. Utskottet pekade också på att ett förslag
till ny kommunallag snart skulle avlämnas till riksdagen och att frå
gan om en friare nämndorganisation. inklusive socialtjänstens fram
tida organisation, där skulle bli föremål för en mer samlad bedöm
ning.

Vidare hänvisade socialutskottet till att den nuvarande social
tjänstlagen var en ramlag. Dels pekade utskottet på att det i förarbe
tena till denna lagsades att kommunerna skulle ha "principiell frihet"
när det gällde verksamhetens organisation, dels påpekade utskottet
att en genomgående tanke i lagen var en princip om "helhetssyn".
Denna princip sades tala för att kommunerna skulle ges möjlighet att
organisera nämnderna oberoende av traditionella sektorsgränser
(SOU 1990/91:9). Socialtjänstlagens princip om helhetssyn som i
slutet av 1970-talet var ett argument för att göra den integrerade
socialnämnden obligatorisk, användes alltså nu som ett argument för
att avskaffa samma nämnd.

Riksdagen följde socialutskottets linje och beslutade att den obli
gatoriska socialnämnden skulle avskaffas i speciallagstiftningen. Be
slutet skulle träda i kraft i januari 1992. Vid den tidpunkten hade
riksdagen också hunnit fatta beslut om att möjligheten att i special
lagstiftningen göra vissa nämnder obligatoriska skulle avskaffas i den
nya kommunallagen.

Avregleringen av nämnclstrukturen

I april 1990 presenterade 1988 års kommunallagskommttte sitt för
slag till ny kommunallag (SOU 1990:24). I förslaget avstod kommit
ten från att ta upp frågan om en friare nämndorganisation. Ett argu-
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ment var att riksdagen, som har beskrivits ovan, bara ett par år tidi
gare hade avvisat regeringens förslag att permanenta försöket med en
fri nämndorganisation. Vidare hänvisade kommitten till att kommu
nerna redan hade möjlighet att pröva en fri nämndorganisation inom
ramen för frikommunförsöket.

Kommunallagskommitten var dock inte enig. Nära hälften av leda
möterna reserverade sig. Reservanterna menade att det var en upp
gift för den kommunala självstyrelsen och förtroendevalda i varje
kommun att bedöma hur kommunens organisation skulle se ut. De
hänvisade till att kommunerna hade varierande storlek både i frågan
om antal invånare och geografisk yta, samt till att det också fanns en
mängd andra faktorer som kunde påverka den lokala bedömningen.
Enligt reservanterna blev beslut bättre och gynnades effektiviteten
av att beslut fattades nära dem som de berörde. Rättsäkerhetskrav
garanterades inte av organisationens struktur, utan av att de för
troendevalda hade tillgång till expertkompetens vad gällde lagstift
ningen (SOU 1990:24).

Under våren 1990, när förslaget till ny kommunallag gick ut på re
miss, visade det sig snart att en majoritet av remissinstanserna delade
reservanternas uppfattning. Kammarrätten i Stockholm, Boverket,
Skolöverstyrelsen och Stockholms läns landsting tillhörde den lilla
grupp som var tveksamma till en avreglering, främst av rättssäker
hetsskäl (propI990/91:117). Regeringen tillsatte en utredning som
ficki uppdrag att göra en snabb utvärdering av det pågående frikorn
munförsöket. I början av 1991 redovisades ett första delbetänkande
som behandlade den försöksverksamhet som pågick med en fri
nämndorganisation.

Utredningens sammanfattande bedömning var att resultaten av
försöksverksamheten i huvudsak var goda. Man pekade dock på några
potentiella problem vad gällde sekretess i individärenden och att
sinsemellan svårförenliga uppgifter hanterades i samma nämnd. Det
rådde också oklarhet om hur specialistkompetensen i förvaltningen
påverkades av att nämnder och därmed ofta förvaltningar slogs sam
man. Dessa oklarhet förstärktes av att utredningen hade haft stor
tidspress samt av att huvuddelen av de försök som hade utvärderats,
nyligen hade genomförts i kommunerna. Det var med andra ord
osäkert huruvida eventuella problem hade hunnit synliggöras (SOU
1991:25).
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Förslaget att införa en friare nämndorganisation hade väckts i sam
band med att kommunallagskommmittens förslag till ny kommunal
lag remissbehandlades. Det innebar att förslaget att avskaffa dessa
regler aldrig genomgick något egentligt remissförfarande. I den all
männa debatten framfördes dock viss kritik och tveksamhet mot att
avreglera et ex Kommunaktuellt 39/1990, 42/1990, 1/1991, 6/1991,
9/1991). Inom miljödepartementet var man också tveksam och ville
ha garantier för att följden inte skulle bli jäv- och intressekonflikter
(Kommunaktuellt 6/1991). Huvudparten av remissinstanserna hade
dock förordat en avreglering och när regeringen i mars 1991
presenterade sitt förslag till ny kommunallag (prop 1990/91:117),
föreslogs också att reglerna för nämndstrukturen skulle avskaffas.

I propositionen hänvisade regeringen till den utredning som hade
visat att resultaten från frikommunförsöket i huvudsak hade varit
goda och man påpekade att den obligatoriska skolstyrelsen och
socialnämnden redan hade avskaffats i speciallagstifningen. Rege
ringen hänvisade också till att de senaste årens utveckling inom den
kommunala sektorn hade kännetecknats av att gränserna mellan olika
sektorer blivit mindre skarpa och att behoven av sektorssamverkan
hade ökat, samt till att det hade bedrivits ett förändringsarbete i
kommunerna med inriktning på decentralisering av den kommunala
verksamheten. För att möta dessa nya krav på sektorssamverkan och
decentralisering var det nödvändigt med en så ändamålsenlig organi
sation som möjligt. Beroende på kommunernas varierande lokala
förutsättningar kunde formerna för denna ändamålsenliga organisa
tion variera.

Vid riksdagens behandling av propositionen väcktes några kritiska
motioner. I första hand berörde de miljö- och hälsoskyddsnämnden
och byggnadsnämnden, men några motioner tog upp mer allmänna
frågor avbetydelse för hela det specialreglerade området. Bland argu
menten märktes som tidigare juridiska argument angående behov av
att säkerställa rättssäkerhet, integritetsskydd och likabehandling av
alla medborgare, oro för att kompetens och kunskap skulle utarmas
om alltför många uppgifter lades i en och samma nämnd samt oro för
att hänsyn till miljön skulle få stå tillbaka på bekostnad av ekono
miska och tekniska hänsyn om det inte längre fanns en självständig
och opartisk nämnd för miljöfrågor i kommunerna (KU 1990/91:38).

Konstitutionsutskottet godtog däremot i allt väsentligt rege-
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ringens förslag. I sitt svar på de kritiska motioner som hade väckts,
konstaterade utskottet att det inte hade framförts några egentliga
invändningar mot principen om en fri nämndorganisation. Vad kriti
ken gällde var enskildheter. Oron för utarmning avkunskap och kom
petens samt åsidosättande av annat än ekonomiska hänsyn tillbaka
visades med att risken för en alltför nedskuren organisation var liten.
Dels var det inte av praktiska skäl lämpligt för kommunerna att kon
centrera alltför många specialreglerade uppgifter i kommunstyrel
sen, dels var det inte heller enligt den nya kommunållagen tillåtet
att låta en och samma nämnd sköta sinsemellan oförenliga uppgifter.

Konstitutionsutskottet pekade också på att regeringen i sin pro
position hade framhållit att en ökad organisatorisk frihet inte fick
innebära att nationella mål eller statliga regler som hade till att upp
gift att garantera allmänna intressen av rikspolitisk natur övergavs.
Inte heller fick ett avskaffande av nämndobligatoriet leda till att
kompetensen inom respektive område försämrades. Men utskottet
föreslog att regering och riksdag skulle följa utvecklingen av den
kommunala demokratin noggrant samt att det skulle göras en över
syn av sekretesslagstiftningen, eftersom en integrering av olika verk
samheter i en nämnd inte stämde fullt ut med sekretesslagen (KU
1990/91:38).

I juni 1991fattade riksdagen beslut om att nämndstrukturen skul
le avregleras när den nya kommunallagen infördes 1992. I den riks
dagsdebatt som fördes i samband med beslutet pekade ledamöterna
på att den nya lagen innebar att riksdagen lämnade stort utrymme
för kommunerna att söka "egnaoch skräddarsydda lösningar"för hur
verksamheten skulle organiseras. Med tanke på att förhållandena var
olika i olika kommuner beroende på befolkningsunderlag, geografisk
utbredning och näringslivsstruktur skulle denna frihet "med nödvän
dighet" innebära att man fick se en "mångfald modeller för hur den
kommunala självstyrelsen var organiserad" (rskr 1990/91:28).

Behovav likabehandling och rättssäkerhet, behov av att säkerställa
kunskap och kompetens samt nödvändigheten av att garantera prin
cipiella mål för verksamheten har sålunda, sammanfattningsvis, varit
några argument som har förts fram under de senaste decennierna för
att behålla regler för nämndstrukturen. Argument mot att reglera
har bland annat varit att dessa krav inte säkerställs av nämndstruk
turens utformning samt att frihet från regler skapar en mer demo-
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kratisk och effektivare organisation och möjliggör en helhetssyn över
sektorsgränserna.

Ett antagande som har legat till grund för hela diskussionen har
dock varit, att statliga regler leder till likriktning, medan frihet från
sådana regler leder till att kommunerna inför strukturer som är an
passade till kommunernas varierande lokala förutsättningar och be
hov. Mot bakgrund avdetta kan man förstå de reaktioner som väcktes
när avregleringen av nämndstrukturen i stället för en mångfald av
strukturer, verkade ge upphov till starka tendenser till likriktning.
Jag ska avsluta detta kapitel med att beskriva den utveckling som
följde på avregleringen samt den kritik som den utvecklingen väckte.

Utvecklingen speglad i media och enkäter

Redan på hösten 1990 började många bedömare utgå ifrån att
nämnclstrukturen skulle avregleras. I december 1990 publicerade
tidningen Kommunaktuellt en artikel där man konstaterade att
"alla", inte minst kommunerna själva, ville ha en fri nämndorganisa
tion och att "allt"pekade mot att full nämndfrihet skulle införas från
och med 1992(Kommunaktuellt 41/1990). Vid denna tidpunkten var
det visserligen, enligt en enkätstudie som tidningen hade gjort, bara
ett fåtal kommuner som ens hade börjat utreda frågan om ny nämnd
struktur (Kommunaktuellt 7/91). Tidigt på våren 1991 började dock
situationen att förändras.

I februari 1991 presenterade Kommunaktuellt resultaten från en
ny enkätstudie. Studien visade att en tredjedel av kommunerna hade
färdiga planer på hur en ny nämnclstruktur skulle se ut, att några till
och med hade fattat beslut i frågan samt att bara en fjärdedel ännu
inte hade börjat utreda saken (Kommmunaktuellt 7/91). Det gick
också att förutse vissa tendenser som. sammanslagningar av nämnder
och sektorsövergripande nämnder. Men det var det oklart hur pass
starka dessa tendenser var. Det var också oklart huruvida de planer
som kommunerna sade sig ha skulle omsättas i handling. Dessutom
hade riksdagen ännu inte fattat något beslut om att nämndstruk
turen verkligen skulle avregleras.
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Till sommaren blev resultaten från två enkätstudier som hade
gjorts under våren angående kommunernas organisationsplaner till
gängliga. En första studie hade gjorts på uppdrag av civildeparte
mentet. Den visade att en allmän tendens var att kommunerna slog
samman och minskade antalet nämnder. Vidare pekade den på att
det framför allt var två sektorsövergripande nämnder som hade väckt
många kommuners intresse: målgruppsorienterade nämnder, främst
barn- och ungdomsnämnder samt sammanslagningar av plan- och
byggnadsnämnden med miljö- och hälsoskyddsnämnden. Den visade
även på att det fanns ett knappt tjugotal kommuner som planerade
mycket radikala nedskärningar av antalet nämnder, samt att "fem till
sju" kommuner och "antagligen ytterligare några" planerade att in
föra en så kallad beställar-utförarmodell. Kärnan i den lösningen
sades vara att den producerande verksamheten skulle skiljas från den
styrande delen av kommunens verksamhet samt att styrningen skulle
ske med hjälp av kontrakt och beställningar (SOU 1991: 69).

En andra rapport behandlade resultaten från en studie av de orga
nisatoriska effekterna av ÄDEL-reformen, den reform som fick till
följd i att den obligatoriskasocialnämnden avskaffades. Studien täck
te därför ett begränsat verksamhetsområde, men den bekräftade att
målgruppsorienterade nämnder väckte ett stort intresse samt att ett
drygt tiotal kommuner diskuterade att införa en beställar-utförar
modell (Kommunförbundet 1991).

Redan när riksdagen i juni 1991 fattade beslut om att avskaffa
nämndobligatorierna fanns sålunda tydliga tecken på att denna av
reglering skulle leda till starka tendenser till likriktning. Detta av
speglade sig i riksdagsdebatten. Samtidigt som riksdagsledamöterna
som tidigare har beskrivits, betonade värdet av kommunal självsty
relse och den mångfald som den ledde till, uttryckte de stark kritik
mot kommunernas sätt att hantera den ökade frihet som avregle
ringen skulle ge. Riksdagsledamöterna klagade över att kommunerna
gjorde fel saker, de efterlyste mer resonemang kring demokrati och
mindre marknadsfilosofi och de uttryckte oro för effekterna av att i
stort sett alla nämnder avskaffades. De var också upprörda över att
kommunerna gjorde samma saker, över att de kände sig bundna på
förhand av givna mallar samt över att det höll på att bli lika standar
diserat i kommunerna som efter kommunsammanläggningarna på
1970-talet, trots att själva syftet med avregleringen var ökad lokal
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frihet (rskr 1990/91:28, Kommunaktuellt 22/1991).
Det var inte bara riksdagsledamöter som var kritiska. I samband

med riksdagsbeslutet uttryckte även kommunalpolitiker kritik mot
kommunerna för deras agerande. En kommunalpolitiker menade att
det var konstigt att det gjordes så stora utredningar i alla kommuner
eftersom utredningarna var så lika att kommunerna lika gärna kunde
posta dem till varandra. I en annan kommun kritiserade en politiker
kommunernas politiker för att de hade alldeles för lätt att falla offer
för trender som presenterades av konsulter (Kommunaktuellt 22/
1991). Konsulter var för övrigt en av de få förklaringar som fanns till
likriktningen. Särskilt en konsultgrupp anklagades för att åka land
och rike kring och fungera som "Itkriktare" genom att sprida "schema
tiska lösningar och schablonmodeller" (rskr 1990/91:28, Kommunak
tuellt 22/1991).

Ett halvår senare, när den nya kommunallagen precis hade trätt i
kraft, presenterade Kommunaktuellt resultaten från en nyligen
genomförd telefonenkät (Kommunaktuellt 1/1992). Av de tvåhund
rasextiofem kommuner som hade besvarat enkäten angav tvåhundra
tjugosju att de skulle förändra sin organisation. De tendenser som
tidigare har varit synliga tycktes inte bara kvarstå, utan också ha för
stärkts. Skolstyrelser och socialnämnder avskaffades enligt tidningen
i snabb takt för att ersättas med målgruppsnämnder. Andra nämnder
som avskaffades och slogs samman var kultur-, fritids-, gatu-, perso
nal-, park-, räddnings- och turistnämnder. Ett femtiotal kommuner
angav att de hade slagit samman miljö- och hälsoskyddsnämnd med
byggnadsnämnd. I frågan om denna sammanslagning fanns det dock,
enligt tidningen, ytterligare kommuner som hade planerat att göra
en sådan sammanslagning, men ändrat uppfattning. Den uppgift som
väckte mest förvåning var emellertid att sextioen kommuner (23 %)
sade sig arbeta med någon form av beställar-utförarnämnd. Av dessa
hade hälften fattat ett slutgiltigt beslut. Av de övriga, satsade fjor
ton kommuner delvis på modellen, medan sexton övervägde att in
föra den.

I kommentarerna till enkätens resultat återkom den kritik som
hade framförts ett halvår tidigare. "Allt kan ju inte ha varit fel i den
gamla organisationen. Nu drar man iväg utan att tänka på konsekven
serna", konstaterade exempelvis en riksdagskvinna. Kommunförbun
dets dåvarande ordförande menade dock att han var positiv till kom-
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munernas starka förändringsvilja, men han tillade att han hoppades
att "varje kommun utgår från sina egna förutsättningar och ger ut
rymme för det lokala förnuftet" (KommunAktuell 1/92, s.3).

När resultaten ifrån Kommunförbundets så kallade eftervals
undersökning blev tillgänglig inför sommaren 1992 verkade den i
stort sett bekräfta Kommunaktuellts resultat. Drygt etthundra kom
muner hade infört någon form av målgruppsorienterad barn- och
ungdomsnämnd, även kallad barn- och utbildningsnämnd Fyrtio
kommuner hade infört en bygg- och miljönämnd. Trettiotre kommu
ner hade infört en beställar-utförarmodell. Av dessa hade tre kom
muner endast infört den i delar av organisationen. Ytterligare tre
kommuner hade beslutat att införa en sådan struktur i slutet av 1992
eller början av 1993 och sex kommuner angav att diskussioner pågick
(Kommunförbundet 1992a). Eftersom denna undersökning egentli
gen inte behandlade kommunernas diskussioner och planer, var det
dock svårt att se detta, vare sig som en bekräftelse eller ett tillbaka
visande av Kommunaktuellts påstående om att ytterligare ett antal
kommuner diskuterade att införa en beställar-utförarmodel1.
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KAPITEL 4

AVREGLERINGEN SOM EMPIRISK
UTGÅNGSPUNKT

Att den studie som presenteras i denna bok skulle ta sin utgångs
punkt i avregleringen av de svenska kommunernas nämndstruktur,
var ett beslut som växte fram gradvis under 1991, i takt med att allt
fler enkätstudier pekade på en tilltagande likriktning i kommunernas
val av struktur. Ett syfte med detta kapitel är att diskutera om det
var ett rimligt beslut. Frågan om val av empirisk utgångspunkt är
nära relaterad till frågan om hur empiriska studier ska utformas. Ett
andra syfte är därför att diskutera studiens uppläggning, det vill säga
urval av kommuner samt användning och tolkning av det empiriska
materialet. Utgångspunkt för kapitlets diskussion är den utveckling
som avregleringen i början av 1992, att döma av de enkätstudier som
beskrevs i föregående kapitel, verkade leda till.

Påverkade generella normer valet av struktur?

En förutsättning för att en empirisk situation ska lämpa sig för att
studera frågan om hur interna faktorer påverkar organisationers
införande av generella strukturer, är att valet att införa dessa struk
turer har påverkats av generella normer. Det finns två skäl till att det
verkade rimligt att anta att det gällde för den likriktning som följde
på avregleringen av kommunernas nämndstruktur.

Ett första skäl var att de generella strukturer som infördes av
många organisationer avspeglade rådande generella normer i sam-
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hället. Beställar-utförarmodellen kunde ses som ett uttryck för nor
mer om marknadsorientering och "företagisering" som växte sig star
ka inom den offentliga sektorn under andra halvan av 1980-talet
(Montin 1990, Forssell 1994). Men denna struktur var också en ut
veckling av, en inom det kommunala fältet, stark generell norm om
att förtroendevaldas främsta uppgift var att sätta mål för verksam
heten medan detaljuppgifter skulle delegeras till förvaltningen
(Montin 1990). Denna norm om målstyrning och delegering avspegla
de sig bland annat i att 1992 års kommunallag var skriven med ett
uttalat syfte att underlätta ett sådant arbetssätt (SOU 1990:24, prop
1990/91: 117).Eftersom ett syfte med att avreglera nämndstrukturen
var att underlätta ett sektorsövergripande samarbete, framställdes
även målgruppsorienterade nämnder och miljö- och byggnadsnämn
der i förarbetena till denna lag som en särskilt modern struktur (prop
1990/91:117). Statens normgivning brukar anses ha en särskilt stark
påverkan på organisationers val av struktur (Thomas m fl 1987). Att
den nya kommunallagen förespråkade normer som stod i överens
stämmelse med de generella strukturer som infördes av många kom
muner, var därför en viktig indikation på att detta val hade reglerats
av generella normer.

Ett andra skäl till att generella normer verkade ha påverkat valet
avstruktur, var attvarkenbeställar-utförarmodellen eller målgrupps
orienterade nämnder framstod som så överlägsna andra tänkbara
alternativ, att likriktningen kunde antas vara en indirekt följd av att
dessa strukturer hade varit lämpade för ett stort antal kommuners
lokala preferenser och förutsättningar. Gentemot beställar-utförar
modellen riktades som beskrev i föregående kapitel, tidigt kritik för
att strukturen alltför starkt betonade marknadslösningar och för att
den ignorerade frågor kring demokrati och rättssäkerhet (t ex Kom
munakutellt 22/1991, rskr 1990/91:128). Ignorans av rättssäkerhet
och risk för att ekonomiska intressen överbetonades var också en kri
tik som riktades mot sektorsövergripande nämnder (t ex Kommun
aktuellt 39/1990, 42/1990, 1/1991,6/1991, prop 1990/91:117, rskr
1990/91: 128). Vidare gick det att peka på den kritik som under andra
hälften av 1980-talet, som beskrevs i föregående kapitel, riktades
mot regeringens förslag att göra en begränsad avreglering av nämnd
strukturen.

Frågan om huruvida målgruppsorienterade nämnder var lämpliga
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för lokala förutsättningar är dock inte helt okomplicerad. En följd av
att barnomsorgen och äldreomsorgen har byggts ut under de senaste
decennierna, är att den traditionella socialnämndens budgetomslut
ning och ansvarsområde har ökat kraftigt. Ar 1992 övertog kommu
nerna dessutom hela ansvaret för äldreomsorgen från landstingen.
Att många kommuner kände ett behov av att omorganisera de sociala
verksamheterna är därför begripligt och en uppdelning i målgrupper
framstod inte som någon orimlig struktur. Den relevanta frågan är
emellertid inte om målgrupporienterade nämnder var en rimlig
struktur, utan om denna struktur var så överlägsen andra tänkbara
lösningar att det i sig förklarade att den samtidigt infördes i en dryg
tredjedel av kommunerna? Det kan ifrågasättas.

Som beskrevs i föregående kapitel finns det en mängd olika normer
som kan vara styrande vid organiseringen av kommunernas nämnd
struktur. En norm kan vara att nämndledamöter ska ha god kompe
tens inom det verksamhetsområde och den lagstiftning de arbetar
med. Mot bakgrund av denna norm framstod inte en sammanslagning
av skolfrågor och sociala frågor som någon särskilt lämplig lösning. En
annan styrande norm kan vara principen om helhetssyn. Inte den hel
hetssyn på enskilda personer som målgruppsorienterade nämnder
kan sägas avspegla, utan den helhetssyn på enskilda personer som en
del av ett vidare samhälle som 1979 års socialtjänstlag ursprungligen
ansågs stå för. De barnavårdsnämnder och nykterhetsnämnder som
infördes på 1920-talet och som inte avskaffades förrän i slutet av
1970-talet pekar vidare på, att ett annat sätt att organisera nämnder
är med utgångspunkt i särskilt viktiga problem. I den mån syftet med
målgruppsorienterade nämnder, var att minska den traditionella
socialnämndens storlek hade därför en annan tänkbar lösning varit
att dela upp socialnämnden i ett flertal nämnder.

Om man till ovan nämnda normer lägger att varierande lokala för
utsättningar vad gäller storlek, demografi och politisk majoritet i alla
fall borde ha en viss betydelse för huruvida en nämndstruktur är
lämplig för en kommun eller ej, så var det rimligt att anta att utan
generella normers påverkan hade inte ett så stort antal kommuner
infört målgruppsorienterade nämnder. Generella normer framstod
därför som en viktig förklaring till att så många kommuner hade valt
att införa såväl beställar-utförarmodell som sektorsövergripande
nämnder.
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Olika generella normer eller frihetsgrader i
generella normers reglering?

Att det finns frihetsgrader i generella normers reglering av valet av
struktur, är ett andra kriterium som ska vara uppfyllt för att en
situation ska lämpa sig för att studera frågan om interna faktorers
betydelse för införandet av generella strukturer. En indikation på att
så är fallet, är att det inte råder någon total likriktning. Som tidigare
har beskrivits kunde också den utveckling som följde på avregle
ringen av kommunernas nämndstruktur närmast beskrivas som ett
kontinuum där de generella strukturerna dominerade, men där det
också fanns en hel del mångfald.

En kombination av mångfald och likriktning kan dock även uppstå
på grund av att olika grupper av organisationer regleras av olika
normer. I början av 1992 fanns vissa tecken på att förekomst av
sådana olikheter till viss del kunde förklara den utveckling som följde
på avregleringen av nämndstrukturen. Ett första exempel var att be
ställar-utförarmodellen var överrepresenterad i förortskommuner
och större städer. Detta kunde tolkas som ett uttryck för att normer
na för denna struktur främst gällde sådana kommuner. Beställar
utförarmodellen var även överrepresenterad inom vissa geografiska
områden (Kommunförbundet 1992b), och de kommuner som först
införde denna generella struktur gjorde det på inrådan aven konsult
grupp, som även beskrevs som strukturens "uppfinnare" (Kommun
aktuellt 16/1992). Dessa exempel pekade på att en annan tänkbar
förklaring till att såväl mångfald som likriktning uppstod var att kun
skapen om beställar-utförarmodellen hade spritts gradvis - geogra
fiskt och via konsulter - till alltfler kommuner. Redan i januari 1992
fanns det också tecken på att det under föregående år hade funnits
en tendens mot att slå samman miljö- och hälsoskyddsnämnd med
byggnadsnämnd, men att den tendensen redan hade hunnit avstanna
(Kommunaktuellt 1/1992). En tredje tänkbara förklaring till att
också mångfald uppstod var därför att det hade skett förändringar
över tiden i de normer som reglerade kommunernas struktur.

Att den kombination av mångfald och likriktning som gick att
urskilja, till viss del hade kunnat förklaras med att olika kommuner
hade reglerats av olika normer innebär emellertid inte att det var
den enda, uttömmande eller ens bästa förklaringen. Beställar-utfö-
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rarmodellen infördes också i små kommuner och i kommuner som var
spridda över landet (Kommunförbundet 1992b, Kommunaktuellt
1/1992). Vidare, även om de kommuner som först införde strukturen
hade använt sig av konsulter, så spreds kunskapen om och intresset
för denna struktur mycket snabbt. På våren 1991 var det ett tiotal
kommuner som planerade att införa en beställar-utförarmodell
(SOV 1991:69, Kommunförbundet 1991). I början av 1992 var det
drygt tjugo procent av kommunerna som uttryckte ett sådant
intresse (Kommunaktuellt 1/1992). Det intresset kunde inte enbart
tillskrivas en grupp konsulter. De flesta kommuner verkade också ha
förändrat sin organisation utan konsulthjälp (Kommunaktuellt 15/
1992). Slutligen verkade det visserligen kunna ske en snabb föränd
ring i de normer som reglerade nämndstrukturen, men de flesta
kommuner hade fattat sina respektive beslut om att införa en ny
struktur under en mycket begränsad tidsperiod. En jämförelse mel
lan de enkätstudier som hade genomförts antydde att huvuddelen av
kommunerna hade fattat sina beslut inom loppet av cirka ett halvår.
Det var mindre troligt att det hade hunnit ske några större föränd
ringar i de generella normerna under denna korta tid.

Till viss del verkade sålunda den kombination av mångfald och lik
riktning som uppstod kunna förklaras med att olika kommuner hade
kännedom om och därmed reglerades av skilda normer. Men en lika
viktig förklaring verkade vara att kommunerna i princip omgärdades
av, hade kännedom om och därmed reglerades av samma generella
normer, men att det fanns frihetsgrader i dessa normers reglering
som gjorde att det som utspelade sig internt i olika kommuner hade
en betydelse för huruvida man valde att införa generella strukturer
eller ej. Antagandet att kommunerna i princip omgärdades av samma
normativa diskurs stärktes också av den bevakning av kommunerna
som media bedriver, den mängd konferenser som ordnas kring kom
munala frågor och den mängd utredningar och skrifter om kommunal
verksamhet som bland annat gesut avstaten och Kommunförbundet.

Det fanns också faktorer som stärkte antagandet att det fanns fri
hetsgrader i generella normers reglering. Som tidigare har nämnts
finns det minst två orsaker till att det uppstår frihetsgrader i gene
rella normers förmåga att reglera en organisations struktur: dels
måste normer tolkas, dels kan det finnas inkonsistenta och konflik
terande generella normer. Behovet av tolkning innebär att det alltid
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finns frihetsgrader i generella normers reglering. I den mån det råder
en mycket stark likriktning i val avstruktur kan dock frihetsgraderna
snarare antas ligga i hur en generell struktur införs i organisationen,
än att den införs. Konflikterande och inkonsistenta generella normer
kan däremot antas ge ökade frihetsgrader vad gäller valet att införa
en viss struktur.

Vid avregleringen av nämnclstrukturen gick det att urskilja en
konflikt mellan generella normer som var av direkt betydelse för
införandet av beställar-utförarmodellen och målgruppsorienterade
nämnder. Ett syfte med avregleringen var att ge kommunerna en
möjlighet att anpassa strukturen till varierande lokala förutsätt
ningar. Ett andra syfte var emellertid att underlätta samarbete över
sektorsgränserna. Dessutom var den nya kommunallagen skriven
med ett uttalat syfte att underlätta målstyrning och delegering till
tjänstemannanivå. A ena sidan gav alltså staten uttryck för normer
om mångfald, å andra sidan uttryckte staten normer som i förläng
ningen talade för likriktning (SOU 1990:24, prop 1990/91:117).

Den kritik som riktades mot beställar-utförarmodellen för att den
överbetonade effektivitet på bekostnad av demokrati exemplifierade
också, att strukturer vid tolkningen kan komma att relateras till
andra, allmänt förekommande normkonflikter inom ett visst fält.
Sådana konflikter mellan generella normer kan antas vara särskilt
vanliga inom den kommunala sektorn. En orsak är att kommuner är
såväl politiska som tjänsteproducerande organisationer och att
grundläggande generella normer, de "ritningar" som finns för hur
dessa två organisationstyper ska se ut, skiljer sig åt (Sjöstrand 1985,
Brunsson 1991).Enannan orsak är att kommuner är mångideologiska.
I en kommun ska inte bara politiker av varierande partifärg utan
också professioner som socionomer, lärare, tekniker, arkitekter och
ekonomer samverka. Olika professioner kan exempelvis, mot bak
grund av sina respektive professionella normer, både tänkas göra
olika tolkningar aven viss generell struktur och har skilda uppfatt
ningar om vilka normer som ska vara bestämmande för valet avstruk
tur.

I början av 1992 verkade det sålunda finnas vissa generella normer
som reglerade kommunernas nämndstruktur, men det tycktes också
finnas andra generella normer som kunde tänkas stödja eller komma
i konflikt med de förstnämnda. Det verkade också troligt att dessa
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normer till stor del möttes och konfronterades i enskilda organisa
tioner. En förklaring till den kombination av mångfald och likrikt
ning som följde på avregleringen av nämnclstrukturen borde därför
vara, att det fanns interna faktorer som påverkade en organisations
benägenhet att regleras av generella normer och därmed en organi
sations benägenhet att införa generella strukturer. Fortsättningsvis
diskuteras hur den studie som syftade till att studera vilka dessa
faktorer kunde vara lades upp och varför.

Studiens fokus - argument för valet av
struktur

Det finns en mängd interna faktorer som kan tänkas ha betydelse för
huruvida en organisation kommer att påverkas av generella normer
eller ej. Alltifrån kontakt med, relationer till och beroende av andra
organisationer, via olika aspekter av organisationens interna upp
byggnad som exempelvis relationer mellan politiker och tjänstemän,
till lokalt verksamma personers sätt att tolka och förhålla sig till
generella normer. Eftersom projektets syfte var teorigenererande
ville jag inte från början utesluta någon tänkbar förklaring. För att
studien skulle bli hanterbar var det däremot nödvändigt med en
pragmatisk utgångspunkt.

En intern faktor som redan i upplägget framstod som betydelse
full, var frågan om hur lokala aktörer tolkade och förhöll sig till gene
rella strukturer och därmed generella normer. Ett område där detta
borde synliggöras var i den argumentation som omgav en kommuns
val av struktur (Tompkins och Cheney 1983). Studien kom därför att
ta sin utgångspunkt i lokalt verksamma personers argument för kom
munens val av struktur, där jag med lokalt verksamma personer syf
tar på politiker och tjänstemän som hade haft ett inflytande på valet
av struktur.

Studier av argumentationen borde ge en bild av hur generella
strukturer tolkades av olika grupper av lokala aktörer. Detta skulle
ge en första förståelse för vilket tolkningsutrymme som generella
normer i allmänhet och generella strukturer i synnerhet erbjöd, samt
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under vilka förutsättningar som det tolkningsutrymmet kunde eller
inte kunde utnyttjas. En studie av argumentationen borde också ge
en förståelse för de möjligheter men också begränsningar som finns
vad gäller att prioritera mellan olika normer. Särskilt intressant
framstod frågan om, i vilken mån och i så fall hur, olika typer av
strukturer "rättfärdigades'? Hur argumenterade man emot en gene
rell struktur? Krävdes det en mer analytisk tolkning och kritik eller
hänvisade man till att man prioriterade andra normer som anpass
ning till lokala förutsättningar? På motsvarande sätt, hur argumen
terade de som förespråkade ett införande av generella strukturer för
att dessa var anpassade till lokala normer och förutsättningar?

Förståelse för lokala aktörers sätt att tolka och förhålla sig till frå
gan om generella strukturers införande i organisationen var intres
sant i sig, men syftet med att studera dessa argument var också att
ge uppslag till vidare studier av och reflektioner kring interna fakto
rer som var av betydelse för reglering av generella normers. Det var
följaktligen inte fråga om någon egentlig argument- eller innehålls
analys (Tompkins och Cheney 1987), utan fokuseringen på argument
var tänkt att fungera som en pragmatisk utgångpunkt. En viktig fråga
som direkt berörde argumentens innehåll, var dock huruvida ett
argument hade sitt ursprung i den lokala situationen, det vill säga i
lokala normer, lokala erfarenheter och lokala förutsättningar eller
om det hade förts in utifrån via konsulter, konferenser, tidskrifts
artiklar och dylikt. Frågan följde av att generella normer inte bara
reglerar organisationers struktur. De kan också reglera de normer
och därmed de argument som förs fram lokalt.

Ett alternativ till att fokusera på argumentationen hade varit att
studera de beslutsprocesser som ledde fram till att olika kommuner
fattade beslut om att införa en viss struktur. Organisatoriska beslut
påverkas dock av många andra faktorer än normer (t ex March 1988).
Starkt institutionaliserade normer kan visserligen, som nämndes i
kapitel två, ibland vara helt determinerande för en organisations
beslut. En utgångspunkt för denna studie var dock att generella nor
mer snarare satte en gräns för vilka beslut som kunde fattas (Olsen
1990). Det var dessutom en gräns som på grund av möjligheten att
tolka normer och på grund av förekomsten av konflikterande normer
kunde antas vara allt annat än absolut. Också detta pekade på att
generella normers förmåga att reglera organisationers struktur var
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direkt relaterad till de begränsningar de satte för argumentationen.
Att ta sin utgångspunkt i argumentationen framstod slutligen

också som rimligt mot bakgrund av den kritik som under de senaste
decennierna har riktats mot korrespondensteorin om språket, det
vill säga föreställningen att språkliga begrepp, till exempel generella
normer skulle referera till någon underliggande icke-verbal verklig
het (Levine 1991).

Urvalskriterier och val av kommuner

Intresset för lokalt verksamma personers tolkning och förhållnings
sätt till generella strukturer, samt det teorigenererande syftet
gjorde att intervjuer och dokumentstudier i ett fåtal kommuner
framstod som det mest fruktbara tillvägagångssättet (putnam 1983,
Czarniawska-Joerges 1992). Antagandet om generella normers bety
delse innebar dock att det även krävdes kunskap om det kommunala
fältet i helhet, det vill säga kunskap om generella strukturer, gene
rellt förekommande argument samt om den normativa diskurs som
omgavkommunerna. Skriftligt material, som befintliga enkätstudier,
statliga utredningar, skrifter från Kommunförbundet samt tid
skriftsartiklar fick tillgodose detta behov. Detta material komp
letterades med samtal med några personer på Civildepartementet
och Kommunförbundet samt med dokument från ett trettiotal kom
muner som planerade eller hade beslutat om att införa en beställar
utförarmodell, Studiens fokus låg dock på studier i ett fåtal kom
muner.

Urvalskriterier

När man bedriver kvalitativa studier i syfte att bidra till teorigene
rering är så kallade representativa urval sällan särskilt fruktbara.
Ofta är det lämpligare att försöka maximera variationen genom att
göra vad Trost (1993)benämner ett strategiskt urval. Det innebär att
man tar fasta på några teoretiskt relevanta karaktäristika och försö-
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ker hitta enheter som varierar på den punkten. Intresset för vad som
medverkar till eller motverkar en reglering av generella normer
gjorde att ett viktigt kriterium var att de kommuner som valdes i
olika stor utsträckning skulle vara reglerade av sådana normer. Som
tidigare har nämnts, finns det många faktorer som kan påverka en
organisations beslut att införa en vissstruktur. En teoretisk utgångs
punkt var dock att en kommun som hade infört generella strukturer
var mer reglerad av generella normer än andra. Ett första kriterium
var därför att de kommuner som valdes skulle ha förhållit sig till
generella strukturer på skilda sätt.

Ett möjligt förhållningssätt var att man i kommunen hade disku
terat att införa generella strukturer för att sedan ha beslutat sig för
att avstå från det. Detta förhållningssätt framstod som särskilt in
tressant att studera, eftersom en sådan situation inte bara borde
illustrera vad som förhindrade en reglering av generella normer, utan
också vad som medverkade till det. Det var också sannolikt att en
sådan situation skulle exemplifiera såväl olika gruppers skilda tolk
ningar som förekomst av konflikter mellan olika grupper.

Det lilla antal kommuner som själva, lokalt hade utvecklat mer
unika strukturer, representerade ett annat förhållningssätt som ock
så framstod som fruktbart att studera. Dessakommuner verkade inte
bara vara mycket frikopplade från generella normers påverkan. Här
borde det även finnas en möjlighet att förstå vad som krävdes för att
utveckla strukturer som tog sin utgångspunkt i lokala normer och
förutsättningar. Ett tredje relevant förhållningssätt representerades
avkommuner som hade infört flera generella strukturer och som där
för kunde antas vara särskilt hårt reglerade av generella normer.

Det fanns även andra sätt att förhålla sig till generella strukturer
som framstod som intressanta. Exempelvis fanns det kommuner som
inte alls hade gjort några försök att förändra sin struktur. Men i för
hållande till de tre förstnämnda förhållningssätten, där frågan om
strukturen hade funnits på dagordningen och följaktligen borde ha
diskuterats av lokalt verksamma personer, framstod det sistnämnda
förhållningssättet som mer svårstuderat.

De teoretiska utgångspunkterna gjorde det även viktigt att för
söka hålla vissa aspekter av omvärlden konstanta. En aspekt som
framstod som särskilt problematiskt var att generella normer kunde
förändras över tiden. Ett andra urvalskriterium var därför att kom-
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munernas beslutsprocesser skulle ha pågått ungefär samtidigt. Ett
tredje urvalskriterium var att kommunerna skulle ha samma poli
tiska majoritet och att denna skulle ha varit oförändrad under man
datperioden 1988-91 och 1991 och framåt. Detta kriterium följde av
att jag ville undvika att beställar-utförarmodellens eventuella ideo
logiska övertoner skulle resultera i att partipolitiska, ideologiska
förklaringar helt överskuggade andra förklaringar till kommunernas
olika val av struktur.

Val av kommuner

Ett första principiellt beslut att utgå från avregleringen av nämnd
strukturen fattades på hösten 1991 mot bakgrund av de enkätstudier
som civildepartementet och Kommunförbundet hade gjort på våren
samma år (SOV 1991:69, Kommunförbundet 1991). Även om dessa
enkäter behandlade kommunernas planer, pekade de på så pass tyd
liga tendenser till likriktning att det framstod som troligt att avreg
leringen skulle kunna fungera som en empirisk utgångspunkt. På
hösten 1991 gjordes med utgångspunkt i resultaten från dessa två
studier, några inledande intervjuer med kommunstyrelsens ordfö
rande och kommundirektören i tre kommuner. Syftet med dessa
studier var endast att komplettera tillgängligt material och ge en
uppfattning om hur man resonerade lokalt i kommunerna.

En mer definitiv uppläggning av studien och val av kommuner
gjordes i början av 1992. Valet gjordes med hjälp av resultaten från
de enkätstudier som fanns tillgängliga, kompletterat med förfråg
ningar per telefon. Av särskild vikt var den enkätstudie som Kom
munaktuellt just hade genomfört. Denna enkät var visserligen en
snabbt utförd telefonenkät, men vissa tendenser tycktes klara. Envar
att de flesta kommuner förändrade sin nämndstruktur. En annan att
denna förändring ofta involverade sammanslagningar av nämnder. En
tredje att den specialreglerade sektorn framför allt tycktes beröras
av tre generella strukturer: beställar-utförarmodellen samt mål
gruppsorienterade nämnder, men också sammanslagningar av miljö
och hälsoskyddsnämnder. Som diskuterades i föregående kapitel
tycktes också dessa tendenser i stort sett bekräftas när Kommunför
bundets eftervalsundersökning publicerades i juni 1992.
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I januari 1992 var det inte helt lätt att finna exempel på kommu
ner som uttalat hade sagt nej till generella strukturer. Tillsammans
med övriga urvalskriterier begränsade detta de grupperingar av kom
muner som var möjliga. Slutligen föll valet på tre kommuner: Norr
stad, en kommun som hade infört en beställar-utförarmodell och
målgruppsnämnder, Öststad som hade haft långt framskridna planer
på att införa dessa strukturer men som hade beslutat att avstå ifrån
att införa dem, samt Väststad som var en av de få kommuner där man
själv, lokalt hade utvecklat en mycket egen organisationsstruktur. I
första hand kom därför studien att fokuseras på beställar-utförar
modellen och målgruppsorienterade nämnder.

Inledningsvis uppfattade jag det som en nackdel att Norrstad hade
använt sig av konsulter. Som tidigare har diskuterats var en tänkbar
förklaring till den kombination av mångfald och likriktning som upp
stod, att det var frågan om en spridningsprocess där de kommuner
som införde generella strukturer hade gjort det på grund av att de
hade haft hjälp av konsulter. Eftersom Öststad hade använt sig av
samma konsultbolag men sagt nej till konsulternas förslag blev emel
lertid denna nackdel inte bara hanterbar. Den kunde till och med
vändas till en fördel eftersom den borde göra det lättare att urskilja
hur generella strukturer bemöttes och hanterades när de fördes in i
organisationen.

En annan nackdel med dessa kommuner var att de hade varit tidigt
ute med att påbörja förändringen av organisationen. De hade därför
inte, när beslutsprocessen påbörjades, varit medvetna om att i syn
nerhet beställar-utförarmodellen skulle väcka ett så stort intresse
bland kommunerna. (Intresset för sektorsövergripande nämnder som
barn- och ungdomsnämnder var däremot, som beskrevs i föregående
kapitel, känt redan på hösten 1990). I förhållande till Väststad fram
stod detta som mindre problematiskt. Utvecklingen av den lokalt
utvecklade struktur som infördes i kommunen hade pågått i flera år.
Man framstod med andra ord allmänt sett som frikopplad från om
världens generella normer. I Norrstad och Öststad var det konsulter
som hade introducerat beställar-utförarmodellen. Man hade följakt
ligen inte varit obekant med att denna struktur inte var någon lokal
uppfinning. I Öststad hade man sagt nej till att införa strukturen.
Inledande kontakter med Norrstad visade att man inte hade varit
obekant med att det fanns andra kommuner som införde samma typ
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av struktur. Trots att kommunerna hade varit tidigt ute gjorde jag
därför den bedömningen att det ändock var rimligt att utgå ifrån att
generella normer hade påverkat Norrstads val av struktur, medan
Öststads och Väststads val av någon anledning hade varit mer fri
kopplade från en sådan påverkan.

Rent allmänt finns också anledning att ställa frågan om man i
någon av de kommuner som kom att intressera sig för beställar
utförarmodellen under 1991, var medveten om att intresset för
denna struktur var så stort bland kommunerna? Utmärkande för
fenomen som får en snabb spridning, som 'blir på modet", är att de
som anpassar sig till dem inte är medvetna om omfattningen (Seller
berg 1987). Inte förrän i januari 1992 publicerades några mer defini
tiva siffror på hur många kommuner som införde en beställar
utförarmodell. Då hade de kommuner som vid denna tidpunkt inför
de strukturen redan fattat beslut om att göra det.

Två andra mer oväntade problem skapades av att Öststad var be
tydligt större än de övriga två. När projektet påbörjades betraktade
jag inte det som särskilt problematiskt eftersom den tendens som
gick att urskilja vad gällde beställar-utförarmodellen var att den var
överrepresenterad i större kommuner. Det hade därför varit ett stör
re problem om Norrstad hade varit störst. I slutändan kom det dock,
som jag kommer att återkomma till, att skapa vissa svårigheten vid
analysen.

Kriteriet att kommunerna skulle ha samma politiska majoritet,
visade sig också skapa oförutsedda problem. Dels visade det sig att
många diskussioner hade förts och många beslut fattats informellt i
slutna grupper, dels visade det sig att oppositionen i de tre kommu
nerna var mycket selektiv när det gällde vilka frågor som man skulle
ta upp till diskussion. Organisationstrukturens uppbyggnad betrak
tades i allmänhet inte som en sådan fråga. Detta minskade det utbyte
som de empiriska studierna gav. Beskrivningarna blev mindre detalj
rika och det blev svårare än förväntat att få kunskap om vilka argu
ment som hade förts fram under beslutsprocessen.

Retrospektiva historieskrivningar är vanligtvis annorlunda än de
beskrivningar som ges under en process (Czarniawska-Joerges 1992).
De argument som de lokalt verksamma personerna i efterhand, i
mina intervjuer förde fram för valet av struktur, skilde sig med stor
sannolikhet från de argument som fördes fram när processen pågick.
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Man kan därför diskutera om retrospektiva studier överhuvud taget
var ett lämpligt tillvägagångssätt. På grund av att jag sökte en empi
risk situation där det dels hade uppstått en stor likriktning, dels var
rimligt att anta att generella normer hade reglerat valet av struktur
samt på grund av att jag också ville vara kunnig om vilken struktur
en organisation hade valt, var det dock svårt att se något alternativ
till denna uppläggning. Nämnas kan dock att i efterhand, mot bak
grund av projektets slutsatser, hade det funnits andra alternativ.

Som Czarniawska-Joerges (1992) har konstaterat är den historie
omskrivning som retrospektiva studier innebär, främst ett problem
om syftet är att fastställa vad som "egentligen hände". Detta var inte
den primära uppgiften med denna studie. Syftet med studierna i de
tre kommunerna var att ge underlag för att utveckla en teoretisk för
ståelse för hur organisationer medverkar till, eller motverkar en
(själv)reglering av generella normer. Även om det var sannolikt att
argumenten hade förändrats, utgick jag ifrån att de ändock avspeg
lade lokalt verksamma personers sätt att tolka och förhålla sig till
generella normer.

Intervjuerna

Studierna bedrevs i huvudsak under 1992 och början av 1993. De
genomfördes med hjälp av intervjuer och insamlande av dokument
som hade beröringspunkter med valet av struktur - alltifrån privata
anteckningar och tidningsurklipp till formella utredningar och
nämndprotokoll. I varje kommun intervjuades cirka femton personer
som hade haft eller kunde antas ha haft ett inflytande på valet av ny
organisationsstruktur.

Förutom kommunalråd och kommundirektör eller motsvarande,
intervjuades ordförandena för facknämnderna. Det handlade i första
hand om ordförandena i socialnämnd och skolstyrelse eller motsva
rande, men också ordförandena för byggnadsnämnd, miljönämnd
samt kultur- och fritidsnämnd. Kommunfullmäktiges ordförande in
tervjuades också.Vidare intervjuades minst en förvaltningschef från
den "mjuka" (skola och socialtjänst) respektive "hårda" (bygg, miljö,
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räddningstjänst, gatukontor) sektorn. Det begränsade antalet för
valtningschefer var en följd av att tjänstemännen i de tre kommu
nerna i hög grad hade hållits utanför valet av nämnclstruktur. Slut
ligen intervjuades också minst en person från varje politiskt parti. En
enskild person representerade i flera fall mer än en av de nämnda
kategorierna.

Intervjuerna spelades in på band i syfte att kunna göra ordagranna
utskrifter. På grund av bandinspelningarna skickades inte utskrif
terna regelmässigt ut för kontroll. Cirka en tredjedel av de intervjua
de uttryckte dock explicit eller implicit önskemål om att få läsa sin
intervju, vanligtvis med hänvisning till nyfikenhet men i ett par fall
på grund av att man var angelägen om att få kontrollera sina svar. En
person hörde därefter av sig för att stryka vissa kraftuttryck.

Syftet med intervjuer och dokument var att få en bild av vilka
argument som omgavvalet av struktur. För det första försökte jagvia
dokument och intervjuer att få en uppfattning om den argumenta
tion som hade förts under beslutsprocessen. Det handlade alltså om
att få en bild avvilka argument som hade förekommit, vem eller vilka
grupper som hade fört fram olika argument, hur olika argument hade
bemötts samt vilka motargument som hade förekommit. För det
andra var jag intresserad av att se hur de intervjuade argumenterade
för eller emot strukturen gentemot mig, det vill säga hur man rätt
färdigade sitt val. Detta framstod som särskilt viktigt i situationer
där det inte hade rått några konflikter, mot bakgrund av ett antagan
de om att det i första hand är när ens agerande ifrågasätts som de
normer som styr agerandet synliggörs (GarfinkeI1967).

Inledningsvis fanns ett digert intervjuschema med en mängd de
taljerade följdfrågor, som syftade till att fokusera diskussionen på
frågor som jag uppfattade som direkt relevanta för projektets forsk
ningsfrågor. Snart övergick jag emellertid till två huvdfrågor: ''Kan
du kort berätta om din egen bakgrund och din yrkesmässiga verk
samhet i kommunen?" samt ''Kan du berätta för mig hur det gick det
när man valde kommunens nya organisation?". Utöver dessa huvud
frågor ställdes också ett antal följdfrågor. Dels handlade det om för
tydliganden, till exempel klargöranden av vilka personer som hade
intagit en viss position, dels var det så kallade "varför?"- frågor det
vill säga frågor som syftade. till att förstå med vilka argument som
man rättfärdigade valet av struktur.
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Följdfrågorna varierade dock mycket över tiden. Till viss del be
rodde det på att mina kunskaper om kommuner i allmänhet och de
kommuner som studerades i synnerhet, förändrades. Men framför
allt var det en följd av att jag gradvis kom att låta den intervjuades
uppfattning om vilka frågor och fenomen som var relaterade till
frågan om val av organisationsstruktur vara alltmer styrande för
intervjun. Intervjuerna blev med andra ord alltmer ostrukturerade.
Den främsta orsaken till denna förändring var pragmatisk. Det visade
sig att de intervjuer som blev mest intressanta, mest informativa,
mest detaljrika och - så småningom - till störst nytta för analys och
teoriutveckling. var de intervjuer som snarare hade karaktären av ett
informellt samtal än en formaliserad intervjusituation. Här tror jag
att olika forskare kan ha olika erfarenhet bland annat beroende på
disciplinttllhörighet, kön och hierarkisk position. (För en diskussion
kring fördelar med samta1sliknande intervjuer se Douglas (1985)).

En återkommande följdfråga var dock varifrån och från vem, som
olika ideer, förslag och argument hade kommit. I den mån det inte
hade framgått av intervjun, ombads även den som intervjuades
avslutningsvis att tala om vilka delar av den nya organisationsstruk
turen som han eller hon uppfattade som karaktäristiska för kommu
nen, vilka delar som man ansåg var allmänt förekommande bland
dagens kommuner samt varför man var av denna uppfattning. Dessa
frågor var relaterade till ett grundläggande problem i analysen: hur
en distinktion mellan generellt och lokalt skulle göras

Generellt och lokalt

Praktiskt genomfördes analysen av intervjuer och dokument i flera
steg. Inledningsvis försökte jag få en uppfattning om hur valet av
struktur hade skett i de olika kommunerna, med tonvikt på vilka
argument som hade förts fram. Resultatet var dokumentnära be
skrivningar av de tre kommunernas val. Därefter försökte jag i ett
andra steg förutsättningslöst, via jämförelser mellan dessa beskriv
ningar att finns olika förklaringar till varför en kommun hade infört
generella strukturer, en annan sagt nej till motsvarande strukturer
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och en tredje hade utvecklat en helt egen struktur. I ett tredje steg
- försökte jag se hur dessa förklaringar kunde bidra till att besvara

forskningsfrågan.
Ett problem i analysen var att generella normer inte bara reglerar

organisationers struktur. De kan också reglera de argument som
framförs lokalt. Det var följaktligen inte självklart att acceptera loka
la aktörers uppfattning om vad som var lokalt eller ej, utan det kräv
des vissa kriterier och en bedömning för att avgöra den frågan. När
studien inleddes var tanken att den bedömningen skulle kunna göras
på empirisk grund. Med hjälp av väl genomförda och noggrant analy
serade intervjuer och dokument skulle jag dels försöka att kartlägga
olika ideers och arguments ursprung, dels via jämförelser mellan
lokala intervjuer och dokument å ena sidan och kunskap om det
generella å den andra, göra en bedömning om ett argument reflek
terade den lokala situationen eller om argumentet var så frikopplat
från det lokala att det måste sägas avspegla generella normer.

Det gick att förutse att det skulle finnas ett antal problematiska
fall där det var mycket svårt att avgöra om ett argument var lokalt
eller generellt, men det rimliga verkade vara att avvakta och se vari
problemen låg och först därefter avgöra vilka kriterier som skulle
gälla. Att fastställa dessa kriterier visade sig dock vara en betydligt
mer problematisk uppgift än vad jag hade förutsett. Det enklaste
sättet att förklara varför denna uppgift var problematisk är att ge ett
konkret exempel.

I intervjuer och dokument förekom referenser till påverkan från
omvärlden, men det absolut dominerande var att valet av struktur
förklarades som en rent lokal fråga, det vill säga som ett uttryck för
lokala normer, lokala processer, lokala förutsättningar och lokala
behov. Många av dessa förklaringar var trovärdiga. De lät rimliga, de
bekräftades av flera personer och de stod i god överensstämmelse
med kontrollerbara fakta. Hade projektets syfte varit att förklara de
enskilda kommunernas val av struktur med utgångspunkt i ett anta
gande om att varje kommun var en relativt avgränsad och autonom
enhet är det inte osannolikt att flera av dessa förklaringar hade fått
utgöra utgångspunkt för utveckling av teorin. Det som gjorde att den
lokala karaktären kunde ifrågasättas var enbart att de betraktades
mot bakgrund av kunskapen om generella strukturers och generella
arguments utbredning. Mycket tid ägnades därför åt att diskutera
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och reflektera över vilkakriterier som skulle användas för att bedöma
vad som var generellt respektive lokalt.

Det sätt på vilket detta problem till sist kom att hanteras är direkt
relaterat till det sätt på vilket forskningsfrågan kom att besvaras. Jag
hänvisar till kapitel åtta och framåt. Redan här bör dock nämnas att
det svaret både följde avoch resulterade i en radikalisering aven från
början måttligt relativistisk kunskapssyn. (För en diskussion kring
relativism se Bernstein (1983/1987)). Det betydelsefulla med denna
radikalisering var dels uppfattningen att verkligheten är performa
tivt definierad [Latour 1986), dels en kritisk inställning till vissa
aspekter av det socialkonstruktivistiska perspektivet [Knorr-Cetina
1994).

Språkutveckling

Det som utmärker en performativ verklighetsdefinition är ett anta
gande om att vi i princip aldrig kan få kunskap om verklighetens
karaktär och natur. I praktiken är det däremot inga problem. Det är
vad alla människor, vare sig de är forskare, journalister eller kommu
nalpolitiker, ständigt sysslar med när de utifrån sina respektive per
spektiv och intressen försöker begripa hur världen är konstruerad
och därefter övertyga andra om att deras tolkning är riktig. Utifrån
en performativ verklighetsdefinition betraktas inte en viss teoris
dominans i vetenskapssamhället eller en viss förklarings dominans i
en organisation, som ett tecken på att denna teori eller förklaring ger
en särskilt rättvisande beskrivning av hur verkligheten "egentligen"
är konstruerad. I stället ses det som ett tecken på att förespråkarna
för denna teori eller förklaringar med tillgängliga medel har lyckats
övertyga andra om det riktiga i den beskrivningen (Callon och Latour
1981, Latour 1986).

Utifrån en performativ definition ligger inte skillnaden mellan
forskare och andra aktörer i att forskaren befinner sig på en "intel
lektuellt" sett högre nivå, inte heller i att någondera av parterna har
en priviligierad relation till verkligheten. Vad som antas skilja
forskare från andra aktörer är att forskare har andra utgångspunkter
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för, andra syften med och andra praktiska vägar för att driva igenom
och övertyga andra om det riktiga i sin verklighetskonstruktion (La
tour 1986).

Ett sätt att förhålla sig till intervjuer och dokument är att se dem
som data, som information om varför exempelvis en organisation har
infört generella strukturer. Forskarens uppgift blir dåatt avgöra vad
som är korrekt och sann information och vad som är uttryck för de
intervjuades fördomar, illusioner och trossatser. Ett annat sätt, som
ligger närmare den performativa definitionen, är att se intervjuer
och dokument som uttryck för teorier, som i likhet med forskares
teorier tar sin utgångspunkt i vissa grundantaganden och vissa per
spektiv. Det var på detta sätt som jag vid analysen kom att förhålla
mig till intervjuer och dokument.

Ur en synvinkel gjorde detta att det blev mindre problematiskt att
jag hade andra perspektiv på verkligheten, andra utgångspunkter för
min förståelse och andra intressen än de som intervjuades. Ur en
annan synvinkel blev emellertid dessa skillnader än mer problema
tiska, dåen följd av den performativa definitionen är att forskare och
empiri placeras på samma "nivå". En peformativ verklighetsdefinition
förstärker därför behovet av att tydliggöra och betona att såväl be
skrivningar som tolkningar är forskarens egna.

De berättelser omde tre kommunerna som återfinns i kapitel fem
till sju är därför inte en följd aven intersubjektiv majoritetsöverens
kommelse mellan mig och de intervjuade om hur det "egentligen"
gick till, och vad som "egentligen" var den "verkliga"orsaken till att
Norrstad sade ja och Öststad nej till de generella strukturerna,
medan Väststad utvecklade en egen struktur. De tar sin utgångs
punkt i intervjuer och lokala dokument, men de betonar faktorer
som har varit fruktbara för mig i arbetet med att utveckla en teore
tisk förklaring till vad det är internt i organisationer som medverkar
till eller motverkar att organisationer väljer att införa generella
strukturer.

Att påpeka att en historia är ens egen är emellertid en sak.För mig
innebär en performativ verklighetsdefinitionen också att kraven på
reflexivitet gentemot den egna konstruktionen av verkligheten ökar
(Ashmore 1989, Knorr-Cetina 1994). Det är på denna punkt som
kritik kan riktas mot det socialkonstruktivistiska perspektivet dådet
ofta förhåller sig oreflekterande gentemot sin egen konstruktion
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[Knorr-Cetina 1994). Som kommer att framgå längre kommer jag
också att försöka, att i praktisk handling, inta ett mer reflexivt för
hållningssätt till den teori som utvecklas.

Det finns skilda uppfattningar om vad syftet med (företagseko
nomisk) forskning är. Jag menar att ett viktigt syfte är språkbildning
(Brunsson 1981). I motsats till det mer traditionella avbildningsidea
let, ser språkbildningsidealet teoriutveckling som en form av språk
utveckling, där ett språks värde är relaterat till om det är intressant
och tankeväckande för att förstå olika organisatoriska fenomen. Av
det följer att spridning och användning aven teori är ett viktigt krite
rium. Av det följer ocksåatt en teori alltid måste bedömas i relation
till sin historiska och kulturella förankringen.

Den förklaring som utvecklas i denna bok är förankrad i ett sam
hälle där "modeföljande" bland organisationer ofta betraktas som
något problematiskt eftersom det ses som en viljelös anpassning till
omvärldens trender, medan det "korrekta uppförandet" antas vara
att ta sin utgångspunkt i lokala normer och förutsättningar. Men
förklaringen har också en teoretisk förankring i det intresse för hur
generella normer reglerar organisationers struktur som låg till grund
för denna studie och dess utformning. Utan denna bakgrund är det
inte osannolikt att forskningsfrågan aldrig hade ställts och det är
mycket sannolikt att det svar som hade utvecklats hade sett helt
annorlunda ut.

För att kunna utveckla denna förklaring ska jag i de tre närmast
följande kapitlen berätta om de tre kommuner som studerades samt
de argument och förklaringar som gavs till deras respektiveval av
struktur.
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KAPITEL 5

NORRSTAD

I detta kapitel ska jag berätta om Norrstad, en kommun som införde
flera generella strukturer. I de två följande kapitlen ges en motsva
rande beskrivning av Öststad som var på väg att införa generella
strukturer men avstod från att göra det, samt Väststad som hade
utvecklat en struktur lokalt. Kapitlen innehåller, förutom korta be
skrivningar av förändringsprocesserna, beskrivningar av de argument
som fördes fram för och emot valet av struktur. De innehåller också
av mig gjorde tolkningar av och förklaringar till varför de enskilda
kommunernas valde sina respektive strukturer. Kommunerna är ano
nymiserade, inte bara i så måtto att personer och organisationer inte
är namngivna, utan också i den meningen att jaghar undvikit att säga
exempelvis exakt vilken facknämndsordförande eller tjänsteman
som gjorde ett specifikt uttalande såvida det inte har varit nödvän
digt för bokens fortsatta diskussion.

En snabb och oproblematisk process

I Norrstad hade man infört flera generella strukturer. Dels hade man
följt den allmänna tendensen att minska antalet nämnder, dels hade
man infört såväl en beställar-utförarmodell som målgruppsinriktade
beställarnämnder, närmare bestämt en vuxennämnd och en barn
och ungdomsnämnd. Påden tekniska sidan hade man, efter en del dis
kussioner, valt att inrätta en nämnd som skulle fokusera på miljö-,
räddnings-, beredskaps- och planfrågor samt en teknisk nämnd med
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ansvar för kommunens byggnadsanläggningar, gator, vägar, parker,
vatten och avlopp. På förvaltningssidan, det vill säga utförar- eller
produktionsdelen, hade man på motsvarande sätt gjort en indelning
i fyra olika produktionsblock: fastigheter, teknisk försörjning, miljö
kontor samt "mjuk" försörjning. I den sistnämnda delen skulle de
gamla social-, skol-, kultur- och fritidsförvaltningarna föras samman.

Beställarnämnderna skulle lyda direkt under fullmäktige. I full
mäktige hade även ett par granskningsutskott inrättats med syfte att
granska service och myndighetsutövning. I den nya organisationen
gavs det också möjlighet att inrätta tillfälliga utskott i fullmäktige
för att utreda frågor av särskild vikt. Arbetsgivaransvaret för anställ
da inom produktionsdelen hade lagts på kommunstyrelsen. Några
tjänstemän vid kommunstyrelsens administrativa ledningskontor
hade också utsetts till att fungera som beställarstöd åt nämnderna. I
övrigt skulle styrelsen ha en koncernledningsroll och enbart ägna sig
åt kommunövergripande strategiska frågor.

Den process som hade lett fram till denna lösning verkade ha varit
relativt oproblematisk. Det hade funnits frågetecken, men med hjälp
aven konsultgrupp, hade man på mindre än ett halvår och utan större
konflikter fattat ett i stort sett enigt beslut om att införa en ny orga
nisationsstruktur. Ett av de mindre partierna hade avvikt från övriga
partiers uppfattning. I ett par omgångar och i olika grupperingar
hade detta parti reserverat sig mot skilda delar av förslaget, men
reservationerna verkade ha gått övriga partier ganska spårlöst förbi.
De betraktades som symptom på interna sprickor. Några månader
efter det att beslutet om ny organisation hade fattats kunde flera av
de intervjuade inte ens påminna sig om att beslutet inte hade fattats
i full politisk enighet. Flera av förvaltningscheferna hade också varit
kritiska mot förslaget, men även här tycktes kritiken, som vi ska se,
ha gått relativt spårlöst förbi.

En förklaring som gavstill den snabba beslutsprocessen var att den
centrala kommunledningen, det vill säga kommunstyrelsens ordfö
rande och kommundirektören. hade varit positiva till förslaget samt
att kommunstyrelsen ordförande av tradition hade en stark position
i kommunen. Som en intervjuad uttryckte saken var den "elaka"ver
sionen om hur valet av ny struktur i Norrstad hade gått till, att "kom
munledningen öppnade dörren, släppte ut en modell och sa: Så här
ska vi ha detl" Fullt så enkelt tycks det emellertid inte ha varit. Fack-
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nämndernas politiker hade varit mer tveksamma och de hade haft en
del frågor och invändningar. Dessa invändningar var dock inte star
kare än att man i slutändan kunde enas om att pröva den föreslagna
organisationsstrukturen. I den fortsatta beskrivningen ska jag peka
på vilka dessa invändningar var, men först ska jag ge en kort översikt
över förändringsarbetet. Beskrivningen bygger främst på dokument.

Bakgrund till organisationsöversynen

Samband med tidigare förändringsarbete

I slutet av 1980-talet tillträdde den nuvarande ordföranden för kom
munstyrelsen. Hans företrädare hade suttit i många år på posten och
det rådde stor enighet bland de intervjuade om att denne hade satt
en stark prägel på kommunens arbetssätt. I samband med ordföran
debytet beslutade man därför att en konsult skulle få i uppdrag att
göra en utredning kring kommunens organisation och administra
tion. Utredningen resulterade i att målstyrning. koncentration av
verksamheter samt delegering och decentralisering av ansvar och
befogenheter, blev styrande principer för kommunens organisato
riska och administrativa förändringsarbete. Dessutom inrättades en
kommundirektörstjänst.

Kommundirektörens första uppgift blev att försöka konkretisera
och ge ett innehåll åt utredningens mer principorienterade retorik.
Under de närmaste tre åren genomfördes flera administrativa för
ändringar. En ny ledningsfilosofi formulerades där viktiga tankar var
målstyrning, koncentration och delegering av ansvar samt att poli
tiska mål skulle vara "marknadsorienterade" och att varje anställd
skulle agera utifrån frågan vad han eller hon kunde göra för "kunden".
Vidare genomfördes en stor "marknadsundersökning" i syfte att ta
reda på vilka frågor som kommunens invånare prioriterade. Så små
ningom började det ocksåatt föras en diskussion om att kommunsty
relsen och dess administrativa kontor skulle avgränsas från den dag
liga driften av verksamheten och inta en mer uttalat strategisk led
ningsroll. Ett ofta nämnt resultat av försöken att decentralisera och
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delegera ansvar var, att antalet ärenden i fullmäktige och kommun
styrelse hade minskat kraftigt, enligt uppgift i lokala dokument med
upp till femtio procent. Resultaten från marknadsundersökningen
var också, som vi ska se längre fram, något som förtroendevalda gärna
refererade till.

I frågan om hur förändringsarbetet hade påverkat facknämndernas
och fackförvaltningarnas verksamhet var bilden mer blandad. Norr
stad var känd också utanför kommunen för att ha satsat konsekvent
på målstyrning. Internt fanns dock varierande uppfattningar om hur
pass framgångsrik den satsningen hade varit. De pendlade från en
avvaktande optimism av typen: "För vart år har det gått bättre och
bättre men vi har inte nått ända fram", till utropet: 'Det är ju ingen
som vet vad målstyrning ärr'. Att målstyrning uppfattades som
mycket viktigt i kommunen framgick dock av intervjuerna. En
utbredd uppfattning var också att det var skillnad mellan olika
nämnder och förvaltningar. I en nämnd hade målstyrningsarbetet
knappt påbörjats. Det hade visserligen formulerats mål men de
bestod till största delen av hänvisningar till statliga lagar och regler.
I en annan nämnd, socialnämnden, hade man inte bara drivit ett
målmedvetet målstyrningsarbete. utan också kommit långt på väg
när det gällde att införa resultatansvar. I intervjun förklarade en
representant för nämnden att man till och med hade haft planer på
att börja skriva kontrakt med resultatenheterna när "kommunens"
beslut att göra en allmän översyn av hela organisationen "kom emel
lan". Också inom de mer tekniska verksamheterna, som gatukon
toret, påpekade man särskilt att man hade många års erfarenhet av
att kontrakts- och avtalsskrivande eftersom en del av verksamhetens
uppgifter länge hade skötts av entreprenörer.

Utgångspunkt för organisationsförändringen

Ett drygt år innan fullmäktige fattade beslutet om att förändra orga
nisationsstrukturen skrev kommundirektören en skrivelse. I denna
skrivelse konstaterade han att en ny förändringsprocess nu var på
gång att inledas. Denna process skulle bygga vidare på de tankar som
hade funnits i kommunen i några år, dels tankar om att decentra
lisering av ansvar och befogenheter och eget resultatansvar skulle

75



Norrstad

bidra till att medarbetarna fick större engagemang och motivation,
dels tankar om att ''kundens behov, önskemål och krav" skulle foku
seras. Vad frågan nu gällde, var att målstyrning och decentralisering
också ställde nya krav på politikerrollen. Ett ''bekräftande och mer
passivt beslutfattande " skulle komma att ersättas av ett mer "mål
styrande, målformulerande och aktivt beslutfattande" och ett större
fokus måste läggas på politikernas "viktiga uppföljande funktion".
Målstyrning och delegering skulle också leda till att politikernas
arbetsvolym blev "något begränsad". Det var följaktligen dags att göra
en översyn av den politiska nämnclstrukturen.

Översynen skulle bygga på två utgångspunkter. Den delegering av
beslutsfattande som hade genomförts hade redan lett till en minskad
ärendemängd. Därför måste den "viktiga politiska rollen förstärkas"
och större nämndblock bildas så att det blev utrymme för
"kvalificerade måldiskussioner och resultattippföljande insatser".
Detta behov sammanföll med en andra utgångspunkt: behovet av att
skapa en horisontell samordning över förvaltningsgränserna i syfte
att ge utrymme för rationaliseringar, effektivitets- och produktivi
tetsvinster.

I skrivelsen gavs några konkreta förslag på hur dessa förändringar
skulle kunna se ut. Eftersom kommunstyrelsen fortsättningsvis
skulle ägna sig åt strategiska frågor, föreslogs att dess administrativa
kontor skulle omorganiseras och sammanföras till en kommunstyrel
sestab och att övriga förvaltningar skulle interndebiteras för den ser
vice de fick från staben. Till skrivelsen bifogades en ideskiss gällandes
facknämnders och fackförvaltningars framtida organisation, där det
föreslogs att en indelning i fyra block skulle göras: ett bolagsblock,
ett tekniskt block, ett socialt block samt ett humaniora-block som
omfattade utbildning, fritid och kultur.

Ideerna fanns redan i kommunen

Många av de tankar som senare kom att vidareutvecklas genom infö
randet av beställar-utförarmodellen och målgruppsnämnder hade
alltså fotfäste i Norrstad redan innan något beslut hade fattats om
att göra en översyn av nämnclstrukturen. Från den centrala kom
munledningens sida drevs såväl principer om decentralisering, dele-
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gering, målstyrning och koncentration, som marknadsliknande ideer
om kundfokus och interndebitering. Förändringen av den politiska
organisationen sågs som en förlängning av detta arbete. Inom övriga
delar av kommunen var man inte heller ovan vid dessa principer. Det
fanns representanter för facknämnder och fackförvaltningar som till
och med ansåg att de ideer som den centrala kommunledningen så
småningom hade börjat intressera sig för, ursprungligen hade initie
rats av facknämnderna. Utifrån detta perspektiv sågs beslutet att
förändra organisationen snarast som ett hinder som fördröjde den
egna nämndens och förvaltningens utvecklingsarbete. Men det fanns
också de som var av den motsatta ståndpunkten. Knappt hade man
kommit igång med att formulera mål förrän man skulle formulera
beställningar.

Fullmäktige fattade i alla fall beslut om att göra en översyn av
organisationens struktur. Underlag för beslutet var kommundirek
törens skrivelse. Vid beslutet lades ett syfte till: att översynen skulle
leda till besparingar som motsvarade en viss procent av skatteintäk
terna. Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande gavs
mandat att vidta nödvändiga åtgärder för att genomföra översynen.

Förändringsprocessen - En kort beskrivning

Till de åtgärder som kommundirektören och kommunstyrelsen upp
fattade som nödvändiga för att kunna genomföra översynen hörde
hjälp utifrån. Norrstad var en för liten kommun för att det vare sig
skulle finnas tid eller resurser internt för att genomföra en större
utredning. En av de första åtgärderna blev därför att bjuda in några
konsultbolag till en informationsdag där bakgrunden till och syftet
med organisationsöversynen beskrevs. Konsultgrupperna fick sedan
återkomma med förslag om hur de ville arbeta vidare med Norrstads
organisationsöversyn. Valet föll snabbt på ett av bolagen. Argumen
ten var dels att bolaget framstod som vederhäftigt, dels att deras
konsulter tycktes förstå kommunernas situation. Man var ocksåvillig
att acceptera Norrstads förslag till ekonomiskt avtal: att konsulter
nas ersättning skulle relateras till de besparingar som de föreslog.
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Ytterligare ett argument var att denna konsultgrupp redan vid första
presentationen kunde visa upp en färdig skiss på hur en framtida
organisation av nämnderna i Norrstad skulle kunna se ut, en skiss
verkade stämma väl överens med de intentioner som fanns i kommu
nens ledning.

Konsulterna inledde sitt arbete i Norrstad med att intervjua poli
tiker och förvaltningschefer om hur de såg på sin kommun. Det klar
gjordes också hur förändringsarbetet skulle organiseras. Eftersom
förändringen av nämndstrukturen ansågs vara de förtroendevaldas
sak, uteslöts förvaltningscheferna från politikernas möten och dis
kussioner. I stället placerades dessa tjänstemän i en referensgrupp.

Flera förvaltningschefer uttryckte ett stort missnöje med detta.
De menade att det hade resulterat i att förvaltningschefernas syn
punkter inte hade beaktats vid de diskussioner som fördes kring den
nya organisationen. De ansåg även att konsulterna redan från början
hade klargjort att den som inte var för förändringen var emot den.
Det fanns formuleringar i dokument som stärkte det påståendet, till
exempel den skiljelinje som konsulterna gjorde mellan personer som
var kvar i "då"-fasenoch passivt ville invänta bättre tider och pension
å den ena sidan, och "förändringsagenter som hade visioner om ett
blomstrande Norrstad och som var beredda att pröva och utveckla
nya ideer och arbetssätt å den andra. Vissa förvaltningschefer pekade
också på att det tidigt hade stått klart att antalet förvaltningar och
därmed antalet förvaltningschefer skulle reduceras. Den vetskapen
hade gjort att många av dem undvek att framföra kritik.

Den informella påverkan från tjänstemännen tycks inte heller ha
varit så stor. En orsak var att den ordinarie ordföranden för en av
facknämnderna var frånvarande under de månader som utrednings
processen pågick, medan det inom en annan nämnd i stället var de
vikarierande förvaltningscheferna som avlöste varandra. Det fanns
också en nämnd där ordföranden och förvaltningschefen sade sig ha
fört en nära och fortlöpande dialog kring den pågående utredningen.
Men detta tycks ha tillhört undantagen. De flesta politiker hade
svårt att påminna sig att tjänstemännen hade haft några speciella syn
punkter. Som en av politikerna sade: 'Nej, de löste nog frågorna i sina
egna grupper. Men visst blir det synpunkter när man tar bort så
många chefer".

De diskussioner som fördes kring kommunens val av ny struktur

78



Norrstad

verkade alltså, med undantag avkommundirektören. främst ha invol
verat de förtroendevalda. Underlag till diskussionerna skrevs avkon
sulterna. Ett första underlag togs fram inför ett seminarium till
vilket förtroendevalda i nämnder och styrelser var inbjudna. En dryg
månad senare ordnades ytterligare ett par möten för olika gruppe
ringar av politiker. Därefter var det bara någon månad kvar innan
kommunstyrelse och fullmäktige fattade beslut om att införa den
nya organisationen.

Under det knappa halvår som översynen pågick var det några frå
gor som fortlöpande tycks ha tagits upp i diskussionerna. Många av
dessa verkar aldrig ha fått någon egentlig lösning. En del av dessa
frågetecken kvarstod även under 1992 när jag bedrev intervjuer i
Norrstad. Jag ska beskriva dessa frågor, men först ska jag peka på en
fråga som verkade ha gett upphov till förvånansvärt lite diskussion:
de två generella strukturer som studien fokuserade på.

Argument för målgruppsnämnder

Den fråga som i första hand intresserade mig i Norrstad var varför
kommunen hade infört generella strukturer. I frågan om målgrupps
orienterade nämnder fanns det en mängd argument. En stor grupp
av argument berörde fördelarna med att ha en sammanhållen barn
och ungdomsnämnd med ansvar för alla de frågor som berörde denna
åldersgrupp, oberoende av om frågorna rörde skola, social verksam
het eller kultur- och fritid.

En intervjuad berättade att det ända sedan mitten av 19S0-talet
hade funnits en grupp i kommunen där representanter för skolför
valtning, socialtjänst samt kulturförvaltning och fritidsförvaltningar
hade träffats i syfte att försöka samordna olika frågor. Gruppen hade
dock inte lyckats särskilt väl. Trots försök att samordna hade man
inte lyckats undvika dubbleringar av olika arbetuppgifter eller kolli
sioner mellan liknande evenemang som arrangerade av olika förvalt
ningar. Politikerna ansåg också att det var svårt att få personal från
skola och barnomsorg att enas och man hoppades att den samord
ningen skulle underlättas om beställningarna sköttes aven och sam-
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ma nämnd. Särskilt uttrycktes förhoppningar om att denna samord
ning skulle öka politikernas möjligheter att styra skolan, vilket var en
verksamhet som de uppfattade som särskilt svår att påverka.

Ett annat argument för att införa målgruppsnämnder var bespa
ringar. Här refererade man till att det några år tidigare hade gjorts
en utredning i kommunen angående vilka besparingar som en sam
manslagning av kulturnämnd och fritidsnämnd skulle leda till. Ut
redningen visade dock att en sådan sammanslagning skulle ge upphov
till mycket små besparingar. Slutligen nämndes ett tredje argument:
att politikerna i Norrstad ansåg att en viktig uppgift för kommunen
var att erbjuda hela befolkningen goda möjligheter till fritidssyssel
sättning. En nämndstruktur där ansvaret för kultur- och fritidsverk
samhet fördelades på en vuxennämnd och en barn- och ungdoms
nämnd skulle underlätta den ambitionen.

Frågan om var ansvaret för socialnämndens myndighetsutövning
skulle ligga hade dock gett upphov till en del diskussion. Den frågan
var inte klarlagd när beslutet att införa en ny organisationsstruktur
fattades. Till sist fördes ansvaret till vuxennämnden. Argumentet
var att beslut om barn nästan alltid involverade vuxna. Det lämpliga
i att ha en stor förvaltning eller produktionsenhet som ansvarade för
såväl skolfrågor och socialtjänst som kultur- och fritidsfrågor ansågs
inte heller, som jag ska återkomma till, som en helt idealisk lösning.

Fyra förklaringar till att beställar
utförarmodellen snabbt blev självklar
Om det fanns gott om argument för och förklaringar till varför kom
munen hade valt att införa målgruppsorienterade nämnder, var det
betydligt svårare att få klarhet i varför kommunen hade infört en be
ställar-utförarmodell. Den verkade snabbt ha utvecklats till det enda
och självklara alternativet. De flesta intervjuade kunde inte ens på
minna sig om att det hade funnits några alternativ, åtminstone inga
som var värda att räkna med. För att få en förståelse för varför be
ställar-utförarmodellen hade införts i kommunen ska jag därifrån
utifrån en tolkning av empirin peka på fyra tänkbara förklaringar.
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Redan accepterade normer eller god pedagogik

En tänkbar förklaring till att beställar-utförarmodellen snabbt tyck
tes ha blivit det självklara alternativet var att de tankar som struktu
ren representerade inte var främmande för de personer som var verk
samma i Norrstad. Marknadsundersökningar, tankar om kunden i
centrum, kontraktsskrivande med såväl resultatenheter som entre
prenörer och målmedvetna försök att tillämpa målstyrning - alla
dessa ideer verkade vara välbekanta inte bara för den centrala kom
munledningen utan också för personer som var verksamma i fack
nämnder och fackförvaltningar. Enligt denna förklaring var följakt
ligen konsulternas påverkan av begränsad betydelse.

En andra tänkbar förklaring var emellertid att den som definierar
alternativen också styr det slutliga valet. Att konsulterna förordade
en beställar-utförarmodell framgick klart redan i det första diskus
sionsunderlag som presenterades av dem. Tre alternativa organisa
tionsstrukturer beskrevs i underlaget: en sammanslagning och om
strukturering av de nuvarande nämnderna så att fyra stora block
bildades, ett avskaffande av alla facknämnder kombinerat med ut
skott i fullmäktige och slutligen en beställar-utförarmodell. Det
första alternativet kommenterades med en fråga om på vilket sätt en
sådan struktur skulle ge möjligheter till kompetensuppbyggnad på
tjänstemannanivå. Det andra alternativet, ett avskaffande av nämn
derna, betecknades som en "extrem variant" som i första hand kunde
tjäna som en framtidsmodell eller kombineras med andra alternativ.

Beställar-utförarmodellen ga;vs däremot en noggrann och pedogisk
beskrivning: Ett nytt begrepp som kanske snarare beskrev dagens
verklighet än en revolutionerande framtida förändring. Politiker
gjorde redan beställningar, men kanske i alltför hopslagna enheter
och kanske hade de också en tendens att lägga sig för mycket i den
löpande driften. Beställningar var inget annat än politiska beslut om
att en viss service ska erbjudas kommuninvånarna. Beställningarna
borde vara inriktade på mål och produktionsorganisationen borde
självständigt få sköta genomförandet, men det innebar inte att inte
en levande dialog, en form av förhandlingar måste ske i anslutning
till varje beställning.

Två förklaringar till att beställar-utförarmodellen snabbt blev
självklar i Norrstad var alltså att liknande ideer redan fanns i kom-
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munen respektive att konsulterna förordade detta alternativ, men
det finns andra tänkbara förklaringar.

Möjligheter att omfördela makt och en stärkt
politikerroll

Det jag uppfattade som den stora, radikala och betydelsefulla för
ändringen i Norrstad var att man hade delat upp kommunen i en
beställardeloch en utförarde1. Men det visade sig att många in
tervjuade hade andra uppfattningar om vad som var det centrala i
Norrstads nya organisation. De hade också andra ideer om vad som
utmärkte beställar-utförarmodellen. Ett exempel på detta var den
uppfattning som framfördes av några intervjuade, att huvudsyftet
med att göra en översyn av kommunens organisation, hade varit att
skapa en koncentration och samordning av nämnder och förvalt
ningar. ett argumentet för att införa den nya organisationsstruk
turen var därför att det var just detta som denna struktur hade
erbjudit.

Ett annat argument för att införa den nya organisationsstruk
turen, som många förtroendevalda, men också några tjänstemän
förde fram, var att denna nya struktur skulle leda till en vitalisering
av fullmäktige. Här refererade man framför allt till att gransknings
utskott skulle införas i kommunfullmäktige samt till att det skulle
ges möjlighet att ordna frågestunder för allmänheten. Men man
nämnde också en aspekt av beställar-utförarmodellen: att beställar
nämnderna skulle vara direkt underställda fullmäktige.

Enligt kommunallagen är nämnder alltid underställda fullmäk
tige. Detta argument framstod därför som något egendomligt. Men
det blev mer begripligt när man såg att det kopplades till ett annat
argument för att införa den nya strukturen. Eftersom beställar
nämnderna skulle lyda under fullmäktige, skulle kommunstyrelsen
fortsättningsvis enbart ansvara för produktionsdelen. Detta skulle
leda till att det starka inflytande som kommunstyrelsen, särskilt dess
ordförande hade i kommunen skulle minskas. I samband med denna
diskussion förde också några intervjuade fram argumentet att denna
vitalisering av fullmäktige och införandet av beställarnämnder i för-
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längningen skulle ge utrymme för en förändrad politikerroll med
mer tid för, och närmare kontakter med medborgarna.

En tredje förklaring till att beställar-utförarmodellen snabbt blev
självklar var alltså att den kom att tolkas som ett sätt att vitalisera
fullmäktige, att minska kommunstyrelsens makt samt att förändra
politikerrollen. Men det finns ännu en förklaring.

Införde man en beställar-utförarmodell?

När man i Norrstads kommunfullmäktige fattade beslut om att in
föra beställar-utförarmodellen gick en politiker upp i talarstolen för
att konstatera att hon inte trodde att någon av de närvarande förstod
hur den föreslagna förändringen skulle fungera, men trots att hon var
osäker sade hon ja. Flera månader efter det att organisationsföränd
ringen officiellt hade börjat införas i kommunen verkade de flesta
intervjuade fortfarande mycket undrande inför hur beställar-utfö
rarmodellen skulle fungera i praktiken. Några tjänstemän beskrev de
förvirrade utbildningsdagar som hade hållits i slutet av 1991där poli
tikerna skulle utbildas i hur beställningar skulle göras. I intervjuerna
var det också många politiker som gav uttryck för en stor oklarhet.
En facknämndsordförande funderade exempelvis över hur man
egentligen skulle beställa tjänster som vård av missbrukare. Skulle
det formuleras som att man inte ville ha några missbrukare eller
skulle man beställa ett antal vårdplatser?

Ett sätt att tolka denna oklarhet är att man i Norrstad utan efter
tanke hade anpassat sig till konsulterna "schablonmodeller" och att
man helt hade låtit sig regleras av generella normer. Men en annan
tolkning är att ett viktigt skäl till Norrstads snabba och förhållan
devis smärtfria beslutsprocess och en viktig orsak till att politikerna
hade ganska vaga ideer om varför man hade infört beställar-utförar
modellen var att det man beslutade sig för att införa var en princip
om en beställar-utförarmodell, inte en av konsulterna färdigutfor
mad praktik. Och principer är öppna för tolkningar.

Som tidigare nämnts fanns det ett antal frågor som diskuterades
under de månader som förflöt mellan det första diskussionssemi
nariet och beslutet om att införa den nya organisation. När lokalt
verksamma politiker i efterhand berättade om dessa diskussioner
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beskrevs de ibland som en slags kamp mellan lokala politiker å ena
sidan och de anlitade konsulterna å andra. Ett par av dessa konflikter
rörde grundläggande principer i beställar-utförarmodellen.

En första konflikt hade gällt att konsulterna ville ha en tydlig gräns
mellan beställare och utförare. Men lokala politiker föredrog dialog
framför konfrontation. Norrstads organisatoriska styrka låg i att man
hade korta och informella beslutsvägar och även om vissa fruktade
att dessa korta beslutsvägar framför allt kom den centrala kommun
ledningen till godo, så tycktes få vara intresserade av att skapa något
byråkratiskt system. Principen skulle visserligen vara att politikerna
skulle göra beställningar och därefter lämna verksamheten i fred,
men om det behövdes måste det vara möjligt att gå in och göra änd
ringar under avtalsperiodens gång.

En andra konflikt hade handlat om att konsulterna ville ha tjänste
mannakompetens på såväl beställar- som utförarsidan. Också här
satte sig politikerna emot. Ett sådant system skulle bli för dyrt. Någ
ra tjänstemän vid kommunledningskontoret avdelades för att ge ser
vice åt beställarna. I övrigt skulle de utnyttja produktionsdelens
tjänstemän. Att tjänstemannakompetensen skulle vara placerad på
kommunledningskontoret skapade en viss oro för att kommunstyrel
sens makt skulle ökas, men återigen såg man fördelar med att inte
skapa ett alltför byråkratiskt system.

Ännu en tanke med beställar-utförarmodellen som det inte direkt
uppstod någon konflikt kring, men där såväl lokalt verksamma poli
tiker som tjänstemän tycktes betrakta konsulterna som mindre
vetande, var iden att beställningar också skulle kunna göras hos pri
vata entreprenörer. Vissa kommunala uppgifter som snöröjning,låg
sedan lång tid tillbaka på privata entreprenörer. Men oberoende av
politisk uppfattning fanns det ingen politiker som verkade tro att
beställar-utförarmodellen skulle leda till att användningen av priva
ta entreprenörer ökade. Kommunen var för liten för det.

Kommundirektören samt i viss mån kommunstyrelsens ordföran
de hörde till de få som, som jag uppfattade det, verkade sträva efter
att införa en mer ortodox variant av beställar-utförarmodellen.
Kommundirektören gjorde dock en tolkning av beställar-utförarmo
dellen som var en ganska god sammanfattning av hur många in
tervjuade i Norrstad verkade se på denna struktur. Han menade att
syftet med denna struktur var, att mål som hade en tendens att bli

84



Norrstad

alltför oprecisa och abstrakta, skulle konkretiseras och preciseras när
man tvingades att formulera beställningar. Med andra ord, en struk
turerad variant av målstyrning.

En fjärde förklaring till att Norrstad valde att införa en beställar
utförarmodell är alltså att det man beslutade sig för att införa var en
princip om att införa en sådan struktur, en princip som hölls mycket
öppen för tolkningar. Jag ska avsluta beskrivningen av Norrstad med
att peka på ett par andra frågor som inte berörde beställar-utfö
rarmodellen utan andra delar av den nya organisationen, men som
hade diskuterats i kommunen.

Miljönämnder och kulturkrockar

En fråga som flera intervjuade politiker tog upp var den konflikt som
hade funnits mellan konsulterna och de lokala aktörerna när det
gällde den så kallade "miljönämndens" vara eller icke vara. Konsul
terna hade velat införa en stor teknisk nämnd i vilken miljönämnd,
byggnadsnämnd och övriga tekniska frågor skulle samsas. Lokala poli
tiker ville däremot behålla en nämnd med fokus på miljön, eftersom
miljöfrågor var mycket viktiga i Norrstad. Det hade till och med
medborgarna markerat i den marknadsundersökning som hade gjorts
i kommunen några år tidigare. Till slut blev det också som de lokala
politikerna ville. Turerna kring den så kallade miljönämndens vara
eller icke vara är dock inte lätta att klargöra.

I den skrivelse som låg till grund för fullmäktiges beslut att göra
en organisationsöversyn fanns det en organisationsskiss där en stor
teknisk nämnd och förvaltning fanns med. Denna sammanslagna
nämnd fördes sedan över i konsulternas förslag till ny organisation
och låg kvar i förslaget ända fram till dess att kommunstyrelsen
skulle ta ställning till den nya organisationen. Först då föreslog
kommunstyrelsens ordförande att en särskild nämnd med fokus på
miljö-, räddnings-, beredskaps- och planfrågor skulle inrättas. Miljö
förvaltningens chef menade att man från förvaltningens sida, vid
upprepade tillfällen under beslutsprocessens gång, utan synbara
reaktioner från ledande politiker hade pekat på, att oberoende av hur
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man löste frågan fick inte en nämnd enligt den nya kommunallagen
utöva tillsyn över sig själv. Miljöförvaltningens chef var inte heller
särskilt nöjd med den nämnd och förvaltning som hade inrättats
eftersom det inte var någon renodlad miljönämnd. Förutom miljö
frågor ingick inte bara räddningstjänst och beredskapsfrågor i nämn
den. Också ansvaret för den gamla byggnadsnämndens plan- och till
ståndsgivning hade förts till denna nämnd.

Frågan om hur produktiondelen av fastighetssidan skulle organi
seras var en annan fråga som hade diskuterats. Här var det inte kon
sulterna som stod mot lokalt verksamma personer. I stället var det
kommunstyrelsens ordförande, som i många år hade arbetat inom
fastighetssidan, som enligt andras utsago hade varit orolig för att kul
turskillnaderna mellan det kommunala bostadsbolaget, det kommer
siella fastighetsbolaget och fastighetsförvaltningen var alltför stora
för att de tre skulle kunna slås samman. Denna historia nämndes i
samband med en ironisk kommentar om att oron för kulturskillnader
inte hade varit alltför stor när det beslutades att en stor "mjuk" pro
duktionsorganisation skulle skapas, det vill säga en produktions
förvaltning i vilken såväl skola, social, kultur som fritid skulle samsas.
Kommunstyrelsens ordförande uttryckte dock inför mig, en tvek
samhet inför denna blandning. Men svårigheterna att rekrytera
ytterligare en kompetent förvaltningschef samtidigt som man i kom
munen redan hade en mycket skicklig sådan anställd, hade lett till
den lösningen. Fungerade det inte fick man väl skapa två produk
tionsbIock.

Fungerade det inte fick man väl pröva något
nytt

Innan vi lämnar Norrstad vill jag betona att det riktades förvånans
värt lite kritik mot konsulterna. Både politiker och tjänstemän tyck
tes visserligen ha haft frågetecken, invändningar och kritik, främst
mot beställar-utförarmodellen, men man accepterade och ursäktade
ganska otillfredsställande svar. En politiker gav exempelvis först en
beskrivning av hur konsulterna hade gett mycket oklara besked om
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hur myndighetsutövning skulle hanteras i beställar-utförar-
. modellen, för att därefter vända helt om och beklaga dem: här kom
konsulter med en stor heltäckande organisationsmodell och så blev
de tvungna att svara på en mängd petitessartade detaljfrågor från
politikerna. Många förtroendevalda tycktes sålunda betrakta det
som naturligt att konsulter, som kom utifrån inte kunde vara
bekanta med och till fullo förstå de lokala förhållandena.

En faktor som kan ha bidragit till denna välvilliga inställning var
att det fanns olika teorier om vilka verksamhetsområden som kon
sulterna egentligen hade goda kunskaper om. Inom socialtjänsten
trodde man att konsulternas kompetens låg inom mer tekniska frå
gor. På miljösidan trodde man i stället att konsulterna framför allt
var skickliga på sociala frågor. En annan bidragande faktor kan ha
varit att förvaltningscheferna, som verkade ha varit mest kritiska,
inte hade haft några större möjligheter att framföra sin kritik.

En politiker som var uttalat kritisk mot beställar-utförarmodellen
var socialnämndens ordförande. Han menade att på den sociala sidan
var produktion och politik många gånger samma sak och han ansåg
inte att konsulterna hade lyckats förklara hur man skulle kunna
beställa socialtjänstens verksamhet. Hans uppfattning var dock att
han hade varit ganska ensam om att vara så uttalat negativ. Så små
ningom hade han därför gett med sig för, som han själv uttryckte
saken, så är politik att kompromissa.

Socialnämndens ordförande menade dock att hans kritik hade fått
till följd att man hade fattat beslut om att organisationsförändringen
skulle införas gradvis i kommunen under några års tid. Därefter
skulle den utvärderas. Vare sig det berodde på kritiken eller ej, så
verkade det finnas en prövande och sökande inställning i kommunen.
Nu skulle man pröva denna organisation. Om det inte fungerade fick
man väl pröva något nytt.
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KAPITEL 6

ÖSTSTAD

I detta kapitel berättas om Öststad, en kommun som hade sagt nej
till att införa generella strukturer. Beskrivningen följer samma upp
läggning som föregående kapitels beskrivning av Norrstad.

En långdragen konfliktfylld process

Öststad var en kommun där de förtroendevalda trots långt fram
skridna planer och efter mer än ett halvårs diskuterande hade sagt
ett politiskt sett enigt nej till såväl beställar-utförarmodell som måI
gruppsnämnder. I stället hade man behållit inte bara den traditio
nella relationen mellan nämnder och förvaltningar, utan också social
nämnd och skolstyrelse. Kultur-, fritids- och invandrarnämnderna
hade dock slagits samman och på den tekniska sidan hade större för
ändringar gjorts.

Om Norrstads beslut att införa beställar-utförarmodellen och
målgruppsorienterade nämnder verkade ha varit enkelt och oproble
matiskt, framstod Öststads nej som betydligt mer komplicerat.
Många av Öststads ledande majoritetspolitiker menade visserligen
att beslutet att säga nej var en följd aven naturlig och normal be
slutsprocess. Öststad hade beslutat sig för att förändra organisa
tionen. Man hade tagit in en konsultgrupp för att ge förslag till en ny
organisation. Gruppen hade utarbetat ett förslag. Efter demokratisk
behandling av förslaget hade man funnit att förslaget inte passade
kommunen. Konstigare än så var det inte. Men även om det framstår

88



Öststad

som en rimlig förklaring är den inte särskilt uttömmande. Som vi ska
se kan man bland annat diskutera i vilken process det blev nej och var
i processen det blev nej. I likhet med i beskrivningen av Norrstad ska
jag börja med att ge en bakgrund till organisationsförändringen. På
den punkten fanns det såväl likheter, som skillnader mellan de två
kommunerna.

Bakgrund till organisationsöversynen

Tidigare förändringsarbete i Öststad

I Öststad fanns det mycket varierande uppfattningar om när föränd
ringen av organisationen hade påbörjats. Någon refererade tillbaka
till en utredning om kommundelsnämnder som hade gjorts i mitten
av 19S0-talet och menade att början till förändringen låg där. Många
som var verksamma i facknämnder och fackförvaltningar tycktes där
emot betrakta iden att förändra organisationen som en historiskt
sett relativt isolerad företeelse. En tredje version som i första hand
kommundirektören, men också till viss del kommunstyrelsens ordfö
rande stod för var att organisationsförändringen var en fortsättning
på ett administrativt förändringsarbete som hade pågått i kommu
nen sedan slutet av 1980-talet.

I slutet av 1980-talet hade en konsult - samma konsult som vid
ungefär samma tidpunkt besökte Norrstad - getts i uppdrag att göra
en utredning kring Öststads administrativa funktion. Också i Öst
stad sades initiativet att göra denna utredning ha varit relaterat till
ett byte av ordförande för kommunstyrelsen. Konsultens rekommen
dationer till Öststad hade ocksåstora likheter med de som hade getts
till Norrstad: ökad decentralisering och införande av målstyrning,
men också en starkare styrning från kommunstyrelsens sida samt en
klarare rollfördelning mellan politiker och tjänstemän. Vad gällde
den sistnämnda punkten påpekade dock konsulten att den rollfördel
ningen inte var något större problem i kommunen.

Rekommendationerna att införa målstyrning och decentralisering
tycks inte ha väckt någon större diskussion i kommunen. Det gjorde

89



Öststad

däremot ett annat av konsultens råd: att en kommundirektör skulle
anställas. En av de stora diskussionerna rörde den eventuella kom
mundirektörens relation till facknämnder och fackförvaltningar, sär
skilt då till förvaltningscheferna. Skulle en kommundirektör ha
något slags samordnat tjänstemannaansvar eller ej?Den frågan tycks
aldrig ha blivit helt klarlagd.

Oklarheterna till trots anställdes en kommundirektör. I likhet
med sin kollega i Norrstad påbörjade han arbetet med att försöka
konkretisera vad begrepp som decentralisering, målstyrning och
klarare rollfördelning kunde innebära i praktiken. Ett övergripande
måldokument togs fram. Budgetprocessen förändrades mot ökad
ram- och målbudgetering. Kommunstyrelsens personal- och ekono
miförvaltningar omorganiserades, det påbörjades ett arbete att orga
nisera den serviceproducerande delen av denna förvaltning i intäkts
finansierade resultatenheter och en sammanhållen kommundirek
tion bildades under kommundirektörens ledning. En satsning gjordes
på att utbilda internkonsulter ute i förvaltningarna. Slutligen gjor
des också en del försök att marknadsföra kommunen utåt.

Vissa av dessa förändringar tycks ha varit uppskattade bland kom
munens ledande politiker. Ingen tycks ha motsatt sig målstyrning och
decentralisering och det verkade råda enighet om att det länge hade
funnits problem vid kommunstyrelsens kansli som kommundirek
tören hade lyckats åtgärda. Å andra sidan är det, som en tjänsteman
konstaterade, med målstyrning och decentralisering som med demo
krati: "Ja1 säger alla". Med andra ord, att enas om principen är lätt,
däremot är det mer oklart hur pass enig man är om praktiken. Grad
vis tycks också vissa av kommundirektörens förändringsförsök ha
skapat irritation. Till de största irritationsmomenten hörde frågan
om huruvida kommundirektören hade ett överordnat tjänsteman
nansvar eller ej.Här hade såväl facknämndernas politiker som tjänste
männen andra uppfattningar än kommundirektören.

Det är alltså oklart hur pass starkt stödet var för de förändringar
som hade börjat genomföras i kommunen när Öststads kommun
direktör, vid ungefär samma tidpunkt som sin kollega i Norrstad, for
mulerade en skrivelse angående behovet av att göra en totalöversyn
av kommunens verksamhet. I ett första steg skulle en översyn göras
av nämnd- och förvaltningsorganisationen.
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Utgångspunkt för organisationsförändringen

I kommundirektörens skrivelse pekade han på två orsaker till att det
fanns ett behov av att förändra organisationen. Dels 1990-talets krav,
det vill säga sämre ekonomi parat med ett ökat ansvar för bland annat
skola och äldreomsorg, dels behovet av att lägga en grund för en lång
siktig utveckling av kommunen som bostads-, service och verksam
hetsort. Översynen skulle ses mot bakgrund av det förändringsarbete
som hade pågått några år i kommunen. I det hade man försökt att dra
upp riktlinjerna för nya effektiva former för ledning och styrning och
för en "offensiv utveckling" av den kommunala servicen och verksam
heten. Översynen av organisationen borde därför syfta till att skapa
en struktur som i större utsträckning än tidigare var uppbyggd ut
ifrån den service som kommunen ansvarade för. De mål som fanns för
kommunens serviceverksamhet borde därför ligga till grund för hur
strukturen skulle se ut.

Någon månad senare togs denna skrivelse upp i kommunstyrelsen.
I samband med det gjordes vissa revideringar. Det primära syftet var
inte längre att kommunens servicemottagare skulle sättas i centrum,
utan att den kommunala demokratin skulle utvecklas. Bland 1990
talets viktiga frågor nämndes medborgarnas engagemang i kommuna
la frågor, förutsättningar för de politiska partiernas arbete och roll
fördelningen mellan politiker och tjänstemän. Det hade också gjorts
ett tillägg om att särskild hänsyn skulle tas till de politiska partiernas
möjligheter att arbeta samt till att utvecklingen av den kommunala
demokratin skulle stimuleras. På initiativ av kommunstyrelsens ord
förande fördes det också, i samband med ännu en revidering av skri
velsen, in ett besparings- och effektiviseringsmål. Därefter fattade
Öststads kommunfullmäktige, ett par månader före sina kollegor i
Norrstad, ett beslut om att göra en verksamhetsöversyn. I ett första
steg skulle översynen omfatta nämnd- och förvaltningsorganisatio
nen.
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Förändringsprocessen - En kort beskrivning

Processens organisation

Trots att Öststad var en relativt stor kommun tycks det även här ha
varit självklart att man skulle ta in en konsult som kunde assistera i
översynen av organisationen. Också personer som så småningom blev
starka motståndare till konsulternas förslag försvarade det beslutet.
Organisationsfrågor var stora frågor som kommunen behövde hjälp
med att hantera och det hade varit viktigt att få någon utifrån som
såg med friska ögon på organisationen. Man menade också att pro
cessen i sig hade varit till nytta. Dels hade den gett nya ideer, dels
hade man fått se att "det kanske inte var så tokigt som man hade det".

Valet av konsult var mycket likt situationen i Norrstad. Fyra bolag
bjöds in till en presentation och offertgivning. Därefter valdes
snabbt ett av bolagen. Ett argument var att dess offert tycktes stäm
ma väl överens med Öststads intentioner. Ett annat argument var att
dessa konsulter tycktes förstå vad kommunal verksamhet var för
något. En ledande politiker påpekade att det sistnämnda var en viktig
aspekt, eftersom det är skillnad mellan att styra en politisk organisa
tion där det finns inbyggda motsättningar mellan de som är verksam
ma i organisationen, och att styra ett företag där alla är eniga om en
ide.

En politiker, ordföranden för ett av kommunstyrelsens utskott,
utsågs till att vara kontaktperson åt konsulterna. Kommundirektö
ren fick i uppgift att representera tjänstemannasidan. Övriga tjänste
män tycks däremot, precis som i Norrstad, ha spelat en underordnad
roll. Inledningsvis skulle sex frågor stå i fokus i översynen: om det
fanns överflödiga nämnder, om nämnder och styrelser kunde samman
föras, om antalet utskott i kommunstyrelsen skulle utökas, om dele
gationsinstitutet var fullt utnyttjat, om nya former för kontakt mel
lan medborgare och politiker kunde skapas samt slutligen om föränd
ringar av nämndstrukturen kunde frigöra resurser som kunde använ
das till att förbättra de politiska organisationernas styrmöjligheter.

Konsulternas arbete följde i stort sett samma mall som i Norrstad.
Intervjuer med ledande politiker och förvaltningschefer. Efter ett
par månader hölls ett första diskussionsseminarium med delar av
kommunstyrelsen. Ytterligare någon månad senare ett andra och
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representativt sett bredare seminarium. Efter det skickades försla
get ut på remiss till de politiska partierna. Tre månader senare hölls
ett sista diskussionsseminarium, också det med bred representation.
Vid den tidpunkten var konsulterna redan på väg ut ur Öststad. Det
formella beslutet att avstå från beställar-utförarmodell och mål
gruppsnämnder dröjde dock ytterligare några månader.

Uppfattningarna gick isär bland ledande majoritetspolitiker när
det mer informellt blev klart att dessa generella strukturer inte
skulle införas i kommunen. Några menade att det inte hade varit klar
förrän det formella beslutet fattades, andra ansåg att det hade varit
klart flera månader tidigare. Inom den politiska oppositionen fanns
det också några som menade att de hade förstått att det inte skulle
bli något av konsulternas förslag redan när förslaget gick ut på remiss
efter det andra seminariet.

I motsats till i Norrstad där beställar-utförarmodellen och mål
gruppsorienterade nämnder snabbt tycks ha utvecklats till de själv
klara alternativen, fick ingen av dessa lösningar någonsin den statu
sen i Öststad. Framför allt tycks det ha varit frågan om kommunen
skulle införa en beställar-utförarmodell som väckte diskussion. In
nan jag redovisar de argument som fördes fram emot denna struktur
ska jag, med utgångspunkt i de underlag som presenterades vid de tre
diskussionsseminarlema, ge en kort beskrivning av processens gång.

Tre möten

Ett par månader efter det att konsulterna hade påbörjat sitt arbete i
Öststad hölls ett första diskussionsseminarium med kommunstyrel
sen. Vid detta seminarium presenterade konsulterna sina allmänna
intryck av kommunen. De presenterade också två organisations
scenarier där det skisserades hur den framtida organisationsstruk
turen skulle kunna se ut. Ett av dessa scenarier bestod aven stor
kommunstyrelse med ett stort antal utskott vars uppgift bland annat
skulle vara att att göra beställningar och att följa upp och utvärdera
verksamheten. I underlaget konstaterades även att en sammanfat
tande bedömning av intervjuerna var att det rådde ganska stor enig
het om att politikerrollen måste förändras och ges ett nytt innehåll.
Det nämndes också att många lokalt verksamma uttalade sympati för
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en mer målstyrande roll, med inslagav"politiska beställningar". Tan
karna om beställare och utförare var dock inte särskilt uttalade.

Det kommunstyrelsens ledamöter kunde påminna sig om från
detta möte var inte heller dessa ideer. Ett par politiker kom framför
allt ihåg att den beskrivning som hade getts av Öststad i underlaget
hade varit mycket positiv. Konsulterna hade konstaterat att servicen
var välutbyggd och att såväl ekonomin som relationerna mellan poli
tiker och tjänstemän var relativt god. Utifrån den beskrivningen
fanns det egentligen inte, som en politiker konstaterade, någon an
ledning att göra några förändringar. Den fråga som de flesta in
tervjuade kunde påminna sig var dock att de två scenarierna hade
omfattat ideer om en kraftig minskning av antalet förtroendevalda.
I det scenario till vilket beställariden kopplades fanns det förslag om
att minska antalet förtroendevalda med upp till åttio procent. Den
iden tycks inte ha väckt någon större entuisiasm. Men diskussionerna
vid det första mötet hölls på ett allmänt plan och konsulterna fick
mandat att gå vidare och utveckla ett mer konkret förslag.

Till nästa seminarium som inföll någon månad senare, var också
kommunfullmäktiges politiker samt vissa tjänstemän inbjudna att
delta. Inte heller vid detta tillfälle presenterades någon uttalad be
ställar-utförarmodell där konsekvenserna i förhållande till förvalt
ningen presenterades. Däremot behandlades fördelarna med en be
ställarrollen samt fördelarna med att särskilja politisk styrning och
förvaltning. Det skulle öka effektiviteten, onödiga politiska besluts
vägar skulle undvikas och professionaliteten i förvaltningen skulle få
ökat spelrum. Vidare skulle politikerna få en möjlighet att ägna sig
åt "verklig" politisk styrning, det vill säga att ställa krav på förvalt
ningen, beställa tjänster av förvaltningen och att följa upp och utvär
dera förvaltningens arbete. Avsnittet om beställar-rollen var dock
begränsat i omfattning. Huvuddelen av seminarieunderlaget be
handlade helt andra frågor, som kommunstyrelsens, kommunfull
mäktiges och de politiska partiernas roll och betydelse. Det gavsock
så ett antal exempel på hur nämnclstrukturen verksamhetsmässigt
skulle kunna organiseras, det vill sägahur olika facknämndernas verk
samhet kunde delas upp, kombineras och slås samman.

Det var en detalj som de intervjuade kom ihåg från detta möte: att
det hade uppstått en del turbulens och att kommunstyrelsens ord
förande i slutet av mötet hade rest sig upp och förklarat att poli-
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tikerna måste få tänka på saken. Nu skulle denna utredning i demo
kratisk ordning ut på remiss i de politiska partierna. Vad som skapa
de denna turbulens rådde det däremot oenighet och oklarhet om. En
uppfattning var att det berodde på förslaget att göra en kraftig ned
skärning av antalet förtroendevalda. En annan ide var att konsulterna
tog för givet att utredningen och beslutet skulle gå fort, något som
politikerna inte hade tänkt sig. En tredje förklaring som gavs var att
det uppstod konflikter mellan olika majoritetspolitiker i frågan om
huruvida konsulternas förslag skulle skickas ut på remiss till
"gräsrötterna" i sin befintliga form eller om det först skulle genomgå
en politisk bearbetning.

Ett fjärde förslag var att det var iden att de förtroendevalda skulle
inta en beställar-roll samt att det skulle göras en åtskillnad mellan
politik och förvaltning som väckte diskussion. Jag ska återkomma
mer detaljerat till de invändningar som politikerna i Öststad hade
mot denna ide. Frågan om beställar-rollen togs dock inte uttalat upp
i den remissomgång som ordnades efter seminariet. Med utgångs
punkt i det underlag som konsulterna hade utarbetat, ombads re
missinstanserna att diskutera och komma med mer allmänna syn
punkter på hur den framtida politikerrollen skulle se ut, hur före
ningarnas inflytande skulle stärkas, hur arbetet som fullmäktige
ledamot skulle bli intressantare samt vilka roller kommunstyrelsen
och fullmäktige skulle ha.

Det fanns såväl oppositionspolitiker som tjänstemän som menade
att i och med att förslaget gick ut på remiss stod det klart att det
skulle bli nej. De ledande majoritetspolitikerna uttryckte dock upp
fattningen att så inte var fallet. Det hade åtminstone dröjt ytter
ligare några månader innan det informellt stod klart att konsulternas
förslag, däribland beställar-utförarmodellen skulle avvisas.

Något definitivt stopp för beställar-utförarmodellen blev det i alla
fall inte vid detta seminarium. Inom kommunens centrala admi
nistration fortsatte ett par tjänstemän att färdigställa ett tredje, mer
färdigutvecklat förslag på hur en sådan struktur skulle kunna införas
i kommunen. I detta förslag tydliggjordes hur den kommunala orga
nisationen skulle delas in i en beställardeloch en produktionsdel, där
beställardelens uppgift skulle vara att formulera beställningar samt
att skriva och följa upp ingångna avtal. Detta förslag presenterades
vid ett tredje seminarium och härvar de intervjuade i stort sett eniga
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om att 'luften" definitivt hade gått ur projektet. En förklaring var,
att det var vid detta tillfälle som det tydliggjordes hur relationen
mellan politiker och tjänstemän var tänkt att fungera i en beställar
utförarmodelI. Detta förstärkte ytterligare såväl ledande majoritets
politikers som oppositionspolitikers tveksamhet inför denna struk
tur. En annan förklaring var, som redan har nämnts, att det vid denna
tidpunkt i praktiken var klart att det inte fanns något intresse i Öst
stad för beställar-utförarmodellen. Enligt denna sistnämnda förkla
ring hölls sålunda detta tredje seminarium snarare för formens skull.

Något beslut om att avstå från beställar-utförarmodellen fattades
dock inte heller vid detta tillfälle. Först ett par månader senare be
slutade den politiska majoriteten att politikerna behövde mer tid att
fundera över förslaget. Ytterligare några månader passerade innan
kommunens politiska majoritet deklarerade att man hade avvisat
tanken på en renodlad beställar-utförarmodell. Samtidigt föreslog
man att den gamla organisationen skulle bibehållas ytterligare ett år.
Övriga partier instämde i förslaget. I och med det hade en enhällig
politikerkår sagt nej till beställar-utförarmodellen.

Frågan är då varför det blev nej till denna struktur? För att besvara
den frågan ska jag börja med att diskutera i vilken process det blev
nej. Det går att peka på två svar på den frågan.

Två ideer om i vilken process som det blev nej

Gräsrötterna sade nej

Flera av Öststads ledande majoritetspolitiker, däribland kommun
styrelsens ordförande, menade att orsaken till att det blev nej till
beställar-utförarmodellen var att gräsrötterna hade sagt nej under
remissomgången. En studie av remiss-svaren kastade dock ett visst
tvivel över den förklaringen. Eftersom det inte ställdes någon uttalad
fråga om beställar-utförarmodellens vara eller icke vara, var det
mycket få svar som ens refererade till den frågan. Av dessa var ett
par positiva till strukturen och ett par emot. Men de flesta re
missvaren tog inte alls upp frågan.
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Den politiker som hade varit kontaktperson gentemot konsulterna
och därmed även hade haft ansvar för att sammanställa remissvaren
verkade dela uppfattningen att det inte var gräsrötterna som hade
sagt nej. I sin sammanfattning menade hon att det snarast fanns en
positiv attityd till iden om politiker som beställare. Vid intervjun
konstaterade hon dock att få remissinstanser överhuvud taget hade
haft någon åsikt i frågan. Vad remissinstanserna hade sagt nej till var
en kraftig reduktion av antalet förtroendevalda.

Förutom den skriftliga remissomgången hade emellertid förslaget
presenterats muntligt ute i olika partiföreningar.Där hade det enligt
några intervjuade getts en tydligare beskrivning av beställar-utförar
modellen som hade väckt en viss tveksamhet. Främst var partimed
lemmar oroliga för att nämndledamöterna skulle förlora den kompe
tens de hade om kommunens verksamhet om de begränsade sin roll
till att vara beställare.

Frågan är dock vilken roll den tveksamheten spelade för de för
troendevaldas beslut? I remissvaren fanns ett stort intresse för två
andra organisatoriska förändringar: kommundelsnämnder och barn
och ungdomsnämnder. Men kommundelsnämnder hade majoritetens
ledande politiker diskuterat och avvisat några år tidigare. Någon
barn- och ungdomsnämnd blev det inte heller när facknämndsord
förandena i kommunen hade sagt sitt. Remissvar och gräsrötters upp
fattningar verkar ha varit öppna för tolkningar. I stället är mitt in
tryck att beslutet om en ny organisation fattades i en annan process.

Facknämndernas ordföranden sade nej

Den process som jag uppfattar som avgörande för beslutet att säga
nej till såväl beställar-utförarmodell som målgruppsorienterade
nämnder, var den informella process som pågick bland kommunens
ledande majoritetspolitiker, det vill säga facknämndsordförandena
och kommunstyrelsens ordförande. Det var en process där alla från
början hade varit positiva till att göra en översyn av organisationen,
men där fler och fler kom att inta uppfattningen att vare sig bestäl
lar-utförarmodellen eller målgrupporienterade nämnder lämpade
sig för Öststad.

Till dem som längst höll "dörren öppen" för en beställar-utförar-
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modell hörde dels kommunstyrelsens ordförande, dels den politiker
som hade fungerat som kontaktperson åt konsulterna. Vid intervjun
sade till och med kommunstyrelsens ordförande, att även om struk
turen hade avvisats denna gång,var den ett tänkbart framtida alter
nativ. Till de tidigaste och mest övertygade motståndarna hörde tre
av facknämndsordförandena. I intervjuerna gavs tre olika förkla
ringar till att dessa motståndare hade lyckats övertyga de övriga.

En första förklaring tog fasta på personliga egenskaper hos före
språkare och motståndare. Kommunstyrelsens ordförande beskrevs
som en person med hårda nypor, mycket skicklig på att fatta beslut
men förhållandevis ointresserad av interna organisatoriska frågor
samt mycket intresserad av det skulle råda konsensus mellan honom
och nämndernas ordföranden. Han hade inte tagit någon aktiv roll i
organisationsförändringen, utan uppgiften hade överlåtits på ord
föranden för ett av kommunstyrelsens utskott. Denna utskottsord
förande sades var mycket engagerad i och intresserad av att förändra
och förbättra den kommunala organisationens sätt att fungera. Där
emot var hon mer oerfaren på ledande politiska poster. De fack
nämndsordföranden som var motståndare till beställar-utförarmo
dellen bestod däremot aven grupp erfarna politiker. Denna förkla
ring hävdade sålunda att motståndarna hade varit mer bestämda,
slipade och erfarna politiker.

En andra men näraliggande förklaring som gavs av några tjänste
män var att de "mjuka kvinnorna" hade ställts mot de ''hårda tuffa
grabbarna". Denna förklaring kom i två varianter. Dels i betydelsen
att de kvinnliga förespråkarna för förslaget hade varit för "mjuka" för
att kunna driva sin linje, dels i betydelsen att de kvinnliga motstån
darna till förslaget hade varit för "mjuka" för att vågapröva förslaget.
Ett problem med denna förklaring var sålunda att det fanns såväl
kvinnor som män bland såväl förespråkare som motståndare till be
ställar-utförarmodellen.

En tredje förklaring tog fasta på att det var facknämndernas ord
föranden som hade varit emot de generella strukturerna och menade
att facknämnderna i Öststad av tradition hade stor självständighet
och styrka. Kommunstyrelsens styrning var reducerad till ett om
råde: ekonomi. Där var den tuff, men i övrigt gjorde nämnder och
förvaltningar som de ville. Det fanns en del faktorer som stärkte
denna förklaring. Centralt placerade politiker och tjänstemän be-
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skrev de problem som fanns när det gällde att få facknämnder och
fackförvaltningar att acceptera gemensamma policies kring personal
frågor och löner. Att ge en order var en omöjlighet. Det gällde att
resonera och argumentera. Facknämndsordförandena å sin sida gav
uttryck för att vad de uppskattade i kommunen var att man litade på
och lät varje ordförande ansvara för sin nämnd och sin förvaltning. I
intervjuerna med facknämndsordföranden och förvaltningschefer
fick jag, något tillspetsat, intryck av att de betraktade sig själva som
separata organisationer.

De skilda uppfattningar som fanns när i tiden försöken att föränd
ra organisationen hade påbörjat kan ses som ett tecken på nämnder
nas självständighet. I den centrala kommunledningen såg man för
ändringens kopplingar till ett pågående administrativt förändrings
arbete. Ute i facknämnderna och förvaltningarna beskrevs organisa
tionsförändringen snarare som en helt frikopplad ide. För facknämn
dernas och förvaltningschefernas vidkommande var det i stället det
administrativa förändringsarbete som bedrevs i den egna förvalt
ningen som var det centrala.

Facknämndernas ordföranden verkade alltså ha varit de som star
kast vände sig emot beställar-utförarmodellen, Nästa fråga är varför
och med vilka argument som de generella strukturerna avvisades? I
Norrstad hade det funnits gott om argument för målgruppsorien
terade nämnder, men få för beställar-utförarmodellen. IÖststad
gällde snarare motsatsen. Här fanns ett överflöd av argument mot
denna struktur. En grupp av argument handlade om att strukturen
var felkonstruerad, en annan att politikerna ogillade strukturens
konsekvenser. Men det fanns också de som hävdade att det inte var
beställar-utförarmodellen som var problemet, utan att Öststads nej
berodde på helt andra faktorer.

Argument mot beställar-utförarmodellen

Modellen var felkonstruerad

En förklaring till att det blev nej till beställar-utförarmodellen i Öst
stad som framfördes av såväl oppositions- som majoritetspolitiker
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var att man ansåg att strukturen var felkonstruerad. För det första
tog den inte hänsyn till det ansvar som förtroendevalda politiker har.
För det andra skapade den ingen marknad inom den kommunala verk
samheten. Slutligen skulle den inte resultera i någon konkurrens.

En facknämndsordförande, som enligt samstämmiga uppgifter,
hade varit en stark motståndare till strukturen, var i det civila jurist.
Hon reagerade tidigt mot att beställar-utförarmodellen behandlade
det ansvar som politiker enligt kommunallagen har, på ett mycket
styvmoderligt sätt. Hon vände sig också emot de fiktiva marknader,
avtal och kontrakt som beställar-utförarmodellen introducerade.
Enligt denna struktur skulle en verksamhet som ingen efterfrågade
gå i konkurs, menade hon. Men då bortsåg man från faktorer som att
kommunalanställda har anställningstrygghet och att kommunen har
lokalkostnader som kan vara mycket svåra att göra sig av med.

Liknande kritik framfördes av andra politiker både från majori
teten och oppositionen. En politiker från oppositionen refererade
exempelvis till att man inom den tekniska verksamheten tidigare
hade gjort försök att utöka användningen av entreprenörer. Det hade
dock visat sig vara omöjligt att hitta kompetenta företag på orten.
Utan privata alternativ framstod iden med beställningar, menade
han, som en poänglös tanke.

Politikers ansvar var också ett ofta referat argument. Detta hörde
dock till en annan grupp av argument, att politikerna hade ogillat
modellens konsekvenser. Förutom politikernas ansvar var det tre
sådana argument som fördes fram: att väljarna var intresserade av
detaljer, att facknämndernas ordföranden delade det intresset samt
att tjänstemännen skulle få för mycket makt.

Både förtroendevalda och väljare var intresserade av
detaljer.

Ett vanligt argument mot beställar-utförarmodellen som ledande
majoritetspolitiker framförde var att väljarna var intresserade av
detaljfrågor. Kommunstyrelsens ordförande menade att man hade
upptäckt det under processens gång, i och med att man började
inventera vilka frågor väljarna brukade ringa om. Facknämndernas
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ordföranden talade däremot om detta intresse för detaljer som en
självklar del av deras vardag. Som en av dem beskrev, så fungerade
kontakten med väljarna på det sättet, att när någonting inte funge
rade ute i bygden, så ringde kommunmedborgarna till den berörda
facknämndens ordförande och klagade. Om man som politiker ansåg
att kritiken var berättigad, måste man kunna gå direkt på problemet.
Det var orimligt att ta en omväg över chefen för ett produktionsled
för att be henne eller honom åtgärda saken.

Om väljarna ville ha svar på detaljer verkade inte heller Öststads
politiker vara ovilliga att ta på sig det ansvaret. En av facknämnder
nas ordföranden menade att ett huvudskäl till att han och andra
nämndsordföranden blev motståndare till beställar-utförarmodel
len, var att den inte passade deras sätt att arbeta. Öststads fack
nämndsordföranden var i allmänhet roade av att engagera sig i kon
kreta detaljfrågor. Dels var de intresserade av sina respektive nämn
ders och förvaltningars verksamhet, dels berörde oftast medborgar
nas hjärtefrågor små detaljer.

En orsak till detta intresse för detaljer kan ha varit det som såväl
kommunstyrelsens ordförande som några tjänstemän menade karak
täriserade Öststads facknämndsordföranden: att de var mycket kom
petenta inom sina respektive verksamhetsområden. En tjänsteman
hävdade att flera av dem var så kompetenta att de skulle kunna söka
och få arbetet som förvaltningschef för sina respektive förvaltningar.
Några oppositionspolitiker samt några tjänstemän nämnde en annan
faktor som kan ha bidragit till detta detaljintresse: att kommunen i
förhållande till sin storlek hade ovanligt många heltidsanställda
facknämndsordföranden. De hade därför, som en kritisk person
uttryckte saken, "tid över till att lägga sig i detaljer".

Politikers och tjänstemäns ansvar och makt

Som tidigare nämnts var ett argument mot beställar-utförarmodel
len att väljarna uppfattade politikerna som ansvariga för det som
skedde i kommunen. Det var till politikerna som väljarna ringde när
de var missnöjda och det var orimligt att införa en struktur som
ledde till att man som politiker skulle sitta och bli utskälld utan att
kunna agera. En av de politiker som inledningsvis hade haft en positiv
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syn på beställar-utförarmodellen menade, att det var just insikten
om att väljarna ändock uppfattade politikerna som ansvariga som
hade lett till att hennes uppfattning om strukturen förändrades.

Ett fjärde argument mot beställar-utförarmodellen som var rela
terat till frågan om makt var, att samtidigt som politikerna fick be
hålla ansvaret, skulle tjänstemännen få alldeles för mycket makt.
Detta var den faktor som alla politiker, vare sig man tillhörde den
politiska majoriteten eller oppositionen, tycktes ha reagerat allra
starkast på. En förklaring som gavs till denna starka reaktion var att
Öststads tjänstemän, som en tjänsteman själv uttryckte saken, alltid
hade hållits i 'herrans tukt och förmaning".

I intervjuerna gav också Öststads politiker intryck av att ha en
mycket bestämd uppfattning om att det "til syvende og sist" alltid
var politikerna som bestämde. Följdfrågor besvarades ofta med svar
som: 'Det är mycket enkelt, i Öststad bestämmer politikerna" eller
'Det var väl intressanta synpunkter, men det är trots allt vi politiker
som bestämmer". Det gjordes också en tydlig distinktion i kommu
nen mellan tjänstemannaförslag och politiskt bearbetade förslag. När
konsulternas förslag skickades ut på remiss utan att ha genomgått
någon politisk bearbetning, påpekades exempelvis särskilt i följe
brevet att man skulle notera att det var ett tjänstemannaförslag, och
ordet tjänstemannaförslag var understruket.

Frågan om tjänstemännens makt kunde dock ses från ett annat håll.
Kommundirektören delade uppfattningen att politikerna hade rea
gerat mot den makt som tjänstemännen skulle få och att de hade varit
oroade för att demokratiska aspekter skulle sättas på undantag. Men
han kunde inte instämma i att det handlade om makt. För honom var
det en fråga om att arbeta rationellt och problemet var att politiker
na hade en gammaldags syn på demokrati. Kommundirektören mena
de att demokrati inte var att styra och kontrollera processer i detalj
eller att kunna besvara medborgarnas alla frågor. För kommundirek
tören handlade demokrati om att jobba långsiktigt med övergripande
frågor, om att försöka flytta fokus ifrån det som hände i förvalt
ningen till det som hände i samhället och om att lyssna på brukar
grupper, följa upp verksamheten och ställa krav på förvaltningen.
Det var, påpekade kommundirektören, en sådan demokrati som be
ställar-utförarmodellen syftade till att möjliggöra.

Man kan förstå Öststads nej som ett resultat aven process där de
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ledande politikerna gradviskom att dela uppfattningen att beställar
utförarmodellen var felaktigt konstruerad samt att strukturens kon
sekvenser ogillades av politikerna. Det gick dock att urskilja tre and
ra förklaringar som argumenterade för att det inte alls var beställar
utförarmodellen som politikerna i första hand hade sagt nej till.

Det var inte beställar-utförarmodellen man
sade nej till

Beställar-utförarmodellen blev en del av ett paket

Det förslag till ny organisation som avvisades i Öststad omfattade
inte bara en beställar-utförarmodell. Där fanns andra ideer. En för
klaring som gavsav de intervjuade till att det blev nej till beställar
utförarmodellen var att denna generella struktur hade kommit att
kopplas ihop med några av dessa ideer. En sådan ide var ett förslag
om en starkare styrning från kommunstyrelsens sida. Detta hade var
ken facknämndordföranden eller förvaltningschefer uppskattat. Det
vanligaste exemplet var dock att beställar-utförarmodellen hade
kommit att kopplas samman med en kraftig minskning av antalet
förtroendevalda. En sådan minskning hade inte minst "gräsrötter"
och ledande oppositionspolitiker vänt sig emot. Orsakerna och argu
menten var flera.

Ett argument var att storkommunen Öststad hade bildats relativt
sent varför det inte bara var viktigt att alla partier hade en repre
sentant i alla betydelsefulla kommunala organ. De måste ha flera
representanter, eftersom de måste ha en representant för varje kom
mundel i varje organ. En nedskärning av antalet förtroendevalda
skulle framför allt äventyra småpartiernas möjlighet till en sådan
heltäckande representation. Ett andra argument som framfördes av
en oppositionspolitiker var att även om det var en vacker tanke att
politiker skulle vistas mer ute bland medborgarna, såvar det till viss
del en ekonomisk fråga. Politiska uppdrag i kommunen gav ekono
misk ersättning. Partier hade inte på samma sätt råd att betala sina
medlemmar för deras arbete. Slutligen menade också några interv-
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juade att en minskning av antalet förtroendevalda var ett hot mot
demokratin, eftersom alltför få förtroendevalda skulle skapa för få
kontaktytor gentemot medborgarna.

Förslaget feltolkades

Att beställar-utförarmodellen skulle leda till maktkoncentration hos
tjänstemännen var som tidigare nämnts ett argument mot att införa
strukturen. Den tjänsteman som framför allt ansågs få mycket makt
var kommundirektören. En annan centralt placerad tjänsteman me
nade dock att den uppfattningen var en följd av ett rent miss
förstånd. I det sista förslaget till hur en beställar-utförarorganisation
skulle organiseras i kommunen hade man gett den så kallade kom
mundirektionen en central roll. Men den kommundirektion som
avsågs var inte den "gamla" av kommundirektören styrda kommun
direktionen, utan en ny där också förvaltningscheferna skulle ingå.

Den politiker som hade varit kontaktperson gentemot konsulterna
menade också att intentionerna med beställar-utförarmodellen i viss
mån hade feltolkats. Iden hade aldrig varit att politikerna inte skulle
kunna läggasig i beställningar under periodens gång. Kritikerna hade
med andra ord gjort en alltför ''bokstavstrogen'' tolkning av beställar
utförarmodellen.

"Öststadsmodellen" var att avvakta och inte följa moden

Ett sista argument mot att införa beställar-utförarmodellen var att
det inte fanns någon anledning att springa med i den förändrings
kapplöpning och de modeföljande. som landets kommuner ägnade sig
åt. Detta argument fördes fram både av oppositionens och majorite
tens ledande politiker. I samband med detta nämndes också att "Öst
stadsmodellen" gick ut på att avvakta och låta andra göra misstagen.
Det var inte första gången som en stor organisationsutredning ham
nade i papperskorgen. Några år tidigare hade man noggrant och
under lång tid utrett frågan om kommundelsnämnder, men några
sådana hade inte heller införts.

Att beställar-utförarmodellen hade blivit en del av ett paket, att
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förslaget till ny organisationsstruktur hade kommit att feltolkas
samt att Öststad av tradition var försiktig med att införa nya ideer
var ännu tre förklaringar till att det blev nej till förslaget till ny orga
nisation. En tjänsteman ifrågasatte dock om det var modeföljande
man var emot eller om det saken gällde var att man inte ville asso
cieras med detta fenomen? För att förstå orsaken till denna fråga
måste vi se vad som hände efter det att Öststad hade sagt nej till be
ställar-utförarmodellen.

Nej till beställar-utförarmodellen?

Det dröjde nästan ett år efter det att utredningen om en ny organi
sation hade påbörjats innan det officiellt blev nej till beställar-ut
förarmodellen. Med undantag av att några mindre nämnder som
invandrarnämnden och konsumentnämnden avskaffades behölls den
gamla organisationen ytterligare ett år. Inför 1992 gjordes följakt
ligen inga egentliga förändringar. Däremot tycks det ha rått bred
enighet om att en mer radikal förändring av organistionen måste
genomföras. Efter alla diskussioner om organisationsförändringar
måste såväl anställda som kommunens invånare få se något resultat.
Några riktlinjer lades upp inför det fortsatta arbetet.

För det första bestämde sig politikerna för att de själva skulle ta
tag i arbetet, tjänstemännen skulle hållas helt utanför. För det andra
bestämdes att resultaten skulle sättas i främsta rummet och att kom
munstyrelsens ordförande självskulle leda arbetet. Han formulerade
vissa villkor: ett snabbt utarbetande av ett relativt färdigt förslag
som diskussionen kunde utgå ifrån, inte fler än fyra möten, därefter
skulle organisationen vara klar. Principer hade redan diskuterats till
räckligt mycket. Nu krävdes handling. En styrgrupp med represen
tanter för alla politiska partier bildades. Parallellt bildade emeller
tid facknämndsordförandena och kommunstyrelsens ordförande en
egen grupp. Det verkar ha varit i den gruppen som förslaget till ny
organisation utarbetades, medan styrgruppen blev det forum där
förslaget förankrades.

Efter drygt ett halvårs arbete klubbades det färdiga förslaget ige-
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nom i kommunfullmäktige. På den mjuka sidan genomfördes efter
långa diskussioner en sammanslagning av kultur-, fritids- och invand
ramämnderna. Vad diskussionerna framför allt verkade ha gällt var
inte sammanslagningen i sig, utan var invandrarfrågorna skulle place
ras. Socialnämnden och skolstyrelsen behölls däremot. Skolbarnom
sorgen fördes dock över till skolstyrelsen. Några målgruppsorien
terade nämnder inrättades sålunda inte. Det fanns flera förklaringar
till det. Oppositionen talade främst om fördelarna med att vänta
tills man visste vad som skulle ske med andra sociala verksamheter,
främst en kommunalisering av primärvården. Detta argument fördes
också fram i styrgruppens sammanträdesprotokoll. De två nämnder
nas ordföranden gav dock en annan förklaring: att socialnämndens
ordförande inte hade velat släppa barnomsorgen till skolans peda
goger, medan skolstyrelsens ordförande ansåg att utbildning vara en
så viktig fråga att det måste finnas en särskild nämnd vars namn
visade detta. De intervjuade, inklusive facknämndernas ordförande,
uttryckte dock enighet om att man snart måste diskutera hur social
och skolsidan skulle organiseras på längre sikt.

Inom de mer tekniska verksamhetsområden gjordes större föränd
ringar. Två nämnder och en så kallade affärsverksstyrelse inrättades.
Till affärsverksstyrelsen fördes all affärsdrivande kommunal verk
samhet som energi, vatten och avlopp samt renhållning. Av de två
nämnderna fick den ena ansvar för byggnadsnämndens gamla uppgif
ter samt för de uppgifter kring väghållning och trafik som tidigare
hade skötts av den teknisk nämnd som hade funnits i kommunen.
Markfrågor. exploatering och bostadsplanering fördes också till
denna nya nämnd. Den andra nämnden fick dels ett ansvar för fastig
heter, dels ansvar för den del av gatukontorets och fritidsnämndens
uppgifter som var av produktionskaraktär. Två tjänstemän beskrev
detta som att man var på väg att genomföra den största förändring
som någonsin hade gjorts av kommunens tekniska verksamhet. Vid
den tidpunkt då jag besökte Öststad pågick nämligen diskussioner
kring om man skulle låta den sistnämnda nämnden vara nollbudge
terad och finansieras via intäkter för prestation. Vad man diskutera
de var med andra ord, om man skulle införa en slags beställar-utfö
rarmodell i delar av organisationen.
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KAPITEL 7

VÄSTSTAD

Väststad var en av de få svenska kommuner som, efter avregleringen
av nämndstrukturen. införde en struktur som man hade utvecklat
helt själv. För att förstå bakgrunden till denna struktur är det nöd
vändigt med en längre historik. Beskrivningen av Väststad skiljer sig
därför från berättelserna om Norrstad och Öststad.

En lång process med rötter i tidigare
förändringsprocesser

I Väststad hade man infört en struktur som man hade utvecklat själv
i kommunen. Denna struktur utmärktes av att i princip alla nämnder
avskaffades. I stället delades kommunens politiska organisation in i
tre fora: kommunstyrelse, kommunfullmäktige och det så kallade
bildningsforumet. Kommunfullmäktige skulle i stort sett förbli oför
ändrat, det vill sägadet skulle fungera som debatt- och beslutsforum.
Kommunstyrelsens hade getts en tydligare styrande roll gentemot
förvaltningen. I kommunstyrelsen hade fyra utskott inrättats: ett
barn- och ungdomsutskott, ett omsorgsutskott, ett miljö- och bygg
nadsutskott samt ett kultur- och fritidsutskott. Till skillnad från
traditionella nämnder skulle dessa utskott inte ha någon egen beslu
tanderätt, utan deras uppgift var att fungera som kommunstyrelsens
experter gentemot förvaltningen.

Omsorgsutskottets ledamöter skulle även ansvara för social
tjänstens myndighetsutövning. Detta utskott fungerade med andra
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ord även som socialnämnd. Inom miljö- och byggnadslagstiftning
hade en särskild myndighetsnämnd med särskilt utsedda ledamöter
inrättats. Det så kallade bildningsforumet slutligen, hade till syfte
att oberoende av förvaltningsgränser. förutsättningslöst undersöka
och utreda olika frågor. Ett antal bildninggrupper hade bildats kring
ämnen som kommunikation, hälsa och transporter.

Förändringen av den politiska organisationen var ett andra steg i
arbetet med att reformera hela den kommunala organisationens
struktur och arbetssätt. Denna reformering hade påbörjats några år
tidigare, i slutet av 1980-talet. I ett första steg hade förvaltningens
organisation förändrats. En grundläggande tanke bakom denna för
ändring hade varit att skilja mellan politik och förvaltning. Förvalt
ningen hade därför delats in i ett antal verksamhetsområden, där
varje område skulle vara så självständigt att det omfattade alla de
funktioner som behövdes för att kunna driva verksamheten. Samti
digt hade centrala funktioner som ekonomi- och personalchef avskaf
fats och ansvaret lagts ut på respektive förvaltning.

Reformeringen av förvaltningen innebar också att man påbörjade
ett arbete med att genomföra en kraftig decentralisering av ansvar
från politiker till förvaltning. Fortsättningvis skulle politikernas hu
vuduppgift vara att sätta mål, ange vägar och se till helheten. Ansva
ret för att leda den dagliga verksamheten delegerades till förvalt
ningscheferna. En diskussion kring vilka styrmetoder som skulle
användas hade förts och målstyrning var den metod som förordades.

Inledningsvis gjordes en uppdelning av förvaltningen i sex verk
samhetsområden: utbildning, omsorg, kultur och fritid räddnings
tjänst, kommunal teknik samt plan-, bygg-och miljöfrågor. I samband
med att den politiska organisationsstrukturen reformerades i början
av 1992, omorganiserades dock utbildnings- och omsorgsförvalt
ningen så att en barn- och ungdomsförvaltning samt en verksamhets
mässigt reducerad ny omsorgsförvaltning bildades.

Väststads förändringsprocess skilde sig på några punkter från de
processer som drevs i Norrstad och Öststad. En skillnad var att man
inte hade haft hjälp av utomstående konsulter. Däremot fanns det i
Väststad en centralt placerad tjänsteman som var mycket intresserad
av organisationsfrågor. En annan skillnad var att förändringsproces
sen hade varit mycket utsträckt i tiden. Det mer praktiska och kon
kreta arbetet med att förändra kommunens organisationsstruktur
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inleddes visserligen i och med att förvaltningen omorganiserades i
slutet av 1980-talet. Men rötterna till denna förändring och till den
förändring av den politiska organisationen som genomfördes i början
av 1992, var av betydligt äldre datum. De sträckte sig ett tiotal år
tillbaka, då ett demokratiprojekt hade påbörjats i kommunen. De
argument som framfördes i Väststad refererade i hög grad till detta
demokratiprojekt. Jag ska därför börja i detta så kallade Väststads
projektet och gradvis arbeta mig framåt i tiden.

'fäststadprojektet

Ett försök att vitalisera demokratin

Väststadsprojektet påbörjades i början av 1980-talet och pågick fram
till mitten av det årtiondet. Det syftade till att vitalisera de lokala
partiorganisationernas arbete genom att politiker och medborgare, i
stället för att få sin kunskap förmedlad via förvaltningen, själva
skulle skaffa kunskap om olika samhällsfrågor. Bakomdetta syfte låg
uppfattningen, att dagens offentliga organisationer hade byggts upp
utifrån de krav som den representativa demokratin ställde. Andra
demokratiska aspekter, som medborgarnas aktiva deltagande i de
demokratiska processerna, hade därför kommit att inordnas under
den representativa demokratins krav på en effektiv beslutsstruktur.
Genom att politiker och medborgare själva började formulera
problem och söka svar på olika frågor skulle Väststadsprojektet åter
upprätta dessa deltagardemokratiska aspekter.

Alla politiska partier i Väststad var inbjudna att delta, men det
tycks främst ha varit inom kommunens politiska majoritet som pro
jektet fick någon starkare förankring. Inom majoriteten fanns en
grupp politiker som var mycket engagerade i projektet och som
aktivt deltog i dess olika faser. Projektets initiativtagare var den tidi
gare nämnda centralt placerade tjänstemannen. Populärt gick han
under namnet ''kommunfilosofen''. Kommunfilosofen hade ett stort
intresse för demokratifrågor och var intresserad av och kunnig inom
såvälorganisationsteori som statsvetenskap.
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Väststadprojektet var uppbyggt av två delar. Den första delen be
stod aven seminarieserie där politiker under kommunfilosofens led
ning diskuterade olika frågeställningar kring demokrati, politik samt
kommunens organisation och funktion. Det kunde vara frågor om
relationen mellan politiker och tjänstemän, om konsekvenserna av
att så mycket kunskap förmedlades via förvaltningens specialister
och om det dubbla kravet på en kommun att vara såväl demokratisk
som effektiv. Diskussionerna kunde också handla om mer allmänna
samhällsfrågor, som frågor om vad kunskap och utveckling är eller
hur man kan skilja mellan fakta och värderingar.

Den del av Väststadsprojektet som de politiker som jag, tio år
senare intervjuade främst refererade till, var dock projektets andra
del. Syftet med denna del var att medborgare som inte var politiskt
aktiva skulle ta sig an och lösa olika problem i vardagen, utan att gå
"omvägen" via den kommunala organisationen. En grupp kvinnor som
upplevde att vikarieanskaffningen till barnomsorgen inte fungerade
hade beslutat sig för att göra något åt saken och lyckades också, enligt
de intervjuade, lägga fram ett bra förslag. En annan grupp bildades
av några personer som irriterade sig över kommunens sätt att sköta
snöröjningen.

Trots en principiellt sett positiv hållning inom kommunens poli
tiska majoritet verkade dock projektet ha stött på problem. I den
dokumentation från projektet som jag fick tillgång till konstaterade
en politiker som senare, i slutet av 1980-talet, kom att delta aktivt i
förändringen av kommunens organisationsstruktur, att själva meto
den att låta medborgare själva ta tag i konkreta problem fungerade.
Problemet låg i sättet att organisera arbetet. En fastare struktur
föreslogs, kanske med utsedda ledare och kontaktmän. Men trots
kommentarer om att inte ge upp, även om man måste skynda lång
samt, dog projektet ut.

De majoritetspolitiker som hade varit engagerade i Väststadspro
jektet hade två förklaringar till att det hade misslyckats: makt och
etablerade intressen samt bristande organisation. Makt och etablera
de intressen i den meningen att etablerade politiker hade känt sig
hotade och därför inte med tillräckligt stort intresse tagit emot
gruppernas förslag. Samtidigt hade inte grupperna haft något att
sätta emot eftersom de inte hade någon formell status inom den
kommunala organisationen. Kommunfilosofen pekad också på ytter-
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ligare en förklaring: att grupperna hade upplevts som ett hot av fack.
nämnderna eftersom grupperna hotade nämndernas kompetens.

Ett nytt projekt

När ledande majoritetspolitiker, men också vissa förvaltningschefer
som hade varit verksamma inom kommunen under lång tid, skulle
berätta om bakgrunden till Väststads nya politiska organisation refe
rerades de regelmässigt till Väststadsprojektet. Oppositionens poli
tiker gjorde inte den kopplingen. De hade överhuvud taget mycket
vaga minnen av projektet. Det man kunde påminna sig var att kom
munfilosofen hade åkt runt i kommunen för att tala om projektet och
intervjua vissapolitiker. Förutom att det var majoritetspolitiker som
var engagerade i projektet kan en orsak till den skillnaden ha varit att
även om Väststadprojektet dog ut, fortsatte kommunfilosofen och
ledande majoritetspolitiker att hålla organiserade diskussioner inom
ramen för ett annat projekt: det så kallade Framtidsprojektet.

Framtidsprojektets syfte var att formulera en framtidsvision för
den kommunala verksamheten som skulle ligga till grund för ett
kommunalpolitiskt handlingsprogram. Principen var att arbetet
skulle bedrivas förutsättningslöst. Det innebar bland annat att man
inte skulle ta någon hänsyn till den nuvarande organisationsstruk
turen. De diskussioner som fördes inom ramen för detta projekt be
handlade liknande frågor som hade diskuterats i Väststadsprojektet.
Frågor om demokrati, relationer mellan förvaltning och politik men
också frågor om hur kommunens organisation skulle kunna struktu
reras.

Under hela 1980-talet fördes alltså, förutom mer informella sam
tal, organiserade diskussioner mellan kommunfilosofen och repre
sentanter för kommunens politiska majoritet. I slutet av 1980-talet
skedde ett generationsskifte och flera av de politiker som hade varit
mest aktiva i dessa diskussioner blev ordförande för kommunstyrel
sen och ordföranden i fack.nämnderna. I och med det inleddes en för
ändring av den kommunala organisationens struktur. Inledningsvis
var det förvaltningen som reformerades.
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Förvaltningsstrukturen förändras

Utlösande faktorer

Det gavsett antal förklaringar till varför Väststad hade börjat att för
ändra sin förvaltningsorganisation i slutet av 1980-talet. En politiker
hade börjat intressera sig för arbetsmiljöfrågor och upptäckt en rad
problem inom de kommunala förvaltningarna: dålig arbetsglädje,
svårigheter att få ideer förverkligade, brist på ekonomiska incita
ment, oklara roller mellan tjänstemän och politiker, avsaknad av mål
vad gällde kvalitet, standarder och ambitionsnivå samt brist på per
sonalutvecklingsarbete. Dessa problem resulterade i en önskan att
förbättra kommunens arbetsmiljö.

Vid denna tidpunkt var det också, precis som i Norrstad och Öst
stad, dags för ett maktskifte på ordförandeposten i kommunstyrel
sen. I samband med detta beslutade den politiska majoriteten att det
behövdes ytterligare ett heltidsanställt kommunalråd. Beslutet väck
te diskussion både bland partimedlemmar som inte var förtroende
valda och bland oppositionens politiker. Detta hade enligt ledande
majoritetspolitiker skapat ett behov av att visa att det fanns utrym
me för och behov av ytterligare ett kommunalråd i organisationen.

Ungefär samtidigt hade man även börjat att diskutera om inte
kultur- och fritidsförvaltningarna borde slås samman till en förvalt
ning. Huvudmotivet verkar ha varit att spara pengar. Att tanken på
en sammanslagning väcktes och genomfördes berodde dock, enligt de
intervjuade, på två andra faktorer. För det första hade det börjat
föras en diskussion i kommunen om man skulle bilda ett fristående
bolag för utveckling och turism. Detta skulle i så fall komma att
påverka de två förvaltningarnas ansvarsområden. Vidare slutade de
två förvaltningarnas chefer samtidigt. På en konferens träffade två av
Väststads ledande majoritetspolitiker vad de uppfattade som den
"perfekte" förvaltningschefen. Han rekryterades och trots en viss oro
för att kulturen eller fritiden skulle komma att dominera över den
andre, slogs förvaltningarna samman. Kulturnämnden och fritids
nämnden fick däremot vara kvar intakta. Orsaken sades ha varit att
man inte ville minska antalet förtroendevalda på grund av oro för de
effekter det skulle få för demokratin.

Förutom lokala förklaringsfaktorer till att göra en översyn av orga-
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nisationen hänvisade också några intervjuade till den brist på legiti
mitet som Sveriges kommuner led av i slutet av 8O-talet. Det hade
skapat en känsla av att något måste göras. En intervjuad menade
också att förutom en allmän önskan om en billigare och effektivare
verksamhet fanns det föga tanke bakom beslutet att förändra organi
sationen.

På ett budgetmöte väcktes i alla fall förslaget att kommunen
skulle omorganiseras. Kommunfilosofen författade en kort och
ganska provokativ skrivelse där han inledningsvis ställde frågan var
för man skulle organisera om och vari problemet låg. Var det organi
sationens struktur som skapade problem? Ledarskapet? Eller hand
lade det om en oförmåga att utnyttja tekniska och mänskliga resu
rser? I skrivelsen förordades en organisation som kunde "organisera
sig själv". För det krävdes mer och bättre information och ett ökat
utnyttjande av informationsteknologins möjligheter, en ny form av
ledarskap som inte begränsade reflektion och kreativitet, färre byrå
kratiska nivåer samt chefer och ledare som fokuserade på ramar och
förutsättningar. Skrivelsen mynnade ut i ett kort och löst förslag till
utredningsuppdrag som pekade på att om syftet var att skapa en
billigare och effektivare verksamhet fanns det olika alternativa an
greppssätt, alltifrån ökade investeringar i teknik till att ifrågasätta
och utveckla verksamheter och roller.

Några månader senare beslutade kommunstyrelse och kommun
fullmäktige att en organisationsöversyn skulle påbörjas. De två bli
vande kommunalråden fick i uppdrag att tillsammans med kommun
filosofen genomföra utredningen. Den publicerades något år senare
och började snart att gå under namnet 'Vitboken",

Vitboken - Konkreta förändringsförslag och ideologiskt
manifest

Den utredning som gick under namnet Vitboken behandlade i första
handförvaltningens organisation. Konkret föreslogs att förvaltningen
skulle delas in i sex självständiga verksamheter med ansvar för alla de
funktioner som respektive förvaltning ansåg sig behöva för att kunna
driva sin verksamhet. Ett administrativt kontor skulle inrättas cen-
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tralt i kommunen, där förvaltningarna kunde köpa vissatjänster. I frå
gan om den politiska organisationens struktur och funktion föreslogs
att en separat översyn skulle göras senare samt att ett utvecklings
arbete skulle påbörjas i syfte att förändra rollen som förtroendevald.

Vissa diskussioner som fördes i utredningen berörde också
indirekt frågan om den politiska organisationens struktur. För det
första argumenterades för betydelsen av ett aktivt medborgarenga
gemang i politiken och för betydelsen av att fler människor engage
rades i politisk verksamhet. För det andra argumenterades det för att
politikerna genom att delta i den kommunala serviceorganisationens
löpande arbete hade förlorat greppet om de stora politiska frågorna.
Den uppdelning av förvaltningen i sex självständiga verksamheter
som föreslogs var därför ett steg på vägen i arbetet med att återupp
rätta politikens legitimitet i samhället, i så måtto att den syftade till
att åstadkomma en särskoppling mellan politisk verksamhet och för
valtning. Frågan om kommunstyrelsens roll behandlades mer utför
ligt. Kommunstyrelsen skulle fortsättningsvis ägna sigåt en tydligare
och starkare styrning av övergripande administrativa frågor som per
sonal-j löne- och finansieringsfrågor, samt att ställa upp övergripande
mål och riktlinjer för kommunen.

Det konkreta förslaget till hur förvaltningen och kommunstyrel
sen skulle omstruktureras var dock bara en del av Vitboken. Huvud
delen av utredningen upptogs aven mer ideologisk diskussion kring
den kommunala organisationens uppbyggnad och funktion. Det
poängterades att det viktiga inte var hur "strecken" mellan olika verk
samheter skulle dras, utan organisationens inre liv. För att skapa en
effektiv och kvalitativt bra verksamhet krävdes motiverade och enga
gerade medarbetare som kommunicerade med varandra och som
kände ansvar och arbetsglädje. För att åstadkomma detta krävdes dels
en kraftig decentralisering av beslut, ansvar och befogenheter till
den nivå i organisationen där kunskapen om problemen fanns, dels
ett gott chefsskap från förvaltningschefernas sida. Med det avsågsen
förmåga att motivera, engagera och göra det möjligt för de anställda
att utföra sitt arbete. Expertkunskap om detaljregleringar var där
emot inte nödvändigt.

I utredningen gjordes också en klar åtskillnad mellan detta chefs
skap som sades vara förvaltningschefernas sak och det ledarskap som
de förtroendevalda skulle ägna sig åt. Ledarskap innebar att man såg
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till helheten, utvecklade nya ideer och strategier, angav mål samt
utvärderade och följde upp förvaltningens verksamhet. Under för
utsättning att man behärskade metoden, sades målstyrning vara det
mest effektiva sättet att åstadkomma detta.

Vitboken skrevs i slutet av 1980-talet, men under 1992 när jag
bedrev studier i Väststad refererades det flitigt till denna skrift.
Detta var något förvånande eftersom jag uppfattade att de diskussio
ner som fördes i utredningen kring organisationens inre liv, skillna
den mellan ledarskap och chefsskap samt diskussioner kring olika
styrmetoder. var mycket svåra att greppa. Att det förekom mycket
referenser till Vitboken innebar dock inte att det inte fanns mycket
varierande uppfattningar om denna utredning bland de intervjuade.
Till de tveksamma hörde dels oppositionspolitiker, dels förvaltnings
chefer som hade anställts i kommunen efter det att Vitbokens förslag
hade börjat införas. De ifrågasatte visserligen inte den decentralise
ringstanke som fanns i utredningen, men de uttryckte en förvirring
inför utredningens budskap.

Som ett exempel nämnde en av förvaltningscheferna att hans för
slag hade tillbakavisats ett par gånger med argumentet att de stred
emot Vitbokens ideer. Utifrån sin läsning av skriften hade han dock
svårt att förstå varför. Han menade också att de som hade drivit Vit
bokens ideer, särskilt kommunfilosofen, inte ville inse att situatio
nen hade förändrats sedan utredningen genomfördes. Inte minst
hade kommunens ekonomi försämrats kraftigt. "Gamla" förvaltnings
chefer och ledande majoritetspolitiker uttryckte däremot en stor
entuisiasm inför Vitbokens budskap. Det verkade sålunda som om
det inte räckte med att läsa skriften för att förstå dess grundläggande
filosofi. Man måste också ha deltagit i den process och de diskussio
ner som hade omgett den.

En aspekt som utmärkte denna process var att det visade sig att
det inte var helt okomplicerat att införa de förslag som gavs i Vit
boken i kommunen.

Problem vid införandet

En kort tid efter det att Vitbokens förslag hade presenterats, beslu
tade kommunfullmäktige att förvaltningens organisation skulle för-
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ändras i enlighet med detta utredningsförslag. Förvaltningscheferna
som skulle ges kraftigt stärkta befogenheter, fick i uppdrag att
genomföra utredningar och komma med förslag på hur decentrali
sering och kulturbyte skulle genomföras i deras respektive förvalt
ningar. Från politiskt håll ställdes dock vissa krav. Bland annat fick
det inte finnas fler än två beslutshierarkier i de nya förvaltnings
organisationerna.

Förvaltningscheferna ägnade några månader åt att utarbeta sina
förslag och snart påbörjade de olika förvaltningarna sina respektive
förändringsarbeten. Skolan började snart att upplevas som ett
problem bland ledande majoritetspolitiker. Den var svår att förändra
i riktning mot Vitbokens filosofi. I stället för ett samordnat chefs
ansvar ville man exempelvis inom skolan ha kvar mer specialiserade
chefer som rektorer och studierektorer. Det innebar att de hierar
kiska nivåerna skulle bli fler än vad politikerna önskade. Skolchefen
ombads komma in med modifierade förslag, men inte heller dessa
väckte politikernas entusiasm. Efter diskussioner om huruvida man
från politiskt håll skulle ingripa eller ej, lät man emellertid saken
bero.

Det var inte bara inom skolan som decentraliseringen till sex själv
ständiga verksamhetsområden skapade problem. Inom andra förvalt
ningar verkade det dock ha varit själva genomförandet som var
problematiskt. Den nya självständigheten ledde till att det uppstod
"slagsmål" mellan förvaltningscheferna om vissa personer. Anställda
upplevde stor osäkerhet och oklarhet och lokalpressen skrev långa
artiklar om maktmissbruk och illa skötta förändringsprocesser.
Ledande politiker och tjänstemän förklarade dessa problem med att
man hade varit 'lite valhänt" från början. Eftersom man hade utgått
ifrån att personalen skulle uppskatta den decentralisering som
genomfördes, hade man inledningsvis varit dålig på att informera och
hålla kontakt med dem. När omorganisationen började leda till om
fattande strukturella förändringar och omflyttningar av personal och
problem blev synliga hade man dock, enligt de ledande politikerna,
tagit tag i dessa problem och förbättrat informationen till, och kon
takten med de anställda.

Så småningom verkar också situationen ha lugnat ner sig. Anställ
da började finna sig till rätta på sina nya positioner och de som ogil
lade de genomförda förändringarna sökte sig bort från kommunen.
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Under ett par års tid hade man dock.fullt upp med att denna föränd
ring och det dröjde innan planerna på att förändra den politiska
organisationsstrukturen började konkretiseras. Den struktur som då
infördes förutsatte en avreglerad nämndstruktur.

Förändringen av den politiska
organisationsstrukturen

Redan ett par månader efter det att Vitboken publicerades produ
cerades ytterligare en skrift författad av kommunfilosofen. den så
kallade Vitboken II. I den skriften diskuterades hur den politiska
organisationen skulle kunna förändras. Förutom en mer allmän dis
kussion kring behovet av att utveckla det politiska samtalet, öka del
tagandet i den demokratiska processen och förändra det politiska
ledarskapet, konkretiserades också vissa utgångspunkter för hur en
framtida politisk organisation borde fungera och se ut: politik och
förvaltning borde skiljas åt, nämnderna borde avskaffas, kommun
fullmäktiges arbete borde utvecklas så att de ledamöter som nu satt
i olika nämnder började att ägna sig åt att utvärdera verksamheten i
stället för att godkänna i praktiken redan fattade beslut, och kom
munstyrelse och kommunalråd slutligen, borde bli den länk som
kopplade samman politik och förvaltning.

Vitboken II fick. ingen omedelbar påverkan. Det dröjde ett par år
innan frågan om en omorganisation av den politiska organisations
strukturen formellt togs upp på dagordningen. Informellt fördes
däremot fortlöpande diskussioner mellan ledande majoritetspoli
tiker och kommunfilosofen. Enligt de intervjuade hade såväl iden att
avskaffa de politiska nämnderna som iden att inrätta någon form av
bildningsforum tidigt förts in i dessa diskussioner. Iden om ett bild
ningsforum kunde till och med spåras tillbaka till Väststadspro
jektet. Några intervjuade menade dock att också förslaget att
avskaffa nämnderna hade väckts tidigt, till och med innan föränd
ringen av förvaltningsorganisationen påbörjades. Ledande majori
tetspolitikerna hade emellertid länge, enligt egen utsago, varit
mycket negativa till denna ide. Att avskaffa nämnder upplevdes som
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konstig och egendomlig. Hur skulle det fungera och vad skulle man
ha i stället?

Under 1990-talets första år började emellertid den decentralise
ring som hade genomförts till förvaltningarna att väcka ett behov av
att förändra den politiska organisationen. Framför allt började anta
let ärenden i nämnder och styrelser att bli "löjligt" få. Detta förstärk
te det attraktiva i kommunfilosofens förslag att byta ut nämndpoli
tiker som kom till mötet och "sprättade upp sina bruna kuvert", mot
mer aktiva, kunniga och engagerade politiker. Kommunfilosofen för
fattade en ny skrift där han konstaterade att det nu var dags att
konkretisera tankarna i Vitboken II.

I denna skrift konstaterades inledningsvis att det saknades färdiga
lösningar för hur den politiska organisationen skulle struktureras.
Det förändringsarbete som pågick i den offentliga sektorn beskrevs
som "tragiskt" eftersom det illustrerade hur man i avsaknad aven
relevant begreppsapparat och användbara metoder, tog till nödlös
ningen att imitera näringslivets modeller och metoder. Väststad
måste därför finna sin egen lösning. I det arbetet borde det finnas två
utgångspunkter. För det första var det nödvändigt att göra en åt
skillnad mellan det politiska problemet att utjämna konflikter och
omfördela resurser i samhället å ena sidan, och det strategiska
problemet att optimera en organisations resultat å den andra. Den
sistnämnda frågan var i första hand förvaltningens sak. Politik och
förvaltning borde därför skiljas åt.

För det andra måste nya fora för medborgarnas demokratiska del
tagande byggas upp. Dessa fora skulle ge möjligheter att göra miss
tag, pröva sig fram och att diskutera olika frågor. De skulle därför
inte utgå från förvaltningens perspektiv, utan från ett lärandeper
spektiv. Vidare måste kommunfullmäktiges makt stärkas. Det skulle
ske genom att ledamöterna i de nuvarande styrelserna och nämn
derna började arbeta på ett nytt sätt. I stället för att godkänna redan
fattade beslut måste de börja ställa nya frågor, förse kommunfull
mäktige med kunskap och därmed stärka kommunfullmäktiges be
slutskompetens. I skriften föreslogs att fullmäktige skulle knyta till
sig ett antal "rnedborgarkollegier" som utifrån frågan om samhälls
nytta, men utan hänsyn till förvaltningens gränser, skulle studera
effekterna av olika kommunala insatser och kräva åtgärder där det
förekom felprioriteringar eller slöseri. Kommunstyrelsens ansvar för
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verksamhetens resultat måste också förstärkas. Det skulle bland
annat ske genom att kommunstyrelsens ledamöter precis som i riks
dagen. skulle begränsa sitt engagemang till ett fåtal verksamheter
knutna till arbetsutskott med några få ledamöter.

Dessa ideer diskuterades fortlöpande under mer informella for
mer. Efter ytterligare några månader skrevs den skrivelse som kom
att ligga till grund för förändringen av den politiska organisationens
struktur. Nu specificerades mer detaljerat hur denna struktur skulle
byggasupp. Ett nytt forum, bildningsforumet, skulle inrättas mellan
kommunfullmäktige och medborgarna, där medborgarna skulle ges
möjlighet att skaffa sig kunskap och därigenom få makt. Bildnings
forumet skulle ta sin utgångspunkt i allmänna frågeställningar i sam
hället som behovet av kommunikationer. Det skulle sålunda inte
utgå ifrån frågor som var knutna till den nuvarande förvaltnings
strukturen. En uppgift för bildningsforumet skulle vara att förse
fullmäktige med information och kunskap för att utveckla den poli
tiska diskussionen. I bildningsforumets uppgifter ingick ocksåatt ut
värdera om politiska åtgärder ledde till önskat resultat. Kommunsty
relsen skulle fortsättningvis ägna sig åt att styra förvaltningen samt
att "handla upp" de tjänster som fullmäktige beslutade om. Kom
munfullmäktiges roll skulle däremot inte förändras inte nämnvärt.

Därmed var grundstrukturen för den nya organisationen lagd. Det
skedde dock vissa förändringar av vissa grundläggande ideer som
hade drivits av kommunfilosofen innan kommunstyrelse och kom
munfullmäktige några månader senare beslutade om att införa denna
struktur. Antalet ledamöter i kommunstyrelsen utökades, kommun
styrelseutskott med ansvar för olika delar av verksamheten inrätta
des och i bildningsforumet inrättades ett antal fasta bildningsgrup
per.

Den politiska verkligheten och slutresultatet

När förslaget till en ny politisk organisationsstruktur började kon
kretiseras i Väststad, väckte det frågetecken och kritik bland poli
tiker från såväl majoritet som opposition som inte hade varit direkt
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involverade i utvecklandet av den nya organisationen. Vad kritikerna
framför allt oroade sig för var att avskaffandet av nämnderna skulle
leda till att kommunstyrelsen fick alltför mycket makt. Ledande
majoritetspolitiker var medvetna om denna oro. De gavockså till viss
del kritikerna rätt. Kommunstyrelsen skulle få mycket makt. De
hade dock ett motargument: bildningsforumet. För att kommun
styrelsen inte skulle bli alltför mäktig, måste detta forum fungera
som en kritisk röst.

Ett mer handfast sätt att hantera kritiken var att överge den ide
om en liten"regeringsduglig" kommunstyrelse som kommunfilosofen
hade drivit. Kommunfilosofens ideal var en majoritetsstyrelse som
bara bestod av fem ledamöter, där varje ledamot fungerade som
"minister" för ett av förvaltningens verksamhetsområden, men resul
tatet blev det motsatta. För att alla partier skulle vara represente
rade i kommunstyrelsen utökades antalet ledamöter och i stället för
"ministrar" bildades fyra utskott med fem ledamöter i varje: ett om
sorgsutskott, ett barn- och ungdomsutskott, ett miljö- och byggnads
utskott samt ett kultur- och fritidsutskott. I motsats till traditio
nella nämnder var dock utskotten en del av kommunstyrelsen. De
fick följaktligen ingen egen beslutanderätt. Utöver kritiken mot
maktfullkomlighet var ett andra argument för att inrätta utskott att
det var positivt med diskussionspartners.

I frågan om utskottens sammansättning var ett övergripande argu
ment att förvaltning och utskott skulle vara organiserade på samma
sätt, då utskottspolitikernas uppgift var att fungera som kommun
styrelsens experter och diskussionspartners gentemot förvaltnings
cheferna. Det gavs även argument för varje utskotts specifika sam
mansättning.

I frågan om kultur- och fritidsutskottet hade en sammanslagning
av motsvarande förvaltningar gjorts några år tidigare i samband med
att förvaltningen omstrukturerades i i sex självständiga verksam
hetsområden. Tanken att slå samman kulturnämnden med fritids
nämnden hade också diskuterats, men vid den tidpunkten fanns en
oro för att en minskning av antalet förtroendevalda skulle leda till
negativa effekter för demokratin. I och med att bildningsforumet
inrättades uppfattades inte längre detta som något problem.

När förvaltningen omstrukturerades några år tidigare hade också
en sammanslagen plan-, miljö- och byggnadsförvaltning inrättats i
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Väststad. Vid denna tidpunkt var det inte tillåtet att slå samman
motsvarande nämnder. Också inför 1992 när möjligheten gavs att
göra en sådan sammanslagning kom dock frågan om en samman
slagning av miljö- och byggnadsfrågor i en nämnd att vålla en hel del
diskussion. De politiker som var verksamma inom de två nämnderna
oroade sig för de krav som skulle komma att ställas på politiker vad
gällde juridisk kompetens inom två helt skilda lagstiftningsområden.
Man tog också upp frågan om att det juridiskt sett inte var tillåtet
för en nämnd att utöva tillsyn över sig själv. Trots det slogs nämn
derna samman. Det främsta argumentet var att det fanns fördelar
med att ta hänsyn till miljön redan vid planeringen. Problemet med
tillsyn löstes genom att både inrätta en miljö- och byggnadsnämnd
som fick ansvar för myndighetsutövningen samt ett miljö- och bygg
nadsutskott som skulle ansvara för övriga frågor. Oron för politiker
nas kompetens fanns dock kvar när jag under 1992 gjorde mina inter
vjuer. Likaså uttrycktes en viss oklarhet kring miljö- och byggnads
utskottets roll.

I samband med att den politiska organisationen förändrades 1992
gjordes också en förändring av förvaltningens struktur. I stället för
den tidigare uppdelningen i en utbildningsförvaltning och en om
sorgsförvaltning, inrättades en barn- och ungdomsförvaltning som
fick ansvar för skolfrågor och barnomsorg samt för viss kultur- och
fritidsverksamhet, främst musikskola och fritidshem. Samtidigt in
rättades motsvarande utskott i kommunstyrelsen. Det gavs flera
argument för denna förändring. Ett argument var att sexåringarna
skulle börja i skolan. Ett annat argument att det pågick en diskussion
i kommunen om att inrätta en fritidsskola. För det tredje pekade man
också på att det rent allmänt framstod som en klok ide att låta samma
förvaltning ta hand om såväl skola som barn- och fritidsomsorg och
därmed att se till hela barnet.

Ett fjärde argument för att inrätta en barn- och ungdomsför
valtning och motsvarande utskott, var relaterat till de tidigare nämn
da problem som hade funnits med att få skolan att anpassa sig till
Vitbokens decentraliseringsideologi. I samband med att förvalt
ningen några år tidigare förändrades hade ledande majoritetspoli
tiker, efter vissa diskussioner, beslutat att lämna skolan ifred och
inte tvinga fram någon förändring. I början av 1990-talet då planerna
på att förändra den politiska organisationen började konkretiseras
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hade dock skolans personal, enligt dessa politiker, själva börjat kom
ma med klagomål över att det inte hade skett några förändringar
inom deras förvaltning. Ännu ett argument för att inrätta en barn
och ungdomsförvaltning samt motsvarande utskott var sålunda att
det skulle underlätta politikernas möjlighet att styra skolan och
driva fram de förändringar som såvälpolitiker som personal önskade.

Ett par av de oppositionspolitiker som intervjuades var aven helt
annan uppfattning. Enligt dem hade skolans organisation fungerat
ganskabra. Någon menade till och med att den hade fungerat mycket
bra. Det som hade skapat problem var majoritetens ideer om de
centralisering till varje pris. Utan någon form av problemanalys
skulle studierektorer avskaffas, rektorsområden ombildas och så
småningom barnomsorgen föras in under skolan enligt diverse olika
principer. Flera av dessa principer hade dock, enligt dessa opposi
tionspolitiker, visat sig svåra att genomföra i praktiken. Bland annat
försvårade kommunens geografiska struktur ett genomförande av
vissa principer som hade ställts upp för hur rektorområden borde
organiseras.

Ytterligare en förändring som gjordes av förslaget till ny politisk
organisation var att det inrättades fasta grupper i bildningsforumet
kring olika ämnen som kommunikation och hälsa. Argumentet för
detta var att människor föredrog att bli valda till en bestämd grupp
med ett bestämt verksamhetsområde, snarare än att väljas in i ett
diffust forum som skulle ha översyn över hela den kommunala verk
samheten.

Kommunfilosofen gav uttryck för ett starkt missnöje med dessa
förändringar. Han beskrev utskotten som ett sätt för politikerna att
rädda sig undan kraven på en förändrad politikerroll. Kommun
styrelsens storlek och sammansättning beskrev han som en smärre
katastrof. En viktig tanke bakom den nya organisationen hade varit
att kommunstyrelsen skulle ha ansvar för att styra förvaltningen. För
att fullfölja det uppdraget krävdes konsensus. Nu skulle resultatet
bli ett "skuggfullmäktige" där ledamöterna satt och bråkade. Också
indelningen i fasta bildningsgrupper stred mot kommunfilosofens
tankar om en flexibel organisation.

"Problemet är att politiker tänker i representativitet, inte styr
barhet", sade kommunfilosofen a propos kommunstyrelsens fram
växt. Flera av de majoritetspolitiker som intervjuades sade att de
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förstod dessa synpunkter. Om det enda syftet hade varit att styra
förvaltningen hade det varit bättre med en mycket liten kommun
styrelse och "fackministrar". Men som en av dem konstaterade levde
man också i "en politisk verklighet också". I den verkligheten gick det
inte att tala om demokrati och sedan göra något som uppfattades
som motsatsen. På samma sätt verkade det vara den "politiska verk
ligheten" som hade styrt de fasta bildningsgrupperna. Människor
föredrog att bli valda till en bildningsgrupp med en viss inriktning,
inte till ett allmänt bildningsforum.

Därmed har jag gett en bild av utvecklingen i de tre kommunerna.
I resterande delen av boken ska jag, med utgångspunkt i dessa be
skrivningar försöka att utveckla ett svar på frågan om vad det är
internt i organisationer som medverkar till eller motverkar valet att
införa generella strukturer.
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KAPITEL 8

FRÅN LOKAL OCH GENERELL
TILL GENERALISERING OCH

LOKAL ANPASSNING

I föregående kapitel redovisades ett antal argument för och förlda
ringar till de tre kommunernas val av struktur. Den fråga som ska
diskuteras i denna bok är dock, vad det är internt i organisationer
som medverkar till respektive motverkar att organisationer väljer att
införa generella strukturer? I detta kapitel ska jag inledningsvis peka
på hur jag i ett tidigt försök att tolka intervjuer och dokument ur
skiljde vissa olikheter i de normer som fanns i de tre kommunerna
som i förlängningen gav två tänkbara sätt att besvara denna fråga.
Därefter ska jag visa att det finns ett helt annat sätt att se på de tre
kommunerna som i förlängningen, som vi ska se i de närmaste kapit
len, leder till ett helt annat svar.

o lika lokala normer

Olika normer om betydelsen av att följa med i
omvärldens utveckling ,

Ser man till det administrativa förändringsarbete som föregick orga
nisationsförändringen i Norrstad, Öststad och Väststad fanns det
stora likheter mellan de tre kommunerna. I alla tre kommunerna
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hade det genomförts ett generationsskifte på den ledande kommu
nalrådsposten under andra halvan av 1980-talet. Efter många års
styrning av äldre, "traditionella" detaljstyrande kommunalpolitiker,
hade yngre personer tagit över de ledande posterna. I och med det
tycktes kommunerna ha trätt in i en mer "modem" styrningsepok. I
Väststad påbörjades en översyn av förvaltningsorganisationen som
resulterade i normer om kraftig decentralisering och delegering av
ansvar från politiker till tjänstemän. I Norrstad och Öststad fördes
liknande normer in aven konsult som gav de två kommunerna lik
artade rekommendationer: att decentralisera och delegera ansvar
och befogenheter till förvaltningen samt att införa målstyrning. Men
samma normer kan drivas på olika sätt.

I Norrstad hade man lagt stor vikt vid att genomföra de admi
nistrativa förändringsförslagen. Kommunen var känd för att ha arbe
tat konsekvent och träget med att införa målstyrning. Även om det
ansågs råda en skillnad mellan olika nämnder och förvaltningar i
frågan om hur framgångsrik man hade varit, fanns det inte någon
intervjuad som inte nämnde det målstyrningsarbete som bedrevs i
kommunen. Arbetet med att decentralisera och delegera ansvar till
förvaltningen verkade också ha genomförts på ett konsekvent sätt.
Flera intervjuade nämnde exempelvis hur få ärendena hade blivit i
nämnder och styrelser. En vanlig uppfattning var även att översynen
av organisationsstrukturen var en fortsättning på det arbete som
hade bedrivits i kommunen för att införa målstyrning och decentrali
sering. Exempelvis rådde stor enighet bland de intervjuade om att
denna organisationsöversyn hade sin grund i den konsultutreclning
som några år tidigare hade gjort just målstyrning och decentralise
ring till nyckelord i kommunen.

I Öststad verkade situationen på många sätt vara annorlunda.
Officiellt arbetade man också där med målstyrning, decentralisering
och delegering, men i de intervjuades beskrivningar hade dessa admi
nistrativa ideer inte samma tyngd som de hade i Norrstad. Det fanns
exempelvis ingen enighet om var iden att förändra organisationen
hade sitt ursprung. De flesta tog sin utgångspunkt i förändringar som
hade gjorts inom den egna nämnden och förvaltningen. Personer som
var verksamma inom det sociala området nämnde förändringar som
hade skett inom socialtjänslagen. De som var verksamma inom skolan
tog upp förändringar av skolans verksamhet, som att de tidigare stat-
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ligt anställda lärarama hade kommunaliserats. På fastighetssidan
nämndes hur problem med frånvaro bland lokalvårdarna hade startat
ett administrativt förändringsarbete. Inte ens på den centrala led
ningsnivån rådde någon enighet om hur historien skulle skrivas. En
ligt en tjänsteman började förändringsarbetet med en utredning
kring kommundelsnämnder, vilken hade påbörjats ett tiotal år tidi
gare. Enligt kommunstyrelsens ordförande påbörjades det när han
tog över efter sin företrädare och strukturerade upp ekonomin.
Kommundirektören var en av de få som såg konsultutredningen och
därmed ideerna om målstyrning och decentralisering som själva
startpunkten för förändringsarbetet.

Det finns flera förklaringar till att kommuner driver administra
tiva förändringar olika energiskt. Det fanns dock intervjuade i Öst
stad som hävdade att kommunen av tradition var ointresserad av
stora administrativa förändringsprojekt samt att man inte gärna för
hastade sig när det gällde att förändra organisationens struktur. Det
var inte första gången som en stor organisationsutredning hade ham
nat i papperskorgen. Som en person uttryckte saken innebar "Öst
stadsmodellen" att avvakta och låta andra kommuner göra misstagen.
I Norrstad betonade däremot kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektören att kommunen arbetade hårt för att bedriva ett
modernt administrativt förändringsarbete och att Norrstad därför
låg långt framme i utvecklingen trots att det var en relativt liten
kommun.

I Väststad menade flera intervjuade att en orsak till att kommunen
hade infört en lokalt utvecklad struktur, var att det var "högt i tak" i
kommunen och att både politiker och tjänstemän var pigga på att
diskutera, experimentera och utveckla ideer av skilda slag. Ett par
tjänstemän konstaterade att det var på grund av det ryktet som de
hade sökt sig till kommunen. Flera ledande politiker gav uttryck för
att man i kommunen var mer intresserad av att själva reflektera över
och finna egna lösningar på olika frågor, än att åka på konferenser och
imitera det som hade utvecklats av andra. Det fanns också vissa
tecken på experimentvilja i kommunen. Väststadsprojektet var ett
sådant tecken. Ett annat var att det inte bara var dokument som hade
författats centralt i kommunen främst av kommunfilosofen som var
aven mer filosofisk karaktär. Flera av förvaltningschefernas utred
ningar hade en liknande uppbyggnad. Att den enda konsult som hade
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anlitats i kommunen var en kommunikationsexpert vars uppgift var
att lära de som var verksamma i Väststad att kommunicera bättre,
kunde också ses som en indikation på experimentvilja.

Det verkade alltså finnas varierande lokala normer i de tre kom
munerna vad gällde betydelsen av att följa med i omvärldens utveck
ling. I Norrstad fanns lokala normer som talade för betydelsen av att
göra detta. I Öststad rådde normer om försiktighet som snarast stod
i direkt motsatsförhållande till ett sådant handlingssätt. I Väststad
slutligen fanns lokala normer som förespråkade betydelsen av egna
reflektioner, diskussioner och experiment, det vill sägabetydelsen av
att organisatorisk utveckling drevs lokalt. Men det gick att urskilja
andra skillnder i lokala normer. En berörde normer om marknad och
demokrati.

Olika normer om marknad och demokrati

Ett urvalskriterium vid val av kommuner var, som diskuterades i
kapitel fyra, att de skulle ha samma stabila politiska majoritet. Sam
ma partifärg är dock ingen garanti för ideologisk likriktning. I Norr
stad tycktes det både finnas vana och acceptans för marknadsorien
terade ideer och språk. Referenser till "kunder" och till behovet av
att organisationen skulle fungera så att ''kundernas behov, önskemål
och krav fokuserades" tycktes vara väl accepterade. Ett par år tidigare
hade man genomfört en "marknadsundersökning" bland kommunens
medborgare. Enligt kommundirektören hade den visserligen initialt
stött på en del motstånd bland politikerna. De hade ansett att en
sådan undersökning stred mot iden om demokrati, det vill säga att
politikerna var valda för att representera väljarna. När resultaten var
klara hade dock de flesta uppskattat att få klara besked om vilka
preferenser medborgarna hade. Det förekom ocksåmånga referenser
till resultaten från denna undersökning i intervjuerna. Ett marknads
orienterat och företagsinriktat tänkande verkade också vara etable
rat inom facknämnder och förvaltningar. Exempelvis framhölls den
vana som fanns vid att använda entreprenörer samt ideer om att
skriva kontrakt med resultatenheterna.

I Öststad var kommundirektören en uttalad förespråkare för ett
ökat marknads- och företagsinriktat tänkande. Han talade om be-
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grepp som kostnadseffektivitet, rationalitet, affärside. strategi, sam
ordning, mål och styrning som centrala för kommunens verksamhet
och han hade initierat och drivit försök att marknadsföra kommunen
utåt. Flera ledande politikerna var däremot uttalat negativt inställda
till marknads- och företagsretorik. En politiker påpekade exempelvis
"att kund var man hos ICA, i kommunen var man medborgare".
Ledande politiker gavockså uttryck för att vara mycket intresserade
av detaljer och detta detaljintresse gavs en speciell tolkning: det an
sågsvara relaterat till frågan om demokrati. De förtroendevalda poli
tikerna var väljarnas representanter in i den kommunala förvalt
ningen och eftersom väljarna var intresserade av detaljer skulle po
litikerna övervaka och om nödvändigt ingripa i konkreta detaljfrågor.
Förslaget att inrätta beställar-nämnder sågs därför av flera av Öst
stads ledande politiker som en fara för demokratin.

Det var inte bara i intervjuer som det gick att urskilja en skillnad
i hur politiker från Norrstad respektive Öststad förhöll sig till frågan
om marknads- och företagsretorik respektive demokrati. I båda kom
munerna hade översynen av nämnd- och förvaltningsstrukturen
initierats av skrivelser författade av respektive kommuns kommun
direktör. Båda dessa skrivelser gav uttryck för företagsinriktade och
marknadsorienterade ideer och språk. Exempelvis framställdes
effektiviseringar och rationaliseringar av förvaltningen som ett cen
tralt syfte i båda skrivelserna. Men medan Norrstads politiker, med
undantag av ett tillägg om ett besparingsmål, lät skrivelsen passera
oförändrad och utgöra grund för kommunfullmäktiges beslut att
förändra organisationen, gjordes kraftiga revideringar av skrivelsen i
den politiska behandlingen i Öststad. Den marknadsorienterade
retoriken tonades ner och politiska och demokratiska syften med
organisationsförändringen sattes i främsta rummet. Också här gjor
des dock, på kommunstyrelsens ordförandes initiativ, ett tillägg om
att översynen skulle leda till besparingar och effektiviseringar. I
Väststad slutligen förekom inte kundbegreppet vare sig i intervjuer
eller i dokument. I förhållande till den politiska organisationen var
det i stället de1tagardemokrati och styrning av förvaltningen som
stod i centrum.

En andra skillnad mellan de normer som fanns i de tre kommu
nerna verkade sålunda ligga i att det lades varierande tyngdpunkt vid
och betydelse i normer om kommunen som en effektiv service-
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producent å den ena sidan och normer om demokrati å den andra.
Men det gick att urskilja fler skillnader i lokala normer. En skillnad
var relaterad till vilka professionella normer som verkade ha varit
styrande för valet av struktur.

Olika professionella normer

De personer som intervjuades i Väststad var eniga om att utan kom
munfilosofen hade kommunen knappast utvecklat en egen struktur.
Ledande majoritetspolitiker uttryckte också stor uppskattning för
hans arbete. De menade att det var positivt att ha någon som fun
gerade som bollplank och som lyfte diskusionen ovanför de närmast
liggande vardagsproblemen. De tycktes också dela många av kom
munfilosofens grundläggande värderingar. Det gällde inte minst hans
intresse för demokrati, som bland annat hade lett till att han bedrev
fördjupade studier i statsvetenskap.

I Norrstad var det i första hand två personer, kommundirektören
och kommunstyrelsens ordförande, som hade hållit kontakt med
konsulterna och som hade drivit på och förordat förändringen lokalt.
Många intervjuade pekade på att kommunstyrelsens ordförande av
tradition hade ett starkt inflytande i kommunen. Det verkade därför
rimligt att anta att den centrala kommunledningens uppfattning
hade haft stor betydelse när det gällde att påverka vilka förändringar
som genomfördes i kommunen. Kommunstyrelsens ordförande hade
arbetat i många år inom det privata näringslivet och den erfarenhe
ten betraktade han som i högsta grad relevant också för sitt arbete
inom kommunens verksamhet. Också kommundirektören var positiv
till ett mer företagsekonomiskt inriktat tänkande. Han hade nyligen
genomgått en högre företagsekonomisk ledarskapsutbildning som
han menade hade varit till stor nytta i hans arbete som kommun
direktör.

I Öststad hade två personer haft det formella ansvaret för att hålla
kontakt med konsulterna och driva på förändringsarbetet. Det var
dels ordföranden för ett av kommunstyrelsens utskott, dels kom
mundirektören. Att döma av intervjuerna var det främst kommun
direktören som hade kommit att kopplas samman med det förslag
som senare avvisades. Kommundirektören förespråkade, som har be-
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skrivits ovan, betydelsen av effektiviseringar, rationaliseringar,
affärsideer. marknadsföring och andra ekonomiska normer och be
grepp. De argument som användes för att avvisa beställar-utförar
modellen var aven annan karaktär. En viktig grupp hänvisade till att
strukturen var ett försök att skapa en fiktiv marknad och fiktiva kon
trakt samt framför allt till att den ignorerade det ansvar som poli
tiker hade för verksamheten. Dessa argument avspeglade snarast en
juridisk tolkning av strukturen. Juridiskt sett var de kontrakt som
skrevs mellan kommunens beställar och utförare fiktiva, eftersom de
inte var separata juridiska personer och frågan om ansvar är en cen
tral fråga inom juridiken (Arnold 1935). En av de starkaste och tidi
gaste motståndarna till beställar-utförarmodellen var också en
ledande politiker som i det civila arbetade som jurist.

En tredje skillnad mellan de tre kommunerna var alltså att varie
rande professionella normer - statsvetenskapliga, ekonomiska res
pektive juridiska - verkade ha varit styrande för valet av struktur.

Frihetsgrader och direkt och indirekt
reglering av generella normer

Frihetsgrader i generella normers påverkan

Ett sätt att förstå de tre kommunernas varierande intresse för gene
rella strukturer är att peka på de skillnader som verkade finnas vad
gällde betydelsen av att följa med i omvärldens administrativa ut
veckling. I Norrstad lade man stor vikt vid detta. Detta borde leda
till en tendens att införa varje ny generell struktur som föresprå
kades i omvärlden. I Öststad, där man betonade försiktighet gent
emot omvärldens nya administrativa ideer och i Väststad där det
lades stor vikt vid att bedriva lokal egenutveckling av strukturer och
lösningar fanns däremot lokala normer som direkt motverkade ett
sådant införande.

Det relevanta med dessa olikheter här, är att det gick att urskilja
motsvarande normkonflikt mellan generella normer som utvecklades
och förespråkades i kommunernas omvärld. För det första gick en
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sådan konflikt, som tidigare har beskrivits, att urskilja i de normer
som staten gav uttryck för vid avregleringen av kommunernas
nämndstruktur. Å ena sidan syftade denna avreglering till att möjlig
göra för kommunerna att anpassa sin struktur till varierande lokala
förutsättningar. Å andra sidan syftade avregleringen till att möj
liggöra samverkan mellan olika sektorer. Den nya kommunallagen var
också skriven i syfte att underlätta för kommunerna att delegera,
decentralisera och införa målstyrning.

För det andra var inte denna konflikt specifik för avregleringen av
nämndstrukturen. Konflikten mellan normer om att iaktta distans
och försiktighet gentemot omvärldens nyheter och att visa karaktär
och stabilitet å den ena sidan, och normer om att följa med i utveck
lingen och anpassa sig till en ständigt föränderlig omvärld å den
andra, är snarare en konflikt som genomsyrar hela det moderna sam
hället. Den kombination av avståndstagande och attraktion till det
nya som denna konflikt skapar har exempelvis sagts förklara varför
mode och modeföljande är vanligt i det moderna samhället (Seller
berg 1987).

Ett sätt att förklara de tre kommunernas varierande intresse för
generella strukturer, tillika en förklaring till den kombination av
mångfald och likriktning som följde på avregleringen av nämndstruk
turen är sålunda, att konflikterande generella normer gav upphov till
frihetsgrader i dessa normers reglering av kommunernas struktur
och att det därför fanns ett utrymme för lokala organisationer att
antingen betona värdet av att visa karaktär och utgå från lokala för
utsättningar, eller att betona värdet av att följa med sin tid och
införa nya administrativa lösningar som utvecklades i omvärlden.

En fråga som denna förklaring väcker är varför de tre kommunerna
lade olika tonvikt vid dessa två normer? Studien av Norrstad pekade
på en tänkbar orsak till den kommunens intresse för att följa med i
omvärldens utveckling.

Direkt reglering av lokala normer

Många intervjuade i Norrstad beskrev hur kommunen under flera
decennier hade styrts av ett kommunalråd som på ett mycket tradi
tionellt sätt detaljstyrde och kontrollerade allt som skedde i kommu-

131



Från lokal och generell tillgeneralisering och lokal anpassning

nen. När han avgick under den senare delen av 1980-talet hade det
varit nödvändigt att förändra arbetssättet så att det blev hanterbart
också för politiker som inte hade dennes kunskap om, och intresse för
detaljer. Vid ungefär samma tidpunkt drabbades kommunen aven
ekonomisk kris. Detta väckte en insikt om att det inte fanns några
garantier för att skatteintäkter skulle komma att liggakvar på en viss
nivå. Som en följd av dessa två kritiska händelser väcktes intresset för
att söka efter nya sätt att rationalisera och effektivisera verksam
heten. En konsult anlitades för att utvärdera och ge råd om hur man
skulle förändra kommunens administrativa organisation. Därefter
påbörjades ett målmedvetet arbete i kommunen med att införa kon
sultens rekommendationer.

Ett sätt att tolka detta är att i slutet av 1980-talet så inträffade ett
antal händelser i Norrstad som skapade en osäkerhet kring hur arbe
tet i kommunen skulle bedrivas. Denna osäkerhet ledde till att till
tron till "det lokala förnuftet" minskade. I stället sökte man sig till
omvärlden för att låna ideer. Vad Norrstad verkade exemplifiera är
alltså så kallad mimetisk isomorfism, det vill säga att en orsak till att
en organisation anpassar sig till generella normer är att osäkerhet om
hur man bör handla, leder till att man lånar organisatoriska "bygg
block" i omvärlden (DiMaggio och Powell 1983).

Att Norrstad några år senare återigen anlitade och följde de råd
som gavs av konsulter, skulle då kunna förklaras med att den bris
tande tilltron till "det lokala förnuftet" fanns kvar också i början av
1990-talet. Men det finns en annan förklaring till kommunens in
tresse för dessa generella strukturer

Reglering av lokala normer

De rekommendationer som den konsult som anlitades av Norrstad i
slutet av 1980-talet gav var, förutom att en kommundirektör skulle
anställas, att en koncentration avverksamheterna skulle påbörjas, att
målstyrning skulle införas samt att kommunen skulle påbörja ett
decentraliseringsarbete och delegera uppgifter till förvaltningen.

Målstyrning, decentralisering och delegering var vid denna tid
punkt vanligt förekommande administrativa lösningar inom den
offentliga sektorn. Den osäkerhet som man i Norrstad upplevde i
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frågan om hur verksamheten i kommunen skulle organiseras, verkar
halett till att man inledde ett mycket konsekvent och målmedvetet
arbete i syfte att införa konsultens rekommendationer. En följd av
detta bör ha blivit att lokala normer kom att regleras av dessa
generella normer. Att Norrstad, några år senare, införde en beställar
utförarmodell skulle därför kunna förklaras med att det var en
indirekt följd av att lokala normer redan var reglerade av generella
normer.

Ett annat exempel på hur en sådan indirekt reglering av lokala nor
mer kan påverka intresset för generella strukturer gavs av de olika
professionella normer som verkade ha varit styrande för valet av
struktur. Beställar-utförarmodellen avspeglade, som tidigare har dis
kuterats, generella normer om "företagisertng" och marknadsorien
tering av den offentliga sektorn (Forssell 1992). I Norrstad där före
tagsekonomiska normer verkade dominera stod följaktligen de nor
mer som fanns lokalt i god överensstämmelse med beställar-utförar
modellen. I Öststad och Väststad där juridiska respektive statsveten
skaplig normer hade en stor påverkan, kom däremot denna generella
struktur att möta motstånd.

Grad av samstämmighet mellan de professionella normer som är
styrande för utvecklingen aven generell struktur och de professio
nella normer som dominerar i den lokala organisationen skulle sålun
da vara ett annat exempel på hur generella normer, i detta fall pro
fessionella sådana, indirekt kan påverka valet att införa generella
strukturer.

Aspektseendets möjligheter

De tre exempel på varierande lokala normer som har beskrivits ovan
växte, som har nämnts, fram i ett tidigt försök att analysera empirin.
De var inte de enda normskillnader som gick att urskilja, men de knöt
an till projektets teoretiska utgångspunkt i ett intresse för de
frihetsgrader som finns i generella normer. Det framstod också som
möjligt att utifrån distinktionen mellan generella normers direkta
och indirekta påverkan på lokala normer utveckla ett svar på frågan
om vad som medverkar till respektive motverkar ett införande av
generella strukturer.

133



Från lokal och generell tillgeneralisering och lokal anpassning

Till grund för all forskning och all kunskap ligger emellertid
aspektseendet (Asplund 1970). En följd av det är att man med ena
ögat kan se det ena, medan man med andra ögat kan se det motsatta.
Detta var vad som inträffade i detta projekt. För i försöken att förstå
varför de tre kommunerna hade valt skilda strukturer, väcktes plöts
ligt frågan: var det självklart att utgå från att Norrstad sade ja och
Öststad nej till de generella strukturerna medan Väststad utveck
lade en egen struktur?

Lokal anpassning av det generella och
generalisering av det lokala
Ett antagande som låg till grund för studiens utformning var att det
var rimligt att göra en distinktion mellan generella strukturer å den
ena sidan och strukturer som hade utvecklats lokalt å den andra. I det
antagandet låg en implicit föreställning om att lokalt utvecklade
strukturer i högre grad avspeglade lokala normer och förutsätt
ningar, medan införandet av generella strukturer avspeglade och var
uttryck för anpassning till generella normer.

Det fanns visserligen inte några föreställningar om att de kommu
ner som studerades skulle representera några empiriska "idealtyper"
i den meningen att de generella eller lokala dragen skulle vara helt
renodlade i respektive kommuns struktur. Men det fanns inte heller
några förväntningar om att det skulle uppstå några mer svårhanter
liga komplikationer när det gällde att använda motsatsförhållanden
som lokal kontra generell eller införande kontra icke-införande och
lokal utveckling av strukturer. Det visade sig dock att de generella
strukturerna hade modifierats kraftigt på den lokala nivån samtidigt
som de lokalt utvecklade strukturerna bar på ett stort antal generella
drag. Jag ska förtydliga detta resonemang kommun för kommun.

Lokal anpassning i Norrstacl

I Norrstad hade man infört två generella strukturer: beställar-utfö
rarmodellen och målgruppsinriktade nämnder. Det fanns ocksåand-
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ra generella drag som exempelvis sammanslagningar av nämnder. Ur
en aspekt hade sålunda Norrstad valt att införa en mycket generell
organisationsstruktur. Vad som var lika påtagligt var dock den lokala
anpassningsom strukturen hade genomgått. Det tydligaste exemplet
var den omtolkning och uppmjukning som hade gjorts aven norm
som låg till grund för beställar-utförarmodellen: att det borde göras
en klar åtskillnad mellan organisationens beställardel å ena sidan och
utförardel å den andra.

För att åstadkomma denna åtskillnad var det viktigt att det fanns
tjänstemannakompetens inom såväl beställarled som utförarled.
Men i Norrstad berättade ledande politiker att de hade ansett att
kommunen var för liten för att det skulle vara ekonomiskt försvar
bart att tillhandahålla denna dubbla kompetens. Ett par tjänstemän
ställdes till beställarnas förfogande, men i övrigt beslutades att be
ställarna skulle utnyttja den kompetens som fanns inom utförarorga
nisationen. Lokalt verksamma politiker tycktes dock inte uppfatta
detta som något problem. Flera ledande politiker menade att den
skiljelinje som skulle finnas mellan beställare och utförare måste
mjukas upp och "perforeras". Norrstads styrka som kommun låg i de
korta och informella beslutsvägarna. Även om det fanns oppositions
politiker som misstänkte att detta i första hand gynnade kommun
styrelsens ordförande och kommundirektören, så verkade ingen vilja
förstöra den styrkan. I stället för konfrontation mellan beställare och
utförare ville man också fortsättningsvis ha en dialog.

Ledande politiker var inte heller främmande för att beställarna
skulle kunna lägga sig i verksamheten under pågående avtalsperiod.
Den grundläggande principen var visserligen att detta skulle undvi
kas, men flera av dem menade att i praktiken måste det vara möjligt
att komma runt denna princip. Slutligen hade varken politiker eller
tjänstemän, med undantag av representanter för det parti som hade
varit helt emot strukturen, någon tilltro till att beställar-utförarmo
dellen skulle leda till att antalet externa entreprenörer ökade. I stora
kommuner kanske, men inte i mindre kommuner som Norrstad.

Det finns en stor mängd implementeringsstudier som visar att
organisatoriska tekniker, strukturer och ideologier, regelmässigt för
ändras och modifieras när de införs i praktiken (t ex Pressman och
Wildavsky 1973,Baier m fl 1986).Det kan ocksåargumenteras för att
utan en pragmatisk uppmjukning av ideala normer och principer
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skulle inte många av de organisationsförändringar som organisatio
ners ledningar beslutar om, fungera i den dagliga praktiken (Fernler
1990). Ett sätt att förstå de modifieringar som beställar-utförar
modellen genomgick i Norrstad är att det var frågan om en sådan
pragmatisk uppmjukning.

Det som kännetecknade de modifieringar som genomfördes i
Norrstad var dock, att de verkade ha genomförts innan strukturen
började införas i organisationen, att de var relaterade till lokala
förutsättningar samt att de stred emot en norm som låg till grund
för, och som förespråkades i beställar-utförarmodellen, En kärna i
beställar-utförarmodellen var att det skulle göras en åtskillnad mel
lan beställarorganisation och utförarorganisation. När beställarsidan
inte gavs någon fristående tjänstemannakompetens eftersom man i
Norrstad ansåg att kommunen vara för liten och när det uttrycktes
en uppfattning om att man också fortsättningsvis skulle upprätthålla
en pågående dialog, suddades den gränsen ut. Den bristande tilltron
till att det skulle skapas några alternativa konkurrerande produk
tionformer gav också beställar-utförarmodellen en lokal karaktär.

Beställar-utförarmodellen var ett exempel på hur generella struk
turer genomgick en lokal anpassning i Norrstad. Ett annat exempel
var det sätt på vilket målgruppsnämnderna konstruerades i kommu
nen. Norrstads två målgruppsnämnder, barn- och ungdomsnämnden
samt vuxennämnden, utmärktes av att de inte bara skulle ansvara för
socialtjänst och utbildning för respektive målgrupp. De skulle också
ha ansvar för kultur- och fritidsverksamhet för respektive ålders
grupp. Ett argument för detta var att politikerna i Norrstad ansågatt
en viktig kommunal uppgift var att organisera en god fritid för alla
åldrar. Framför allt hänvisade man till de många skiftarbetande som
fanns i kommunen.

Beslutet att inrätta en stor produktionsorganisation som omfat
tade såväl skolförvaltning, socialförvaltning samt kultur- och fritids
förvaltning, kunde också ses som en anpassning till lokala förutsätt
ningar. Flera personer var tveksamma till denna konstruktion men de
förklarade den med lokala faktorer. En förklaring, som kommun
styrelsens ordförande gav, var att det hade varit svårt att finna kva
lificerade förvaltningschefer samtidigt som det redan fanns en
mycket kompetent chef inom kommunens "mjuka"förvaltningar. En
annan förklaring var att man i kommunen i allmänhet och i den
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centrala kommunledningen i synnerhet aldrig hade varit särskilt in
tresserad av "mjuka" frågor. Man hade därför inte sett de "kultur
problem" som kunde uppkomma när så skilda verksamheter som
socialtjänst, skola och kultur och fritid slogs samman under ett tak.

De lokala tolkningarna av strukturen som har diskuterats var såda
na som jag - med utgångspunkt i intervjuer och dokument - ansåg
mig kunna uttolka. Lokalt verksamma politiker och tjänstemän
menade också att Norrstad, i motsats till andra "beställar-utförar
kommuner", hade infört en egen ''Norrstadsmodell''. Vad de refere
rade till var inte att grundläggande normer bakom beställar-utförar
modellen hade modifierats eller att de "mjuka" nämnderna och för
valtningarna hade organiserats på ett speciellt sätt. I stället nämndes
två andra frågor.

Kommunstyrelsens ordförande poängterade att ett utmärkande
lokalt drag var att man hade haft ett uttalat syfte med organisations
förändringen: att genomföra en besparing som motsvarade en viss
procent av skatteintäkterna. I konsulternas uppdrag hade därför
ingått att utarbeta och föreslå en organisationsstruktur som resul
terade i en sådan besparing. Här refererade kommunstyrelsens ord
förande till en grannkommun som också hade infört en beställar
utförarmodell. Att döma av lokalpressens beskrivningar hade detta
införande skapat stora problem i den kommunala organisationen.
Kommsuntyrelsens ordförande menade att denna kommun exempli
fierade vad som inträffade om man förändrade organisationen utan
syfte, eftertanke och mål. Andra intervjuade refereradeockså till
denna grannkommun som ett exempel på vad som kunde hända om
man inte hade klara mål med sin organisationsförändring.

Ett annat exempel som gavspå lokal anpassning var att kommunen
hade gått emot konsulternas förslag att införa en stor teknisk nämnd.
Denna nämnd var tänkt att ansvara för miljöfrågor, byggnadsfrågor
och alla andra frågor av teknisk natur, med undantag av fastighets
förvaltningen.En sådan lösning passade dock inte i Norrstad. Argu
mentet var att miljöfrågor var mycket viktiga i kommunen. Detta
hade inte minst den marknadsundersökning som hade gjorts bland
kommunens invånare några år tidigare visat. Lokalt verksamma poli
tiker hade därför gått emot konsulternas förslag och beslutat att in
rätta två nämnder: en teknisk nämnd och en nämnd vars fokus skulle
ligga på miljöfrågor.
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Effektivisering var ett av de svenska kommunernas vanligaste ar
gument för att förändra sin nämnclstruktur i början av 1992 (Kom
munaktuellt 1/1992). Som jag ska återkomma till längre fram kan
också miljönämndens lokala karaktär ifrågasättas. Poängen här är
dock, att när Norrstad valde sin struktur, gjordes stora modifieringar
och tolkningar av vad beställar-utförarmodellen och målgrupps
nämnder innebär, som utan svårighet lät sig relateras till lokala nor
mer och förutsättningar. Valet att införa generella strukturer i kom
munen, kunde därför inte beskrivas som en fullständig anpassning
till en ideal modell för dessa strukturer och därtill relaterade gene
rella normer. Valet innefattade också ett stort mått av lokal anpass
ning eller innovation, det vill säga nyskapande av de generella struk
turerna med utgångspunkt i lokala normer och förutsättningar. Hur
förhöll det sig då med Öststads och Väststads lokalt utvecklade
strukturer?

Generalisering i Öststad

I Öststad hade man sagt nej till förslaget att införa en beställar
utförarmodell och målgruppsorienterade nämnder. I stället hade
politikerna själva utarbetat en ny organisationsstruktur. Ur en
aspekt avspeglade både detta nej och den struktur som man så små
ningom införde, mycket tydligt de lokala normer som ledande politi
ker gavuttryck för. Flera av dessa politiker uttryckte ett stort intres
se för detaljfrågor. Detta stod inte bara i konflikt med en uppdelning
av kommunen i en beställardeloch en utförardel, utan också med
iden att politikers uppgift i kommunen var att beställa tjänster och
utvärdera förvaltningens verksamhet. Flera politiker gav också
uttryck för en tveksamhet inför att använda företagsekonomiska och
marknaclsorienterade begrepp och modeller inom den kommunala
verksamheten. Även detta gjorde att beställar-utförarmodellen
framstod som mindre anpassad till lokala politikers normer. Denna
uppmärksamhet som fanns bland vissa ledande politiker mot språ
kets makt gav också en förklaring till att målgruppsnämnder inte
kom att inrättas i Öststad. Skolstyrelsens ordförande menade att
utbildningfrågor var så viktiga att det måste finnas en nämnd vars
namn avspeglade dess betydelse.
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I kapitel sex framgick att det fanns vissa intervjuade som menade
att Öststads nej till beställar-utförarmodellen var en följd av att
denna struktur hade kommit att kopplas samman med en kraftig
minskning av antalet förtroendevalda. Också utifrån en sådan tolk
ning kunde beslutet att avvisadenna struktur ses som ett uttryck för
lokala normer och förutsättningar. Storkommunen Öststad hade bil
dats sent och det ansågsviktigt att alla partier hade en möjlighet att
ha representanter för alla kommundelar i alla viktiga politiska organ.
En nedskärning av antalet förtroendevalda skulle ha äventyrat den
möjligheten.

Det finns sålunda goda argument för att hävda att beslutet att
avvisakonsulternas förslag och behålla skolstyrelse, socialnämnd och
den traditionella relationen mellan nämnder och förvaltningar var
ett uttryck för lokala normer och förutsättningar. I den organisa
tionsstruktur som politikerna så småningom utarbetade fanns dock
ett flertal generella drag. På den "mjuka" sidan hade kultur-, fritids
och invandrarnämnderna slagits samman till en nämnd, det vill säga
man hade följt den generella tendensen bland landets kommuner att
minska antalet nämnder. Vidare hade skolbarnomsorgen förts över
från socialnämnden till skolstyrelsen. Skolstyrelsen hade alltså "gene
raliserats" i riktning mot en barn- och ungdomsnämnd.

Inom kommunens 'hårda" verksamheter hade större förändringar
gjorts. Tre befintliga nämnder hade splittrats upp och ombildats till
två nämnder och en affärsverksstyrelse. Till styrelsen skulle all
affärsdrivande kommunal verksamhet som energi I vatten och avlopp
samt renhållning föras. Den ena av de två nämnderna skulle ansvara
för de myndighetsfrågor som tidigare hade legat under byggnads
nämnden, såsom markfrågor I exploatering och bostadsplanering.
Den skulle även ansvara för väghållning och trafik. Den andra nämn
den skulle bli en produktionsnämnd med ansvar för kommunens fas
tigheter samt gatu- och parkskötsel.

Ett par tjänstemän hävdade att detta innebar att de tekniska verk
samheterna var på väg att genomgå den största förändringen i man
naminne. Vid den tidpunkt då jag besökte Öststad pågick nämligen
diskussioner och planer för om, och i så fall hur, nämnderna skulle
kunna renodlas, så att produktionsnämnden finansierades på presta
tionsbasis medan myndighetsnämnden fick ansvar för medlen. Vad
man diskuterade var alltså att införa en slags beställar-utförarmo-
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dell. Detta namn nämndes visserligen aldrig och när jagbesökte kom
munen sista gången pågick fortfarande diskussioner kring och plane
ringen för hur dessa ideer skulle omsättas i praktiken. Men diskus
sionen kan ses som ett steg mot generalisering, det vill säga anpass
ning till generella normer.

Generalisering i Väststad

Öststads nya organisationsstruktur hade utvecklats lokalt i kommu
nen, men den hade utvecklats mycket snabbt och den struktur som
hade valts inom de "mjuka"verksamheterna tycktes betraktas som en
tillfällig lösning. Ur den synvinkeln var Väststads struktur ett mer
utpräglat exempel på lokal utveckling. I Väststad hade man under
flera år konsekvent arbetat för och lyckats med, att utveckla vad som
framstod som en mycket unik och egen organisationstruktur. Väst
stad hölls till och med fram i media, som ett exempel på en kommun
som hade utnyttjat den frihet som avregleringen av nämndstruk
turen hade gett kommunerna, till att utveckla en organisationsstruk
tur med utgångspunkt i lokala förutsättningar.

Det fanns också mycket speciella drag i Väststad lokala struktur.
Att man helt avskaffade nämnderna var ett exempel. Det främsta
exemplet var dock bildningsforumet. Detta forum var en av hörn
pelarna i Väststads politiska organisationsstruktur och det avspeg
lade tydligt det intresse för demokrati- och samhällsfrågor som
fanns, inte bara hos kommunfilosofen, utan ocksåbland många ledan
de politiker. Bildningforumets rötter sträckte sig ett decennium till
baka i kommunens historia och ledande politiker uttryckte stora för
hoppningar om att detta forum verkligen skulle få ett reellt infly
tande på kommunens politik och öka såväl förtroendevalda politikers
som andra medborgares kunskap om och engagemang i politiska frå
gor. I Väststad var med andra ord ett uttalat syfte med den nya orga
nisationsstrukturen att förbättra demokratin och öka medborgarnas
inflytande, inte som i många andra kommuner att öka effektiviteten.
Men trots denna lokala prägel fanns det också många generella drag
i Väststads struktur.

Väststads struktur baserades på ett antal principer. Till dem
hörde att kommunstyrelsen skulle få en starkare styrande roll, att
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det skulle göras en klar åtskillnad mellan politik och förvaltning, att
decentralisering skulle genomföras och målstyrning användas samt
att politiker inte skulle engagera sig i förvaltningsarbetets detaljer.
I stället skulle varje förvaltning fungera som en självständig enhet.
Det framfördes också tankar om att förvaltningarna skulle internde
biteras för de tjänster som de beställde ifrån den centrala förvalt
ningen. Dessa normer var inte specifika för Väststad. Åtskillnad
mellan politik och förvaltning, decentralisering, självständiga utfö
rarenheter, interndebitering och politiker som avstod ifrån att lägga
sig i förvaltningens löpande arbete - detta var samma normer som
beställar-utförarmodellen baserades på. Väststads lokalt utvecklade
organisationsstruktur var med andra ord till i hög grad uppbyggd av
generella normer. I Väststad hade dessutom dessa normer diskute
rats och förankrats hos såväl politiker som tjänstemän under flera år.

Sättet att gruppera och dela upp kommunens verksamheter var
också tydligt influerat av generella normer. Ett exempel på detta var
att man i kommunen, samband med att den politiska organisationen
förändrades, inrättade en barn- och ungdomsförvaltning. Eftersom
man samtidigt avskaffade de politiska nämnderna inrättades inte
någon motsvarande nämnd. Men det inrättades ett barn- och ung
domsutskott och ett omsorgsutskott i kommunstyrelsen. I stället för
målgruppsorienterade nämnder hade Väststad infört målgrupps
orienterade utskott.

Andra exempel på lokal anpassning och
generalisering
Samtidigt som det fanns tydliga lokala drag i Norrstads generella
strukturer, så fanns det tydliga generella drag i såväl Öststads som
Väststads lokalt utvecklade strukturer. Var denna lokala anpassning
av generella strukturer, respektive generalisering av lokalt utveck
lade strukturer specifik för dessa tre kommuner? Sannolikt inte. I
tidigare kapitel har jag talat om beställar-utförarmodellen och mål
gruppsorienterade nämnder som två någorlunda färdigutformade
och entydiga, om än tolkningsbara generella strukturer. Denna be
skrivning kan dock ifrågasättas.
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Kommunförbundets eftervalsundersökning visade att drygt hund
ra kommuner hade infört en målgruppsorienterad nämnd inriktad på
barn- och ungdom. I den skrift där resultaten presenterades gick det
emellertid också att se hur varierande innehåll dessa nämnder kunde
ha. För det första kunde nämndens namn variera. De två vanligaste
beteckningarna var barn- och utbildningsnämnd samt barn- och
ungdomsnämnd, men en kommunal nämnd som ansvarade för utbild
ning och barnomsorg kunde lika gärna ha beteckningen utbildnings
nämnd, fritids- och utbildningsnämnd, utbildnings- och kultur
nämnd, skolnämnd. kulturnämnd eller humanistisk nämnd. Dessa
beteckningar kunde emellertid även vara nya namn på relativt tradi
tionella skolstyrelser, det vill säga nämnder som inte ansvarade för
barnomsorgen (Kommunförbundet 1992a).

För det andra kunde nämndens ansvarsområde variera kraftigt. En
målgruppsorienterad nämnd inriktad på barn- och ungdomar kunde
som i Norrstad omfatta utbildningsfrågor, all barnomsorg samt barn
kultur och fritidverksamhet för barn och ungdomar. Men dess an
svarsområde kunde också vara begränsat till skola och skolbarnom
sorg, medan ansvaret för övrig barnomsorg och kultur- och fritids
verksamhet låg på andra nämnder. Att en nämnd hade ansvar för
utbildning kunde även betyda olika saker. Det kunde innebära ansvar
för all kommunal utbildningsverksamhet inklusive vuxenutbildning.
Men det kunde också vara begränsat till ansvar för grundskolan
(Kommunförbundet 1992a).

Ett bibehållande av beteckningarna skolstyrelse och socialnämnd
innebar inte heller att dessa nämnders ansvarsområden var begrän
sade till de traditionella. I Öststad och vissa andra kommuner hade
skolstyrelsen övertagit ansvaret för skolbarnomsorgen, i flera fall
också för förskolan. Och i någon kommun hade man behållit namnet
skolstyrelse, men låtit nämnden överta ansvaret för all barnomsorg.
Trots det traditionella namnet skolstyrelse var alltså denna nämnd
ett exempel på vad jag har kallat en målgruppsorienterad barn- och
ungdomsnämnd (Kommunförbundet 1992a).

I frågan om beställar-utförarmodellen fanns en bestämd beteck
ning. Men vad som var att betrakta som en beställar-utförarmodell
tycks ha varit mycket öppet för tolkningar. Norrstad var ett exempel,
men det var knappast något extremexempel. För även om det skedde
en uppmjukning av grundläggande normer, fanns det en strävan efter
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att införa strukturen. Lokalt verksamma politiker reflekterade
exempelvis kring och diskuterade frågor som hur beställningar skulle
skrivas eller hur myndighetsutövning skulle kunna beställas inom
ramen för denna struktur.

En mer extrem tolkning av vad beställar-utförarmodellen innebar
representerades aven annan kommun, här kallad Lillstad. Lillstad
hade enligt en av Kommunaktuellts enkäter beslutat att införa en
beställar-utförarmodell. En förfrågan om att få tillgång till den
skriftliga dokumentation som fanns kring beslutet, resulterade i
svaret att det inte fanns särskilt mycket dokumentation. Vad som
hade beslutats var enbart att man fortsättningsvis skulle arbeta i ett
beställar-utförarförhållande. Med det syftade man på att ansvar och
befogenheter skulle delegeras långt ut i organisationen, samt att ett
arbete med att införa resultatenheter i kommunen skulle påbörjas.
Det konkreta resultatet hittills var endast att man hade börjat skriva
avtal med några av kommunens barnstugor. Om Lillstads nya organi
sation var att beteckna som en beställar-utförarmodell, kunde lika
gärna Väststads lokalt utvecklade struktur med sin konsekventa strä
van efter att separera politik från förvaltning ges den beteckningen.
Det verkade också finnas kommuner som hade anpassat sig till de
normer som låg till grund för beställar-utförarmodellen med stor
konsekvens. Ett exempel var den "marknadsliknande" kommun som
Rombach (1994) studerade. Här hade dock beställar-utförar
modellen tidigt fått konkurrens av andra administrativa reformer
som medborgarcheckar för skola och barnomsorg.

Att målgruppsorienterade nämnder omgavsaven stor namnflora
och att det fanns en mångfald av utformningar av beställar-utförar
modellen på lokal nivå har noterats i andra studier av avregleringen
av nämndstrukturen (SOU 1991:691 SOU 1993:731 SOU 1993:901

Blomquist 19941 Johansson och Johnsson 1995).Jag ska avsluta detta
kapitel med att diskutera vilka slutsatser som kan dras av den diskus
sion som har förts i detta kapitel.
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Spridning som översättning

En möjlig slutsats av den analys som har gjorts och den diskussion
som har förts i detta kapitel är att generella strukturer genomgår
lokal anpassning och förändring när en organisation väljer att införa
dem. Generella strukturer verkar sålunda vara "tomma" begrepp som
kan fyllas med olika innehåll (Blomquist 1994). En slutsats är därför
att spridning av generella strukturer bäst beskrivs med hjälp aven
översättningsmodell [Latour 1986).

Enligt översättningsmodellen är spridning aven ide, en vara eller
en generell struktur, hela tiden beroende av att enskilda aktörer är
villiga att ta upp den och föra den vidare. I den handlingen har varje
aktör full frihet att behandla det som sprids på alla tänkbara sätt.
Man kan utveckla strukturen, mjuka upp den, modifiera den, för
enkla den eller ignorera den. Spridning är därför inte fråga om någon
ren imitation. Det involverar också ett mått av innovation. Utifrån
översättningsmodellen är det därför självklart att en struktur för
ändras när den förs vidare i tid och rum (Latour 1986).

Översättningsmodellen förklarar den lokala anpassning, den inno
vation, som de generella strukturer som infördes i Norrstad genom
gick. Som jag också har visat fanns det emellertid i Norrstad ett
intresse för att följa de normer som låg till grund för beställar-utfö
rarmodellens, Väststads lokalt utvecklade struktur byggde i hög grad
på generella normer och i Öststad diskuterade man, trots att man
explicit hade sagt nej till beställar-utförarmodellen, att införa en
variant av denna struktur i en del av organisationen. Om införandet
aven generell struktur inte kan beskrivas som någon renodlad an
passning till en färdigutformad modell som förespråkas i organisatio
nens omvärld och som omfattar vissa karaktäristiska generella nor
mer, så kan inte heller lokal utveckling aven struktur beskrivas som
en lokalt sprungen innovation. Spridning innebär såväl anpassning
till generella normer som lokal innovation och lokal innovation
innefattar också ett stort mått av anpassning till generella normer
som utvecklas och förespråkas i omvärlden.

En slutsats som kan dras i detta kapitel är följaktligen, att så snart
man börjar att se bakom etiketter som beställar-utförarmodell eller
målgruppsnämnd å ena sidan och lokalt utvecklade strukturer å den
andra, blir det så oklart vilka organisationer som har infört en gene-
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rell respektive lokalt utvecklad struktur att denna distinktion mel
lan två typer av strukturer framstår som ofruktbar. Snarare avspeglar
alla organisationers struktur såväl generella normer som lokal tolk
ning och nyskapande (Hasselblad 1995). Ett sätt att beskriva detta är
att se organisationers struktur som "rnultistandardstrukturer", det
vill som uppbyggda av små byggelement som avspeglar olika gene
rella normer [Revik 1992b).

I stället för att betrakta de organisationsstrukturer som hade valts
av de tre kommunerna som representanter för skilda kategorier av
strukturer och ställa frågan vad som medverkar till eller motverkar
ett införande av generella strukturer ska jag därför, i nästa kapitel,
försöka förstå vad som medverkar till och motverkar generalisering
respektive vad som leder fram till lokal innovation. Med generalise
ring menar jag att man anpassar sig till en generell norm som utveck
las och förespråkas i omvärlden. Det kan exempelvis ske genom att
man inför en del aven generell struktur, ett strukturelement [Revik
1992b). I stället för generalisering kan man därför även tala om imita
tion från omvärlden.
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KAPITEL 9

FRÅN GENERALISERING
OCH LOKAL ANPASSNING

TILL GENOMSYRANDE

Jag avslutade föregående kapitel med att konstatera att den rele
vanta frågan verkade vara vad som drev fram generalisering och vad
som drev fram lokal innovation i en organisations struktur. Som vi
ska se i detta kapitel är emellertid också denna fråga svår att besvara.
För att visa det ska jag inledningsvis visa på svårigheterna att avgöra
huruvida Norrstads så kallade miljönämnd var lokal eller ej.

Miljönämnden - Generell eller lokal eller
både och?

Miljönämnden var lokal

Flera intervjuade i Norrstad nämnde bibehållandet aven miljö
nämnd i kommunen som ett exempel på att den organisationsstruk
tur som kommunen hade infört var anpassad till lokala normer och
förutsättningar. Den industriella verksamhet som fanns i kommunen
hade skapat stora miljöproblem och den marknadsundersökning som
hade gjorts några år tidigare hade visat att miljön var den kommunala
fråga som medborgarna satte främst. Miljöfrågor var alltså mycket
viktiga i Norrstad. Politikerna hade därför avvisat konsulternas för-
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slag om att inrätta en enda stor teknisk nämnd. Men det går att ifrå
gasätta miljönämndens lokala karaktär.

Kronologin tydde på att miljönämnden inte var lokal

När de intervjuade i Norrstad beskrev miljönämnden som ett exem
pel på lokal anpassning, byggde argumentationen på att det var kon
sulterna som ursprungligen hade introducerat iden om en stor tek
nisk nämnd i kommunen. Så verkade inte vara fallet. I den skrivelse
som initierade beslutet att göra en översyn av kommunens organisa
tionsstruktur, fanns en skiss över hur Norrstads framtida organisa
tion skulle kunna byggasupp. Skissenbestod av fyra block, däribland
ett stort tekniskt block. Till det skulle miljöfrågor föras. Iden om den
stora tekniska nämnden hade sålunda funnits i Norrstad innan kon
sulterna rekryterades.

När miljönämnden beskrevs som lokal gavsockså ett intryck av att
det inte hade rått någon oenighet eller funnits några tvivel bland
lokalt verksamma politiker och tjänstemän om att Norrstad skulle
behålla en sådan nämnd. Men i den dokumentation som fanns från
organisationsöversynen kunde man utläsa, att förslaget om att skapa
en stor teknisk nämnd hade funnits med ända fram till dess att
kommunstyrelsen skulle fatta beslut om att rekommendera kom
munfullmäktige att införa den nya organisationsstrukturen. Först då
föreslog kommunstyrelsens ordförande och fickacceptans för att den
stora tekniska nämnden skulle delas upp i två nämnder, varav den ena
enligt beslutet skulle fokusera på miljö-, beredskaps-, räddnings- och
planfrågor.

Miljöförvaltningens chef betraktade detta som en sen omsväng
ning. Enligt henne hade man från miljöförvaltningens sida mycket
tidigt i beslutsprocessen protesterat mot tanken på att slå samman
miljönämnden och byggnadsnämnden och skapa en stor teknisk
nämnd. Till slut hade förvaltningen skickat en personlig skrivelse till
kommunstyrelsens ordförande där man påpekade att det enligt kom
munallagen inte var tillåtet att låta en nämnd utöva tillsyn över sig
egen verksamhet. Miljöförvaltningens chef misstänkte att det var
denna skrivelse som hade väckt insikten om det olämpliga i att ha en
stor teknisk nämnd. Kommunstyrelsens ordförande tillbakavisade
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dock denna förklaring och hävdade att det i stället var frågan om ett
politiskt drag. Han hade länge tänkt att föreslå att man skulle behålla
en nämnd med fokus på miljöfrågor, men hade valt att vänta till
kommunstyrelsen fattade sitt beslut. Det verkar i alla fall inte ha
varit självklart från början att det skulle finnas en miljönämnd i kom
munen. Frågan om miljönämndens lokala karaktär är emellertid än
mer komplicerad.

Var medborgarnas preferenser lokala?

Ett huvudargument för att miljönämnden var att betrakta som ett
uttryck för lokal anpassning var att kommunens medborgare i den
marknadsundersökning som hade gjorts under andra häften av 1980
talet, hade gett uttryck för att miljön var den viktigaste kommunala
frågan. Frågan är dock hur pass lokala medborgarnas preferenser var?
Flera intervjuade nämnde att de hade förvånats över den betydelse
som medborgarna lade vid miljön. Historiskt sett hade det funnits
stora miljöproblem i Norrstad, men dessa problem hade till stor del
åtgärdats. I dagsläget måste miljön sägas vara relativt god. De in
tervjuade hade med andra ord svårt att se att lokala förutsättningar
förklarade medborgarnas preferenser. En aspekt som några intervjua
de hade upplevt som särskilt förvånande var att miljön hade placerats
före sysselsättningen. Förvåningen följde av att det i perioder hade
varit stora problem med arbetslöshet i kommunen. Under 1992 när
intervjuerna gjordes började politikerna återigen bli över detta
problem.

En tänkbar förklaring till politikernas förvåning är att kontakten
mellan förtroendevalda och medborgare inte var särskilt god. En
annan förklaring är emellertid att marknadsundersökningen genom
fördes under andra hälften av 1980-talet när Sverige befann sig i en
högkonjunktur och arbetslösheten var mycket liten, samtidigt som
medvetenheten om och intresset för miljöfrågor började växa sig
starkt i hela västvärlden. Utan att ifrågasätta att miljöfrågor var vik
tiga för Norrstads medborgare, finns det anledning att ställa frågan,
vilka kommuners invånare som inte hade betraktat denna fråga som
betydelsefull i slutet av 1980-talet? Frågan är också om miljön hade
placerats före sysselsättningen om kommunens marknadsundersök-
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ning hade gjorts några år senare, i början av 1990-talet när arbets
lösheten i Sverige låg kring en tioprocentig nivå? Vad som kan disku
teras är med andra ord om inte Norrstads medborgares preferenser
reglerades av generella normer.

Miljönämndens lokala karaktär är dock än mer oklar. För frågan är
om det var en miljönämnd som infördes i Norrstad.

Det var ingen miljönämnd eller det var en lokalt
anpassad miljönämnd

Den miljönämnd som infördes i Norrstad i början av 1992 var inte
den gamla miljö- och hälsoskyddsnämnden omgjord till beställar
nämnd. Det var en beställarnämnd som inte bara skulle ansvara för
miljö- och hälsoskyddsfrågor. utan också för räddnings-, beredskaps
och planfrågor. Med planfrågor avsågs den planering och tillstånds
givning som tidigare hade legat i byggnadsnämnden. Vad som inför
des i Norrstad var med andra ord en miljö- och byggnadsnämnd som
även omfattade räddningstjänst och beredskapsfrågor.

Det tycks ha dröjt en tid efter kommunfullmäktiges beslut innan
det var helt klarlagt. I det underlag som låg till grund för fullmäk
tiges beslut att införa den nya organisationen, gick nämnden under
beteckningen miljö-, räddning- och beredskapsnämnd. Ett drygt
halvår senare benämndes den i ett internt dokument beredskaps-,
miljö-, risk- och planeringsnämnd. Först när den nya organisationen
i början av 1992 presenterades för de anställda i kommunen var
nämndens namn miljö-, bygg- och räddningsnämnden.

Den kombinerade miljö- och byggnadsnämnden var en sektors
övergripande generell struktur som infördes av ett fyrtiotal kommu
ner efter avregleringen av nämndstrukturen i början av 1992 (Kom
munförbundet 1992a). Det verkade därför som om Norrstad hade
infört en generell struktur om än med vissa retoriska eftergifter åt
medborgarnas intresse för miljö. En sådan tolkning är dock inte
självklar. Ledande politiker talade om nämnden som en miljönämnd
och beskrev den som en nämnd med fokus på miljö. Att bygg- och
planfrågor samt räddningstjänst hade lagts in i nämnden förklarades
med att Norrstad hade en tung och farlig industriell verksamhet som
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innebar att såväl räddningstjänst som fysisk planering var att betrak
ta som viktiga miljöfrågor. Norrstad hade alltså infört en miljönämnd
som i arbetet med att anpassa den till lokala förutsättningar hade
utvecklats till en av de generella strukturer som infördes av många
kommuner i början av 1992.

Miljönämnden i Norrstad är ett exempel på hur det som från
början framstod som lokalt förankrade strukturer och argument, i en
andra tolkning kan ses som uttryck för något generellt. De argument
som framfördes i Öststad mot beställar-utförarmodellen är ett annat
exempel. Den kritik som talade om fiktiva marknader, fiktiva
kontrakt och bristande förståelse för politikers ansvar kan, som be
skrevs i föregående kapitel, ses som uttryck för generella professio
nella juridiska normer. I ett andra steg kan man emellertid peka på
att det ansvar de flesta lokala politiker refererade till, inte verkade
ha så mycket med det juridiska ansvaret att göra. Det ansvar de
refererade till var det ansvar som politiker enligt medborgarnas upp
fattning hade för den kommunala verksamheten och som bland annat
innebar att medborgarna ringde till politikerna och klagade.

Något motsvarande kan sägas om den norm som låg bakom utveck
lingen av Väststads bildningsforum. det vill normen om deltagar
demokrati. Även om den sedan lång tid tillbaka hade en stark för
ankring i kommunen var den ingen lokal uppfinning. Den var snarare
ett uttryck för en typ av generella statsvetenskapliga demokrati
normer om betydelsen av medborgarnas medverkan, delaktighet och
ansvarstagande för gemensamma frågor, som var starka under slutet
av 1970-talet och början av 1980-talet (se t ex SOV 1985:28). Det är
visserligen förvånande att Väststad lyckades hålla dessa normer
levande under en så lång tid, men det gjorde det inte rimligt att tala
om den som helt lokal.

Det som inledningsvis framstod som lokala strukturer och argu
ment verkade alltså i ett andra steg vara generellt och så vidare. De
generella strukturer som studien fokuserade på, det vill säga bestäl
lar-utförarmodellen och målgruppsorienterade nämnder; skapade
liknande tolkningsproblem.
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Fler svårigheter att fastställa generellt och
lokalt

l slutet av våren 1992 presenterade Kommunaktuellt historien om
de kommunala organisationsförändringarnas rötter. I samband med
det pekade man på att beställar-utförarmodellen hade skapats i maj
1990 av två konsulter under en tågresa till Linköping (Kommun
aktuellt 16/1992). Beställar-utförarmodellen var alltså enligt denna
historieskrivning, ett typiskt exempel på en generell struktur som
hade uppfunnits och utvecklats helt utanför och fristående ifrån de
lokala organisationerna. Men detta är en sanning med modifikation.

Några år tidigare publicerade civildepartementet en skrift vid
namn "Beställare-utförare - ett alternativ till entreprenad i kommu
ner [Ds 1989:10). l denna skrift beskrevs hur man inom ett tiotal
kommuners tekniska förvaltning ända sedan början av 1980-talet
hade gjort en uppdelning av den tekniska förvaltningen i en beställar
del och en utförardel. Det nya med den beställar-utförarmodell som
infördes i början av 1992 var alltså främst att denna uppdelning om
fattade hela organisationen det vill säga alla verksamhetsområden
och inte bara förvaltningen utan också kommunens politiska del.
Varken Norrstad eller Öststad hade haft någon sådan formaliserad
beställar-utförarorganisation inom de tekniska förvaltningarna. Men
de intervjuade som var verksamma inom dessa förvaltningar konsta
terade att iden att skriva kontrakt och avtal med "utförare" inte var
ny. Det hade man länge gjort med de entreprenörer som respektive
kommun anlitade. I Norrstad såg även representanter för social
tjänsten likheter mellan beställar-utförarmodellen och de planer
man hade haft på att börja skriva kontrakt med förvaltningens resul
tatenheter.

Det var inte lättare att fastställa om målgruppsorienterade nämn
der var generella eller lokala. Norrstads målgruppsnämnder kunde
sägas avspegla den betydelse lokala politiker lade vid att skapa en god
fritids- och kulturverksamhet för alla åldersgrupper. Dessa nämnder
kunde också sägas avspegla tidigare, mindre framgångsrika försök att
samordna skola, socialtjänst, kultur och fritid. På motsvarande sätt
kunde Väststads inrättande aven barn- och ungdomförvaltning och
ett barn- och ungdomsutskott, ses som ett försök att hantera de
lokala politikernas problem med att få skolans regelstyrda och hierar-
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kiska verksamhet att inordna sig under politikers och kommunfilo
sofens decentraliseringssträvanden. Åven om liknande strukturer
fanns i många andra kommuner och förespråkades i många andra
kommuner var det därför svårt att hävda att Norrstads och Väststads
införande av målgruppsorienterade enheter inte var uttryck för loka
la normer och förutsättningar.

Detta innebär inte att det var rimligt att argumentera för att de
generella strukturer som gick att urskilja inte var något annat än
summan av ett antal från omvärlden opåverkade lokala organisa
tioners autonoma val. Åven om man tog hänsyn till att statliga regler
drev fram en likriktning av olika kommuners förutsättningar finns
det, som har diskuterats i tidigare kapitel, många olika normer för
hur kommunala nämnder kan organiseras. Om kultur- och fritids
verksamhet upplevdes som så viktigt i Norrstad, varför inte behålla
en separat kultur- och fritidsnämnd? Och om den politiska styrning
av den professionella och regelstyrda skolan upplevdes som så
problematisk i Väststad, vore det inte en klok strategi att skapa ett
utbildningsutskott med politiker som var särskilt intresserade av och
kompetenta inom utbildningsområdet? Oberoende av hur goda loka
la argument som fanns framstod det som mycket osannolikt att så
många kommuner skulle ha fastnat för målgruppsorienterade nämn
der, om inte valet hade påverkats av generella normer i omvärlden.

De strukturer som infördes i kommunerna och de normer och
förutsättningar som refererades till i de argument som motiverade
detta införandet var följaktligen både lokala och generella. Hur
hanterar man en sådan tolkningsproblematik?

Från generalisering och lokal anpassning

Det grundläggande problemet i försöken att faställa vad som drev
fram generalisering respektive lokal anpassning, det vill säga imita
tion från omvärlden respektive lokalt innovation var att det kunde
föras långdragna diskussioner kring huruvida det lokala verkligen var
lokalt och det generella verkligen generellt. Ett sätt att lösa ett
sådant tolkningsproblem är att se det som ett inom samhällsveten
skapen och organisationsforskningen klassiskt aktör-strukturprob-
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lem (Astley och Van de Ven 1983). Lösningen ligger då i att välja
perspektiv, att bestämma sig för om utgångspunkten skall vara att
det generella är summan av det lokala (enskilda organisationers age
rande) eller om utgångspunkten skall vara den motsatta. En annan
möjlighet är att se det som ett metodologiskt problem och argumen
tera för att det är möjligt att upprätthålla båda perspektiven samti
digt, men att det krävs en definition av vilka kriterier som ska gälla
för att något ska betraktas som generellt eller lokalt. Båda dessa lös
ningar hade varit möjliga här.

Med utgångspunkt i det första alternativet - val av perspektiv 
hade man kunnat argumentera för att alla strukturer, normer och
argument egentligen var generella. Att de framstod som lokala hade
då exempelvis kunnat förklaras med att de intervjuade i efterhand
rättfärdigade sitt agerande utifrån en i samhället stark generell norm
om att organisationers agerande ska vara rationellt och drivet av
lokala preferenser och förutsättningar (Brunsson 1989). "Miljönämn
den" i Norrstad som egentligen var en miljö- och byggnadsnämnd var
ett fenomen som utan svårighet lånade sig till en sådan tolkning. Man
hade infört en generell struktur, men på "pratnivån" måste denna
struktur, både inför mig och inför väljarna, framställas som uttryck
för lokal anpassning.

Utifrån denna tes - att allt reflekterade det generella - skulle man
också ha kunnat argumentera för att det som framstod som lokala
normer, egentligen var generella normer som sedan tidigare reglera
de den lokala verksamheten. Väststads bildningsforum med sina
rötter i en statsvetenskaplig norm för demokrati är ett illustrativt
exempel. Den användning av målstyrning och kontrakts- och avtals
skrivande som föregick intresset för beställar-utförarmodellen i
Norrstad är ett annat.

Men även om det fanns ett mått av efterrationalisering i de lokala
aktörernas uttalanden verkade de inte ha några större problem att
finna trovärdiga argument för att den valda strukturen avspeglade
lokala förutsättningar. Och även om lokala normer och lokala projekt
kunde härledas tillbaka till i omvärlden förekommande generella
normer var det svårt att förneka att man i Norrstad hade drivit
målstyrningsarbetet med stor energi eller att man i Väststad hade
ägnat ett decennium åt att diskutera och utveckla de deltagardemo
kratiska ideerna. Att diskvalificera något som lokalt bara för att det
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en gång i världen hade förts in i organisationen från omvärlden fram
stod inte som rimligt.

Aandra sidan hade man då kunnat argumentera för att alla struk
turer, preferenser och förutsättningar i grunden var lokala. Att det
generella bara var summan av lokala aktörers agerande och att en
struktur - som översättningsmodellen hävdar - bara sprids så länge
som det finns aktörer som utifrån sina preferenser och intressen är
villiga att ta sig an den och föra den vidare. Att reducera Norrstads
miljöintresse eller Väststads intresse för deltagardemokrati till
något som enbart hade sitt ursprung i den lokala situationen fram
stod dock som lika orimligt som att göra det motsatta.

En helt annan möjlighet var då att fastställa kriterier för vad som
skulle karaktäriseras som lokalt respektive generellt och därefter
argumentera för dem. Sombeskrevs i kapitel fyra var detta den tanke
som låg till grund för projektets uppläggning. Det skulle visserligen
ha varit möjligt att fastställa sådana kriterier här, men den domine
rande och mest påtagliga lärdomen av studierna i de tre kommu
nerna var, att varje generell struktur, varje generell norm och varje
generellt argument som fanns i den enskilda organisationen, vid när
mare betraktelse kunde beskrivas som en avspegling av lokala normer
och förutsättningar, för att i nästa analyssteg återigen kunna tolkas
som något generellt och så vidare. Denna tolkningsspiral verkade
kunde drivas i hur många steg som helst.

I föregående kapitel argumenterade jag för att distinktionen
mellan generella och lokala strukturer var ofruktbar. Införandet av
generella strukturer var inte någon renodlad imitation. Det innefat
tade också ett stort mått av lokal anpassning och innovation. Samti
digt var inte lokalt utvecklade strukturer något uttryck för en renod
lad lokal innovation. Det byggde på ett stort mått av imitation av
generella normer och strukturer som hade utvecklats i omvärlden.

De tolkningssvårigheteter som harbeskrivits i detta kapitel pekar
dock på att det inte bara är distinktionen mellan generella och lokala
strukturer som är problematisk. Hela dikotomiseringen mellan gene
rellt och lokalt, mellan det som är imiterat ifrån omvärlden och det
som är en lokal innnovation är ofruktbar. Varför är svårigheterna så
stora att avgöra vad som har sitt ursprung i den lokala organisationen
och vad som hör omvärlden till? Det empiriska materialet gav vissa
uppslag till ett första svar på denna fråga.
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En spiral av växelvisa utbyten och
anpassningar

Från kanaler till genomsyrande

Ett vanligt tillvägagångssätt när man skaförklara vad som driver fram
generalisering är att försöka kartlägga de kanaler genom vilka om
världens strukturer, normer och argument förs in i organisationen.
Konsulter är ett exempel på en sådan kanal (R0Vik 1992a).Professio
nalisering av organisationer, det vill säga att fler och fler personer
från en viss profession anställs är en annan (Forssell 1992). En kanal
behöver dock inte vara en person som fysiskt befinner sig inne i orga
nisationen. En förändring av lagen (Hiiefner m fl 1987) eller insam
lande och publicerande av statistik kring en viss fråga (Baron m fl
1986) kan också betraktas som en kanal.

Sombeskrevs i kapitel fyra hade jagför avsikt att via intervjuer och
dokument, göra en kartläggning av vilka omvärldskanaler som var
viktiga för lokalt verksamma politiker och tjänstemän. I en mening
visade det sig vara en lätt uppgift. Det var i stort sett ingen av de
intervjuade som inte spontant och på förfrågan kunde räkna upp ett
stort antal relationer avvarierande karaktär till personer och organi
sationer i omvärlden. Vissa intervjuade kunde plocka fram pärmar
där alla de konferenser de hade besökt under de senaste åren fanns
listade, med all dokumentation prydligt samlad i olika fack. Andra
plockade fram klippböcker där de hade samlat artiklar från olika tid
skrifter som behandlade olika aspekter av kommunala organisations
förändringar. I den formella skriftliga dokumentation som fanns i
kommunerna gavsockså referenser till ett antal kanaler: statliga ut
redningar, organisationsteoretiska böcker och mer allmänna ledar
skapsböcker. I väntan på att bli emottagen för en intervju kunde jag
bläddra i tidskrifter och dagstidningar av skilda slag. Vartefter "ka
nallistan" blev längre och längre uppstod emellertid frågan om inte
denna ide om en kartläggning avkanalerna dolde lika mycket som den
belyste?

På "kanallistan" fanns veckotidningen Kommunaktuellt och en
mängd andra facktidskrifter. Där fanns andra tidskrifter som be
handlade kommuner och övriga delar av den offentliga sektorn, där
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fanns skrifter från fackförbund och politiska partier och där fanns
renodlade affärstidningar. På ''kanallistan'' fanns också ett antal
böcker och skrifter, i första hand från kommunförbundet och civil
departementet men också en del mer allmänna ledarskapsböcker.
Vidare fanns lokala och nationella dagstidningar, TV och radio. Där
fanns konferenser för olika yrkesgrupper, frågor och politiska par
tier. Där fanns interkommunala, regionala och nationella samman
slutningar av olika slag, alltifrån grupper vid Kommunförbundet till
grupper vid kommunalförbund, det vill säga samarbetsorganisa
tioner mellan ett fåtal kommuner. Där fanns fackförbund och där
fanns konsulter och föreläsare utifrån. Där fanns studiebesök i Sve
rige och i utlandet. Där fanns deltidspolitiker som arbetade i andra
företag och organisationer och där fanns privata och personliga kon
taktnät, inte minst de kontaktnät som bestod av före detta kollegor
som numera befann sig i en annan kommun eller i andra typer av
organisationer.

Att peka på att all denna information var tillgänglig är inte det
samma som att argumentera för att lokalt verksamma politiker och
tjänstemän lyssnade på allt eller läste allt. Det fanns gott om obrutna
böcker och tidskrifter i hyllorna och rent fysiskt vore det inte ens
möjligt att delta i alla de konferenser, möten och symposier som
organiseras för kommuner, än mindre att läsa och lyssna till allt som
berör kommuner och deras organisation. Att peka på att all denna
information var tillgänglig är inte heller att argumentera för att alla
kanaler hade samma vikt. Det är mycket sannolikt att anlitade kon
sulter hade större möjligheter att påverka än gratisskrifter som damp
ner i brevlådan. En särskilt viktig kanal som i stort sett alla intervjua
de tycktes ta del av var Kommunaktuellt.

Det hade följaktligen inte varit omöjligt att peka ut och fokusera
intresset på vissa bestämda kanaler, men vad mångfalden av kanaler
och överflödet av information pekade på var, att en fokusering på
vissa kanaler skulle ha missat en viktig poäng: generella normer och
generella strukturer som utvecklades och förespråkades i omvärlden,
spatserade inte in i kommunerna på ett fåtal klart urskiljbara och
separerbara vägar. ÖVerflödet av kanaler gjorde snarare att enskilda
kanaler upplöstes. Omvärlden trängde inte in i organisationen, den
genomsyrade den.

Redan i kapitel två diskuterade jag att orsaken till att generella
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normer påverkar organisationers val av struktur, är att de kommer
att delas av personer som finns i organisationen. Att omvärlden full
komligt genomsyrade kommunerna ger en antydan om varför så är
fallet och därmed till varför svårigheterna var så stora att faststställa
vad som var generellt respektive lokalt. Men även om omvärldens
ideer och normer är ständigt närvarande i organisationen är det
oklart varför det skulle resultera i svårigheter att hålla isär vad som
förs in från omvärlden och vad som har sitt ursprung i den lokala
organisationen. En viss förklaring ges av att ställa frågan vad som
karaktäriserar den omvärld som genomsyrade kommunerna.

En modifierad beskrivning av kommunernas planer och
aktiviteter

Det fanns många aspekter som utmärkte den information från om
världen som genomsyrade kommunerna, men en påtaglig aspekt var
att den till stor del bestod av artiklar om, studier av och referenser
till diskussioner som fördes, planer och beslut som hade fattats, och
aktiviteter som pågick i kommunerna. Ett av staten uttalat syfte med
att avreglera nämndstrukturen var att underlätta en utveckling i
kommunerna mot decentralisering, sektorssamverkan och målstyr
ning. Men den utveckling man ville underlätta var en utveckling som
sedan några år tillbaka pågick i kommunerna (prop 1990/1991:117).
Kännedomen om beställar-utförarmodellen spreds mycket snabbt.
En förutsättning för detta var dock att kommunerna tidigt besvarade
ett antal enkätstudier angående sina planer samt att vissa kommu
ner, som tidigt införde denna struktur, porträtterades i artiklar i
media.

Det informationsflöde som gick fram och tillbaka mellan om
världen och kommunerna verkade följaktligen snarast likna en cirkel,
där kommunerna via den omvärld som genomsyrade dem informe
rades om sina egna normer, planer och aktitiviteter. Som jag pekade
på i föregående kapitel kan emellertid en kommuns val att införa en
generell struktur inte liknas vid någon renodlad imitation. Det
innefattar också ett stort mått av lokal innovation. Motsvarande
verkade gälla för den information om kommunernas aktiviteter som
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förmedlades i media, statliga utredningar och kommunförbundets
skrifter. Ett exempel för att belysa detta resonemang.

Jag har tidigare refererat till två enkätstudier som båda behand
lade kommunernas nämndstruktur per den första januari 1992. I den
ena studien, som genomfördes av tidningen Kommunaktuellt i de
cember 1991, angav trettioen kommuner att de hade beslutat att för
ändra hela sin organisationsstruktur enligt någon form av beställar
utförarmodell. Ytterligare ett drygt trettiotal angav att de delvis
skulle införa, eller övervägde att införa denna struktur (Kommun
aktuellt 1/1991). Den andra studien, Kommunförbundets eftervals
undersökning, visade att tjugonio kommuner hade infört en bestäl
lar-utförarmodell i hela organisationen. Ytterligare fyra kommuner
hade infört den inom delar av verksamheten och tre kommuner hade
fattat beslut om att införa strukturen från och med slutet av 1992. I
stort sett verkade alltså de två studierna bekräfta varandra. En när
mare undersöking visade dock att det inte var samma kommuner som
redovisades i de två studierna. Jag ska peka på några exempel.

Enligt Kommunaktuellts studie hade trettioen kommuner beslu
tat sig för att införa en beställar-utförarmodell i hela kommunen. Av
dessa återfanns dock bara tjugo i Kommunförbundets enkät. Två av
dessa tjugo skulle dessutom inte införa strukturen förrän i slutet av
1992 eller än senare. Nio kommuner som enligt Kommunförbundets
studie hade infört en beställar-utförarmodell, hade inte gjort det
enligt Kommunaktuellts studie. Sju av dem hade dock i den sist
nämnda studien angett att de planerade att införa en sådan struktur.
Vad som hade skett med de övriga två av de nio eller med de elva
kommuner, som enligt Kommunaktuellts studie hade fattat beslut
om att införa en beställar-utförarmodell, men enligt Kommun
förbundets studie inte hade gjort det, var däremot oklart.

Ett år senare i januari 1993, presenterade Kommunaktuellt en ny
enkätstudie som vid första anblicken verkade kunna belysa oklar
heterna kring kommunernas intresse för beställar-utförarmodellen.
Här togs nämligen frågan upp, om vilka kommuner som hade fun
derat på att införa en beställar-utförarmodell, men avstått från att
göra detta (Kommunaktuellt 1/1993). I stället för att belysa oklarhe
terna ökade bara en jämförelse mellan denna studie och de två tidi
gare nämnda, förvirringen kring vilka kommuner som hade infört
eller planerat att införa en beställar-utförarmodell. Utan att gå in på
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detaljer förekom över nittio kommuner i dessa tre enkäter med refe
rens till beställar-utförarmodellen. Över sjuttio av dessa hade i
någon enkät sagt sig vara intresserade av denna struktur. Jämförde
man resultaten från de tre studierna var det däremot inte fler än tolv
kommuner som i alla tre enkäterna, hade angett att de hade infört en
beställar-utförarmodell i hela den kommunala organisationen.

Att det fanns mycket varierande uppgifter om hur många kommu
ner som hade infört en beställar-utförarmodell noterades också i en
statlig utredning publicerad i mitten av 1993. I denna sades siffrorna
variera från sjutton stycken till trettio procent av kommunerna
(SOV 1993:73).Det finns flera sätt att förhålla sig till och flera frågor
att ställa kring dessa oklarheter kring antalet beställar-utförarkom
muner. En möjlighet är att ställa frågan varför de olika studierna kom
till så skilda resultat. En annan möjlighet är att intressera sig för
vilken av dessa studier som var mest tillförlitlig. Det jag vill poäng
tera här är emellertid bara, att oberoende av de olika studiernas
tillförlitlighet och oberoende av vad skillnaderna mellan de olika
studierna berodde på, så förmedlade de alla en bild som sades
beskriva vad som skedde i kommunerna. Att döma av diskussionen
ovan var det emellertid en modifierad bild av det som pågick.

I den utredning som nämndes ovan, drogs slutsatsen att oklarhe
terna kring hur många kommuner som hade infört en beställar
utförmodell, gjorde att det fanns en risk både för att överskatta och
underskatta de förändringar som kommunerna hade gjort av sina
nämnclstrukturer (SOV 1993:73). Ett annat sätt att uttrycka detta är
att säga att omvärldens bild av kommunernas verksamhet var mycket
särkopplad från det som skedde där. Denna tes förstärks av de slut
satser som drogs i föregående kapitel, att generella strukturer ge
nomgår lokal anpassning och innovation medan lokalt utvecklade
strukturer bär på ett antal generella drag.

Oklarheterna kring hur många kommuner som hade infört en
beställar-utförarmodell är bara ett exempel på att information som
förmedlas från omvärlden och sägs referera till kommunernas verk
samhet, ger en modifierad beskrivning av denna verksamhet. Men det
framstår som rimligt att anta att motsvarande gäller för en stor del
av den information som förmedlas från omvärlden. Ett sätt att förstå
svårigheterna att fastställa vad i de tre kommunerna som var gene
rellt respektive lokalt är därför, att kommunerna genomsyras aven
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omvärld som till stor del består av beskrivningar av och referenser
till den verksamhet som bedrivs i dem. Beskrivningarna är emellertid
inte någon avbildning av det som pågår i kommunerna. De är modi
fierade bilder av det som sker. När enskilda kommuner tar fasta på
någon av dessa ideer modifieras de än en gång.Resultatet är en spiral
av växelvisa referenser och modifieringar som gör det mycket svårt
att särskilja vad som hör till den lokala organisationen och vad som
hör omvärlden till.

En paradoxal vändning

En slutsats som kan dras av detta kapitel är att hela distinktionen
mellan generellt och lokalt är problematisk. Det som inledningsvis
verkar ha sitt ursprung i den lokala organisationen kan i nästa steg
sägashärstamma från och vara imiterat från omvärlden. Det finns ett
antal andra organisationsforskare som har pekat på det problema
tiska i, att med hjälp av etiketteringar och kategoriseringar försöka
stabilisera en ständigt föränderlig, framväxande och svårgripbar
verklighet. Dikotomiseringar som generell och lokal eller imitation
och innovation är exempel på sådana kategoriserings- och stabilise
ringsförsök [Cooper och Burrell 1988, Gergen 1992, Hassard 1994,
Chia 1995).

Den översättningsmodell för spridning som beskrevs i föregående
kapitel, som pekar på att spridning bör förstås som en översättnings
process där imitation och innovation är sammanflätade, är ett exem
pel på en sådan kritik. Denna modell har sin grund i empiriska stu
dier av tekniska innovationer och deras spridning. Vad dessa studier
också har tydliggjort är att det inte pågår en sådan översättnings
process i samhället. Det pågår ett oräkneligt antal processer som
ständigt korsar varandra och kopplas samman av olika aktörer på
olika platser och vid olika tidpunkter. Som Callon (1994), i en diskus
sion kring myter om innovationen har argumenterat för är därför alla
försök att fastställa en innovations ursprung, genom att lägga fast
startpunkter och stopp-punkter i dessa kontinuerliga strömmar att
döma sig själv till att inte förstå någonting för: "innovationens källor
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är lika mångfaldiga och obestämda som Nilensl" (1994:7). De försök
som har gjorts i detta kapitel, att fastställa huruvida en viss struktur
eller viss norm har sitt ursprung i lokala förutsättningar eller är ett
uttryck för anpassning till generella normer som har utvecklades i
omvärlden, kan ses som ett exempel på det.

I kapitel två diskuterade jag att även om konflikter mellan normer
och nödvändigheten av att tolka dem, skapar frihetsgrader i generella
normers förmåga att reglera organisationers struktur, så regleras
ändock strukturen av dessa normer. De mycket stora möjligheter
som jag har pekat på i detta och föregående kapitel när det gäller att
tolka, kombinera och införa valda delar av generella normer i allmän
het och generella strukturer i synnerhet, gör att den bilden av gene
rella normers förmåga att reglera organisationers struktur måste
modifieras.

Å den ena sidan kan man ifrågasätta om det överhuvud taget är
meningsfullt att tala om dessa normer som reglerande? Eftersom det
inte finns en eller ett fåtal mycket starka legitima generella normer,
utan ett stort antal kombinerbara och modifierbara normer är kanske
det rimliga att upplösa hela frågan om generellt och lokalt i ett kons
taterande av att organisationer genomsyras av ett antal strömmar av
olika ideer och normer som tas upp av aktörer i processer där imita
tion och innovation ständigt blandas. Frånvaron av ett fåtal starka
generella normer och de stora tolknings- och kombinations
möjligheter som finns skulle då kunna sägas få till följd, att det i
stället finns ett överflöd av små och ständigt föränderliga lokala
normer (Lyotard 1979/1984).

Å andra sidan kan man argumentera för, att iden om frihetsgrader
underskattar generella normers förmåga att reglera lokala normer
och strukturer. Den spiral av växelvisa referenser och modifieringar
mellan kommunerna och deras omvärld som tidigare beskrevs pekar
snarare på att all den modifierade information om dem själva som
genomsyrar kommunerna gör att det inte ens är meningsfullt att tala
om något lokalt (Baudrillard 1986). Vare sig en kommun hade infört
så kallade generella eller så kallade lokalt utvecklade strukturer så
gav de uttryck för och var en imitation av redan existerande
generella normer i samhället. En sådan tolkning anknyter till en
annan kritik som har riktats mot dikotomiseringen mellan imitation
och innnovation att problemet ligger i föreställningen att innovation
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skulle vara en förmåga att bortse från det som redan existerar och
skapa något helt nytt. I stället kanske innovationsförmågan bör ses
som en förmåga att imitera det existerande (Keamey 1988).

Att normer och normavspeglande modeller för strukturer kan
flöda lätt och fritt, imiteras, förändras och kombineras oberoende av
gränser mellan organisationer är dock en sak. Men sociala fenomen
som organisationer har också en mer fysiskt förankrad och materiali
serad sida (Smith 1987, laggar och Bordo 1990, Latour 1993). De
flesta organisationer är exempelvis hänvisade till relativt givna loka
ler och anställda. Detta väcker frågan om det inte finns en lokal erfa
renhet som formas av att lokalt verksamma personer har en specifik
förankring i sådana mer materiella strukturer av skilda slag? Om så
är fallet, borde inte denna erfarenhet sätta begränsningar för intres
set för generella normer och strukturer som inte är anpassade till
denna lokala erfarenhet? Det är den frågan som ska diskuteras i nästa
kapitel.
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KAPITEL 10

NÄRHET OCH nISTANS

Jag avslutade föregående kapitel med att ställa frågan om det inte
borde finnas en lokal erfarenhet som satte en gräns för sammanbland
ningen mellan omvärld och lokal organisation. Men i detta kapitel ska
jag argumentera för att den kommunala organisationen utmärks av
vissaaspekter som inte bara kan försvåra för den lokala erfarenheten
att fungera som ett 'binder" mot en sådan sammanblandning, utan
som till och med kan tänkas förstärka den.

Det jag ska argumentera för är, mer specifikt, att avstånd till en
verksamhet har en avgörande betydelse för såväl behov av som för
ståelse för generella strukturer samt att en förklaring till samman
blandningen mellan omvärld och organisation, men också till gene
rella strukturers attraktivitet är, att lokalt verksamma politiker och
tjänstemän i hög grad är att betrakta som åskådare till huvuddelen
av den lokala verksamheten. För att kunna driva denna tes ska jag
inledningsvis argumentera för att beställar-utförarmodellens intåg i
Norrstad och Öststad kan tolkas som ett exempel på hur en generell
struktur möter den lokala erfarenheten.

Beställar-utförarmodellen omtolkad än en gång

Beställar-utförarmodellen som generell struktur från
omvärlden

Det fanns åtminstone två tydliga skillnader mellan de lokala struk
turer och administrativa lösningar som redan drevs i Norrstad och
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Öststad samt de generella normer som avspeglades i beställar-utfö
rarmodellen. Det är skillnad mellan att skriva avtal med vissa be
stämda producenter eller resultatenheter å ena sidan och att dela
upp hela kommunens verksamhet i en beställardel och en utförardel
å den andra. Det är också en kvalititativt sett viktig skillnad mellan
politiker som formulerar mål och politiker som formellt har beslutat
sig för att forsättningsvis enbart fungera som beställare, avtalsskri
vare och utvärderar i förhållande till förvaltningens dagliga verksam
het. Tar man fasta på dessa skillnader kan beställer-utförarmodellens
intåg via konsulter i Norrstad och Öststad ses som ett exempel på
hur en generell struktur förs in i den lokala organisationen. Det är
som ett sådant möte vi ska analysera det empiriska materialet i detta
avsnitt. Det intressanta här är inte att de två kommunerna till sist
kom att förhålla sig till beställar-utförarmodellen på olika sätt. I
stället kommer fokus att ligga på lokalt verksamma politikers och
tjänstemäns tolkningar av och uppfattningar om denna generella
struktur.

En likhet mellan Norrstad och Öststad var att det var den centrala
ledningen som var mest intresserad av att införa beställar-utförar
modellen. Med den centrala ledningen syftar jag på kommunstyrel
sens ordförande, ordförandena för kommunstyrelsens centrala ut
skott samt kommundirektören. Central ledning är alltså personer
som var placerade centralt i kommunen och som hade ett över
gripande ansvar för hela kommunens verksamheter. Den grupp in
tervjuade som var mest uttalat negativa till att införa strukturen var
facknämndsordförandena i Öststad. Dessa facknämndsordföranden
tolkade också strukturen annorlunda än de personer som tillhörde de
centrala ledningarna.

Socialnämndens ordförande var en Norrstadspolitiker vars tolk
ning låg nära den tolkning som gjordes av facknämndsordförandena i
Öststad. Övriga facknämndsordföranden i Norrstad var mer ambiva
lenta. Det fanns likheter med de centrala ledningarna, men det fanns
också drag av Öststads facknämndsordföranden. De två kommuner
nas förvaltningschefer hölls som tidigare har nämnts till stor del
utanför valet av ny organistionsstruktur. Fortsättningsvis kommer
jag därför att fokusera diskussionen kring de två grupper som hade
ett inflytande över sina respektive kommuners val av struktur, men
vars tolkning av beställar-utförarmodellen skilde sig tydligt åt.
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Två gruppers tolkning av beställar-utförarmodellen

Det verkade vara två aspekter som gjorde att personer som tillhörde
de två kommunernas centrala ledning fann beställar-utförarmodel
len attraktiv. För det första uttryckte de intervjuade ett behov av att
få ökad ordning och klarhet över kommunens olika nämnder och
förvaltningar. Beställar-utförarmodellen tycktes representera denna
ökade ordning och klarhet. Ett tydligt exempel på en sådan tolkning
gav Norrstads kommundirektör när han uttalade en förhoppning om
att beställar-utförarmodellen skulle leda till att mål som hade en
tendens att vara diffusa skulle stramas upp och preciseras till klara
beställningar.

För det andra gav personer som var verksamma i de centrala led
ningarna uttryck för en uppfattning om att beställar-utförarmodel
len stod i bättre överenstämmelse med de förtroendevaldas och
tjänstemännens kompetens. Dagens kommunalanställda var välutbil
dade och kapabla att själva ansvara för den dagliga verksamheten. De
förtroendevalda var däremot lekmän. Den traditionella kommunala
organisationsstrukturen med förvaltningar som lydde direkt under
sina respektive nämnder, hade en tendens att leda till att politikerna
begravdes i detaljer som de varken kunde förstå eller överblicka.
Samtidigt medförde den att de anställda kände sig alltför påpassade
och inte fick möjlighet att utnyttja sin kompetens. Beställar-utfö
rarmodellen skulle följaktligen inte leda till att politikernas kom
petens urholkades. 'Det är en kompetens som vi ändå aldrig har haft"
som en centralledningspolitiker uttryckte saken. Möjligheten att
koncentrera sig på att formulera beställningar skulle snarare leda till
att politikernas förmåga att styra förvaltningen förbättrades.

Större klarhet och ordning, bättre och större styrmöjligheter och
bättre anpassning till olika gruppers kompetens var alltså, stiliserat,
den tolkning av beställar-utförarmodellen som de centrala led
ningarna i Norrstad och Öststad förmedlade. En kontrasterande tolk
ning förmedlades aven annan grupp politiker: facknämndsordföran
dena i Öststad.

Fack.nämndsordförandena i Öststad ansåg inte att beställar-utfö
rarmodellen skulle leda till ökad ordning och klarhet, tvärtom. De
menade att beställar-utförarmodellen var en ovanligt tillkrånglad
metod som skulle minska politikernas möjligheter att styra förvalt-
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ningen. En viktigt orsak var att politikerna inte längre skulle få lägga
sig i detaljer. Men de frågor som berörde och intresserade medbor
garna var detaljfrågor. Medborgare ringde inte för att klaga på poli
tikernas mål för verksamheten. De ringde för att klaga över gropar i
gatan, nedläggningar av specifika daghem eller över att de hade be
handlats illa av någon av kommunens tjänstemän. Öststads fack
nämndordföranden var av den uppfattningen, att man som politiker
måste ha en möjlighet att direkt ingripa i den typen av konkreta
problem. Att ta vägen över chefen för en produktionsorganisation
var en "orimlig" tanke. Öststads facknämndsordföranden verkade
inte heller uppleva att de i dagsläget var begravda i detaljer. I stället
gavde uttryck för att detaljerna, de konkreta problemen tillhörde de
mest givande delarna av det politiska arbetet.

Beskrivningenavde två gruppernas syn på beställar-utförarmodel
len är (naturligtvis) en renodling av vissakaraktäristika, för den fort
satta tolkningen betydelsefulla drag. Denna skillnad kan förstås och
förklaras på olika sätt. En möjlighet är att se beställar-utförarmodel
len som en lednings-teknik (Hatchuel 1993).

Avstånd och behov av förklarande strukturer

Beställar-utförarmodellen både'rationell" och myt

Enligt Hatchuel (1993) är lednings-tekniker paradoxala i den me
ningen att de är både rationella och myter. Myt ska i detta samman
hang förstås i begreppets antropologiska mening, som en beteckning
för en "helig" berättelse om "folkets" (organisationens) historia och
nutid, vilken dels förklarar dagens problem, dels ger anvisningar för
hur man bör agera för att förbättra framtiden. Den myt som låg
bakom beställar-utförarmodellen var inte unik för denna struktur.
Det var en i början av 1990-talet, inom den kommunala sektorn,
etablerad myt (t ex SOV 1989:108). Åven Väststads lokalt utveck
lade struktur baserades exempelvis till stor del på den.

I korthet sade denna myt att ett huvudproblem i dagens kommu
ner var politikernas oförmåga att kontrollera och styra verksam-
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heten. Medan det i början av seklet hade varit möjligt för en lekman
att styra med hjälp av enkla, direkta och detaljfokuserande metoder,
hade dessastyrmetoder blivit alltmer oanvändbara i takt med att den
kommunala verksamheten expanderade, professionaliserades och
blev mer komplex. Resultatet var att politikerna, vars uppgift var att
representera medborgarna hade blivit alltmer oförmögna att styra
verksamheten, samtidigt som tjänstemännen inte fick möjlighet att
utnyttja sin professionella kompetens. Beställar-utförarmodellens
bidrag till denna myt låg i den lösning på dessa problem som struk
turen förordade: att den kommunala organisationen skulle delas upp
i beställare och utförare.

Att olika organistoriska fenomen kan liknas vid myter är en väl
känd tes (t ex Westerlund och Sjöstrand 1975).Vad Hatchuel särskilt
poängterar är emellertid att lednings-tekniker inte bara är myter. De
är rationella myter, det vill säga de har en logisk och strukturerad
uppbyggnad som kan delas upp i tre delar: en "teknisk"kärna, en led
nings-filosofi och en schematisk beskrivning av vilka aktörer som
finns i organisationen. Beställar-utförarmodellens tekniska kärna be
stod exempelvis aven ide om att den kommunala organisationen
skulle delas upp i två separata delar som skulle skriva avtal med var
andra. Strukturens filosofi var att ledningen (beställar-politikerna)
skulle begränsa sina aktiviteter till att göra beställningar och utvär
dera dem och den schematiska organisationsskissen bestod av två
aktörer: beställare och utförare.

Värdet i att se beställar-utförarmodellen som en rationell myt här
ligger dock inte i hur denna uppdelning i de tre delarna exakt ska
göras. Värdet ligger i att det tydliggör en viktig egenskap hos denna
struktur: den schematiska organisationsskissen med sin uppdelning i
två aktörer och med dess direktiv för hur beställarna skulle agera,
förmedlade en kausal förklaring till hur organisationen skulle styras.
Detta gäller också för andra ledningstekniker, men det gickatt förstå
varför strukturer som förmedlar en sådana kausal förklaring är
särskilt attraktiva för den centrala ledningen.
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Förklaringar och avstånd

En förklaring kan enkelt uttryckt beskrivas som ett påstående om att
man genom att kontrollera vissa faktorer, ofta benämnda den
oberoende variabeln ex), kan påverka resultatet, den beroende
variabeln (y). Intentionell handling förutsätter någon form av ide om
hur olika faktorer påverkar varandra, men det är inte alltid nöd
vändigt mer uttalade ideer om kausala samband. Det finns dock
situationer där sådana ideer är nödvändiga. En sådan situation är när
man vill kontrollera vad som sker på avstånd (Latour 1988).

Det som gör förklaringen nödvändig för den som vill påverka en
situation på avstånd är, att den beskriver hur man genom att kon
trollera vissa faktorer x, som låter sig påverkas från platsen A edär
man befinner sig), kan styra resultaten y, inte bara eller ens främst i
A utan också i B,C och D. År man bara intresserad av att handla i A,
finns det ofta andra handlingsalternativ som att pröva sig fram och
förändra sitt handlande vartefter situationen utvecklas. Men ju mer
distanserad man är och ju fler platser man vill kontrollera, desto
större behov har man av kraftfulla förklaringar som talar om hur det
som sker på alla dessa platser ska kunna påverkas från den plats där
man befinner sig (Latour 1988).Detta ger en förståelse för varför de
centrala ledningarna var mer intresserade av beställar-utförarmodel
len än Öststads facknämndsordföranden.

Behov av att styra på avstånd

De politiker som var verksamma i de centrala ledningarna hade ett
övergripande ansvar för hela kommunens verksamhet, men de hade
liten möjlighet att agera direkt i alla verksamhetsområden. För att
kunna kontrollera det som skedde i alla nämnder och förvaltningar,
var därför den centrala ledningen hänvisad till kausala "xy-recept",
där x var faktorer som lät sig kontrolleras centralt, men som kunde
påverka resultaten, y, inom vitt skilda verksamhetsområden. Bestäl
lar-utförarmodellen tillhandahöll ett sådant recept. Genom att kon
trollera beställningar, uppföljningar, kontrakt och avtal skulle det
vara möjligt att påverka alla verksamheter på avstånd.

Öststads facknämndordföranden befann sig i en något annorlunda
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situation. Dels ansvarade de bara för en del av kommunens verk
samhet, dels ansågs Öststad i relation till sin storlek ha många hel
tidsanställda politiker. Alltför många menade några kritiker. Det gav
som en av dem uttryckte saken facknämndernas ordföranden "tid
över" till att lägga sig i detaljer. Öststads facknämndsordföranden
beskrevs dessutom som mycket kompetenta och erfarna inom sina
respektive verksamhetsområden. De verksamhetsområden som fack
nämndsordförande ansvarade för var visserligen vare sig små eller
okomplicerade. Med all sannolikhet hade också Öststads fack
nämndsordföranden behov av att styra på distans. Men jämfört med
den centrala kommunledningen befann de sig genom sitt mer be
gränsade ansvarsområde, sin tid samt inte minst sin kunskap närmare
de platser de hade behov och intresse av att agera i. Därmed hade de
också större möjligheter att handla direkt i verksamheten.

Öststad var betydligt större än Norrstad. Även om Norrstads fack
nämndsordföranden, med något undantag, inte var anställda av kom
munen kan det diskuteras om inte de två kommunernas ordföranden
befann sig lika nära den verksamhet som de ansvarade för. Närhet till
verksamheten är dock inte enbart eller ens främst fysisk närhet till
verksamheten. Det handlar också om närhet till ett verksamhetsom
rådes specifika förutsättningar och krav. Som en intervjuad politiker
i Väststad påpekade är kraven på kompetens och kunskap lika stora
vare sig man är verksam i en liten eller stor kommun. Den av Norr
stads facknämndsordföranden som var anställd av kommunen var
också den norrstadspolitiker vars tolkning låg närmast den som gjor
des av facknämndsordförandena i Öststad.

Då tanken med beställar-utförarmodellen var att det var nämn
derna som skulle utforma beställningarna kan man också diskutera
om de centrala ledningarna skulle få någon ökad möjlighet att på
verka verksamheten via beställningar. Som beställar-utförarmodel
len kom att uformas i Norrstad skulle dessutom den centrala kom
munledningen inte bara få arbetsgivaransvar för produktionen, de
tjänstemän som skulle assistera beställar-nämnderna placerades
inom kommunens ledningskontor. Det verkar därför inte osannolikt
att den centrala kommunledningen skulle bli mer involverad i den
dagliga verksamheten.

Det som gör förklaringar och därmed "xy"-recept attraktiva är
dock, att man kan påverka resultaten på flera platser samtidigt med
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hjälp av faktorer som låter sig kontrolleras centralt. Ju kraftfullare
förklaring desto fler platser kan kontrolleras genom en enda faktor.
Det som verkade göra beställar-utförarmodellen attraktiv för de
centrala ledningarna var också att man, även om man inte själv fick
formulera beställningar, ändock via dessa beställningar skulle få en
kontroll över vad som skedde i nämnder och förvaltningar utan krav
på detaljerad kunskap om olika verksamheters specifika förutsätt
ningar och krav.

Att de centrala ledningspolitikerna befann sig på större avstånd
från den verksamhet som de hade behov av att kontrollera, ger en
förklaring till deras intresse för beställar-utförarmodellen. Det ger
också en viss förståelse för varför de centrala ledningspolitikerna i
denna struktur såg en väg till ökad klarhet, struktur och ordning samt
bättre styrmöjligheter, medan Öststads facknämndsordföranden såg
en tillkrånglad metod och ett säkert sätt att minska kontrollen över
verksamheten.

Generella normer och generella strukturer är emellertid inte
begränsade till styrtekniker. Beställar-utförarmodellen är inte heller
den enda styrteknik som erbjuder möjligheten att kontrollera en
verksamhet på avstånd. Att de centrala ledningarna hade ett större
behov aven sådan kontroll, förklarar därför inte varför den lokala
erfarenheten inte sätter en gräns för en sammanblandning mellan
generella normer i omvärlden och den lokala erfarenheten. I syfte att
ge svar på den frågan ska jag därför peka på ett annat sätt att förstå
varför de två gruppernas tolkning av beställar-utförarmodellen skil
de sig åt.

Avstånd och förståelse av generella strukturer

Det fanns en likhet mellan de centrala ledningarnas och Öststads
facknämndsordförandens tolkning av beställar-utförarmodellen, När
de beskrev hur denna struktur på ett mer abstrakt och teoretiskt,
principiellt sätt var tänkt att fungera tolkade de två grupperna i
stort sett strukturen på samma sätt. De flesta konstaterade ungefär,
att tanken var att organisationen skulle delas upp i en beställardel
och en utförardel samt att de förstnämnda skulle beställa av de
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andra. Den skillnad i tolkning som fanns mellan de två grupperna var
i stället relaterad till de kopplingar som gjordes mellan beställar
utförarmodellen och den lokala verksamheten.

När facknämndsordförandena i Öststad diskuterade beställar-ut
förarmodellens principer relaterade man ofta strukturen till sin dag
liga verksamhet och diskuterade hur den skulle fungera i denna
praktik. Vid den jämförelsen verkar beställar-utförarmodellens
grundläggande principer inte bara ha framstått som grovt förenkla
de, utan till och med som direkt felaktiga. Det var "orimligt" att inte
kunna gå direkt på problemet, utan att ta omvägen via sin produk
tionschef. Det var "orimligt" att inte ta ansvar för detaljer, eftersom
det var detaljer som intresserade kommunens medborgare. Det var
följaktligen "orimligt" att som politiker begränsa sig till att vara
beställare eftersom det i praktiken innebar att lämna ifrån sig rätten
att styra.

I de centrala ledningarnas tolkning av beställar-utförarmodellen
var det svårare att urskilja någon sådan, mer vardaglig praktik. En
förklaring till detta är att deras praktik till viss del såg annorlunda
ut. I relation till frågan om beställar-utförarmodellens införande i
organisationen omfattade denna praktik hela kommunen. Den var
därför en mer övergripande, distanserad, abstrakt och schematiskt
skisserad praktik. Med tanke på att kommuner bedriver många olika
verksamheter hade något annat varit förvånande. Inte ens i en liten
kommun kan en enskild person förväntas ha detaljerade och aktuella
kunskaper om alla dessa verksamheter. Som diskuterades ovan ver
kade också beställar-utförarmodellens attraktivitet snarast ha legat i
att den erbjöd en kontroll över kommunens verksamhet, utan krav på
detaljerade kunskaper.

Skillnaderna i tolkning mellan de två grupperna verkade sålunda
vara relaterad till hur man tolkade modellen utifrån sin dagliga
praktik. Ett sätt att förstå såväl de likheter som skillnader somfanns
mellan de två grupperna är att se dem som en illustration av det
Ricouer (1988a, 1988b) har argumenterat för: att tolkning innefattar
två moment.
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Tolkning - Förklaring och förståelse.

Enligt Ricoeur (1988a, 1988 b) innefattar tolkning två moment: för
klaring och förståelse. Detta gäller vare sig det handlar om tolkning
aven text, en handling, en historisk händelse eller som i detta fall en
generell struktur. Om man jämför tolkning aven text med den
situation som råder under en pågående dialog ges en tydlig illustra
tion av vad som karaktäriserar dessa två moment.

Ricoeur menar att det finns två skillnader mellan en text och en
dialog: dels saknar texten den referens till en omgivande värld som
finns i dialogen, dels saknar texten en "talande". En text ger därför
inte några möjlighet att ställa frågor och be den som talar att för
tydliga det han eller hon säger.

För att kompensera avsaknaden aven talande måste därför texten,
för det första, färklaras. I detta sammanhang kan det, enkelt ut
tryckt, sägas innebära att man klargör textens interna logik och
struktur, dess beståndsdelar och relationerna mellan dem. För det
andra måste texten också färstås. Med detta menas att texten måste
återuppta den referens mot en värld och ett subjekt som avbröts när
dialogen fixerades i skrift. Den värld och det subjekt som texten
relateras till i detta förståelsemoment är emellertid inte, menar
Ricoeur, textförfattaren och textförfattarens värld. Det är läsarens
och läsarens värld. Förståelsen är alltså det tolkningsmoment där
uttolkaren relaterar texten - eller strukturen - till sin värld och sina
erfarenheter. Detta ger en förklaring till varför de centrala
ledningarna och Öststads facknämndsordföranden tolkade beställar
utförarmodellen både på liknande och olika sätt.

När de intervjuade beskrev beställar-utförarmodellens principiel
la uppbyggnad rådde stor likhet i beskrivningarna. Om tolkningen
hade varit reducerad till detta mer förklarande moment, till att
klargöra strukturens uppdelning i beställare och utförare och tankar
om beställningar och avtal, är det troligt att man hade kunnat ena sig
om en gemensam tolkning. Men i det mer förståelseinriktade tolk
ningsmomentet, när strukturen relaterades till de två gruppernas
skilda erfarenheter, vardag och praktik, påverkade skillnaderna mel
lan de två gruppernas verkligheter deras tolkning av beställar-utfö
rarmodellen.

Personer i den centrala ledningen tolkade strukturen mot bak-
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grund aven praktik som var mer schematisk och distanserad efter
som den omfattade hela kommunen. Detta bör ha gjort skillnaden
mellan förklaring och förståelse ganska litet. Det är även rimligt att
anta att beställar-utförarmodellens bild aven framtida organisation
bestående av beställare, utförare, kontrakt och avtal hade relativt
goda möjligheter att klara sig i mötet med en sådan praktik. Ett sätt
att uttrycka det är att säga att strukturen levde kvar i principernas
värld (Brunssonoch Winberg 1990,Fernler 1990).Men till den cent
rala ledningens vardagsbehovhörde, som diskuterades ovan, att ha en
kontroll över vad facknämnder och fackförvaltningar sysslade med.
Här bör modellen ha varit väl anpassad till deras vardag.

Också Öststads facknämndsordföranden tillhörde kommunens
ledning. Relativt sett befann de sig dock närmare den verksamhet de
i första hand ansvarade för. I sin förståelse av beställar-utförar
modellen bör de därför ha utgått från en betydligt mer detaljrik och
vardaglig praktik. Här hade beställar-utförarmodellens enkla prin
ciper svårare att passa in.

Den fråga som detta kapitel skulle behandla var dock om det inte
finns en lokal erfarenhet som sätter en gräns för införandet av
generella normer och strukturer. De två förklaringar som har getts
till att beställar-utförarmodellen tolkades på skilda sätt och intres
serade de centrala ledningarna mer än Öststads facknämnds
ordföranden ger, i förlängningen, en förståelse för det. En första
förklaring var att den centrala ledningen har ett större behov av
förklarande strukturer som möjliggjorde en kontroll på avstånd. En
andra förklaring var att avstånd till verksamheten ger en annan
tolkning av generella strukturer och principer. Avstånd verkar följ
aktligen vara av central betydelse. Detta väcker frågan: Vilka perso
ner befinner sig på avstånd från och vilka befinner sig nära verksam
heten?
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Lokala aktörer eller lokala åskådare?

Det lokala som små föränderliga grupper

I studiens utformning ingick, som beskrevs i kapitel fyra, att jag inte
ville ställa upp kriterier på förhand för hur distinktionen mellan ge
nuint lokala argument som kunde sägas avspeglade lokala normer och
förutsättningar, och lokala argument som avspeglade generella nor
mer, skulle göras. I stället skulle dessa kriterier utarbetas mot bak
grund av och med hjälp av de empiriska studierna. Det gjordes dock
ett undantag: de politiker och tjänstemän som i en viss kommun hade
haft inflytande på valet av struktur antogs, även om de kunde vara
påverkade av generella normer, i grunden vara kunniga om, repre
sentanter för och bärare av lokala normer och förutsättningar. De
förmodades vara loeala aktiirer. I tidigare kapitel har jag ifrågasatt
dikotomin mellan generella och lokala strukturer samt mellan imita
tion från omvärlden och lokal innovation. Här ska jag visa att också
föreställningen att lokalt verksamma politiker och tjänstemän ska be
traktas som lokala aktörer kan ifrågasättas.

Vid intervjuerna gavsocialnämndernas ordföranden goda beskriv
ningar av hur socialnämnden och socialförvaltningen i kommunen
fungerade, men när diskussionen exempelvis gled in på kommunens
tekniska verksamhet framstod deras kunskaper som betydligt mer
ytliga och elementära. På motsvarande sätt visste miljöförvaltningar
nas chefer mycket om miljöförvaltning och miljönämnd, men kunska
pen om hur socialtjänsten i deras respektive kommuner fungerade
var mer rudimentär. Den centrala kommunledningen hade en god
överblick över kommunens olika verksamhetsområden. Ofta hade de
också särskilt god kunskap om något av dessa områden, som de själva
hade arbetat inom eller varit politiskt ansvariga för.

Skillnaden mellan de intervjuades kunskap om den verksamhet
som de hade personlig erfarenhet av och den kunskap de hade om
kommunens övriga verksamhetsområden, gav upphov till frågan om
det verkligen är rimligt att betrakta och beskriva de lokalt verksam
ma personerna som lokala aktörer som var förmögna att ge uttryck
för och informera om hela kommunens karaktäristiska lokala drag?
Det verkade vara mer fruktbart att se en kommun som ett samlings
namn för ett stort antal till varandra löst kopplade små grupper som
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ansvarade för en begränsad del av verksamheten (Weick 1969/1979).
Att hävda att en kommuns organisationen bör beskrivas som en

samling av ett stort antal till varandra löst kopplade grupper är inte
detsamma som att sägaatt en kommunal organisation är summan av
ett bestämt antal, klart urskiljbara grupperingar med vissa specifika
och karaktäristiska kännetecken. För det första överlappar grupperna
varandra. En socialnämnds ordförande kan exempelvis både sägas
tillhöra kommunens ledningsgrupp och socialförvaltningens ledning
samt diverse andra grupper både inom och utanför kommunen. För
det andra är det rimligt att anta att såväl grupperna som deras
respektive verksamheter är stadda i ständig förändring, att det kom
mer in nya personer, nya ideer och nya problem.

Att hävda att kommunernas organisation bör ses som en samling
löst kopplade grupper är inte heller detsamma som att argumentera
för att detta är den enda rimliga beskrivningen aven organisation
eller att hela iden om förekomsten av organisationer ska upplösas. I
relation till vissa frågor och vissa problem kan en organisation
mycket väl betraktas, beskrivas och behandlas som en enhet [Sköld
berg 1992).

Det enda syftet med att se organisationen som en samling löst
kopplade grupper här är att det synliggör, att huvuddelen av den
kunskap som lokalt verksamma politiker och tjänstemän har om kom
munens verksamhet, inte är baserad på egna erfarenheter av dessa
verksamheter. Den är vad jag ska kalla för förmedlad kunskap om
verksamheten.

Förmedlad kunskap
Med förmedlad kunskap syftar jagpå kunskap om en verksamhet som
har förmedlats via andras beskrivningar av, förklaringar till och be
rättelser om denna verksamhet. Det är sålunda kunskap som inte
grundar sig på en personlig erfarenhet av att vara verksam i en viss
verksamhet och därmed vara förankrad på en viss plats, i en viss tid,
i ett visst rum och med vissabestämda personer. Förmedlad kunskap
kan innefatta vetenskaplig och formaliserad kunskap, men innebör
den är bredare än så. Till förmedlad kunskap vill jag även föra anek
doter och skvaller (jmfr Schutz 1962, Smith 1987, Sotto 1990).

Den centrala ledningen är en grupp som borde vara särskilt be-
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roende av förmedlad kunskap. Men den är inte unik. Det är den typ
av kunskap som lokalt verksamma personer i allmänhet har om de
verksamhetsområden som de inte själva är verksamma inom. Det
innebär att huvuddelen av den kunskap som en enskild person har om
den egna kommunens verksamheter består av förmedlad kunskap.
Detta ger en förklaring till varför den lokala erfarenheten har svårt
att sätta en gräns för sammanblandningen mellan generella normer,
men också en tänkbar förklaring till varför generella strukturer som
beställar-utförarmodellen och målgruppsorienterade nämnder har
en tendens att spridas mycket snabbt.

Förmedlad kunskap och åskådare

Om man ser till den kunskap som en enskild person har om ett verk
samhetsområde som han eller hon inte själv är verksam inom, kan en
del av denna förmedlade kunskap härröra sig från beskrivningar och
berättelser som direkt berör och refererar till den verksamhet som
bedrivs i den egna kommunen. En stor del av kunskapen om detta
verksamhetsområde bör dock ha sin grund i beskrivningar och berät
telser om denna verksamhet som har förmedlats i media, på konfe
renser, i skrifter och i statliga utredningar.

Att hålla isär de beskrivningar som direkt referar till den verksam
het som bedrivs i den egna organisationen å den ena sidan, och gene
rella beskrivningar av problem som finns och lösningar som bör an
vändas inom detta verksamhetsområde å den andra, bör vara mycket
svårt. Vissa specifika frågor, som att miljöförvaltningens lokaler är
undermåliga eller att socialnämnden har problem med målstyrning
är säkert allmänt känt i kommunen. Men oftast bör generella beskriv
ningar och förklaringar som förs in från organisationens omvärld ha
ett starkt inflytande på den bild man har av ett verksamhetsområde.

Förutom mängden, det skrivs många fler artiklar om skolan i all
mänhet än om skolan i en viss kommun, kan frågan om närhet och
avstånd återigen ha en betydelse för den dominansen. Vid mina be
sök i kommunerna fanns Kommunaktuellt och en mängd andra fack
tidskrifter ofta lättillgängliga i korridoren utanför de intervjuades
arbetsrum. Vissa facktidskrifter hade man ett eget exemplar av i
hemmet. I hemmet fanns också dagstidningar, TV och radio. Om-
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världens berättelser om, beskrivningar av och diskussioner kring
problem och lösningar för olika kommunala verksamheter kunde allt
så sägas vara närmare och mer lättillgängliga än de verksamheter som
bedrevs i den egna kommunen. Ett undantag var till viss del den verk
samhet som man själv arbetade inom.

Alla lokalt verksamma personer kan sägas befinna sig på avstånd
från huvuddelen av den verksamhet som bedrivs i deras kommun och
att deras kunskap om kommunens verksamhetsområden därför till
stor del består av förmedlad kunskap, där berättelser, beskrivningar
och förklaringar från alla möjliga håll blandas samman. När det gäller
lokalt verksamma politiker och tjänstemän som ansvarar för en stor
del av verksamheten väcks emellertid frågan om inte detta innebär
att de i hög grad är att betrakta åskådare av den verksamhet som de
ansvarar för (Sotto 1990). Åskådare i den meningen att de inte själva
deltar i den dagliga verksamhet som bedrivs inom deras ansvarsom
råde, utan att det andra lokalt verksamma personer som handlar i
denna verksamhet.

Att lokalt verksamma politiker och tjänstemän kan betraktas som
åskådare i relation till en stor del av de verksamhetsområden som de
ansvarar för, innebär inte att de uppfattas som sådana. Det vanliga
är att de ses som lokala aktörer. Deras uttalanden och ideer kommer
därför, både av dem själva och av andra, att betraktas som lokalt
förankrade uttryck för den lokala erfarenheten och för lokala normer
och förutsättningar. Det är denna kombination av att, å ena sidan i
praktiken vara att betrakta som åskådare, å andra sidan uppfattas
som lokal aktör, som förklarar varför den lokala erfarenheten har svå
righeter att förhindra en sammanblandning mellan generella normer
och lokal organisation.

Men detta förklarar också varför så många organisationer sam
tidigt, kommer att intressera sig för samma generella strukturer.
Huvuddelen av den kunskap som lokalt verksamma politiker och
tjänstemän har om kommunens verksamheter består av förmedlad
kunskap. Deras uttalanden är därför starkt påverkade av ett gene
rellt, organisationsöverskridande system av normer och föreställ
ningar om kommunala verksamheter, problem och lösningar, som vid
en viss tidpunkt förmedlas i media, utredningar och skrifter av skilda
slag. Ju fler verksamhetsområden en person ansvarar för, desto mer
markant är detta i relation till personens ansvarsområde. Den centra-
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la ledningen tillhör därför en grupp som i hög grad är att betrakta
som åskådare i förhållande till sitt ansvarsområde. Samtidigt är det
nästan alltid den centrala ledningen som fattar beslut om att orga
nisationer ska införa nya strukturer och nya administrativa lösningar
av skilda slag. Att många kommuner inför generella strukturer är
följaktligen begripligt.

Åter till projektets utgångspunkter
Ett genomgående tema i den anlys som har gjorts i denna bok har
varit att dikotomiseringar som generellt och lokalt, omvärld och
organisation samt föreställningar om att lokalt verksamma personer
är lokala aktörer, i praktiken är problematiska. I detta kapitel har jag
emellertid argumenterat för att en förklaring till att kommuner har
en tendens att påverkas av samma generella normer och införa sam
ma generella strukturer är, att samtidigt som lokalt verksamma per
soner, särskilt i den centrala ledningen, ofta bör beskrivas som åskå
dare i förhållande till huvuddelen av den verksamhet som de ansvarar
för, så uppfattas de ändock som lokala aktörer som är kunniga om och
representanter för den verksamhet som bedrivs i den lokala organisa
tionen.

En viktig orsak till denna lokala aktörsstatus är att det finns starka
generella normer som stödjer föreställningen att kommuner och
andra organisationer är sammanhängande och från sin omvärld av
gränsade enheter som har vissa specifika karaktäristiska. Det finns
också starka generella normer som stödjer föreställningen att vissa
lokalt verksamma personer är representanter för dessa organisatio
ner (Thomas m fl 1987).Dessa normer har till och med stöd i lagstift
ningen. En kommuns ledning är exempelvis, enligt kommunallagen,
ansvarig för den verksamhet som bedrivs där. Motsvarande gäller för
andra organisationstyper.

Latour (1993) har argumenterat för att det som kännetecknar vårt
samhälle är att det pågår en ständig strävan efter att upprätthålla och
renodla olika dikotomier som exempelvis omvärld och organisation,
samtidigt som vi i praktiken ständigt kopplar ihop dem. Ett sätt att
sammanfatta de slutsatser som har dragits i denna bok är också, att
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de pekar på betydelsen av, att samtidigt som det kan finnas ett värde
i att ifrågasätta i samhället etablerade föreställningar, som dikotomi
seringen mellan omvärld och organisation eller att lokalt verksamma
personer är att betrakta som lokala aktörer, är det viktigt att komma
ihåg och intressera sig för följderna avatt det finns en tilltro till dessa
föreställningar i samhället (Meyer 1990).

Jag ska avsluta denna bok med att visa betydelsen av detta, genom
att peka på en annan oväntad effekt som denna kombination av å ena
sidan tilltro till, å andra sidan sammanblandning av dikotomier kan
tänkas skapa.
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KAPITEL I I

EN PARADOXAL TES

En kort sammanfattning

Vad är det internt i organisationer som medverkar till respektive
motverkar att organisationer väljer att införa generella strukturer? 
det var den frågan som ställdes i inledningen till denna bok. I bak
grunden fanns ett intresse för vissa teorier, enligt vilka organisatio
ners struktur regleras av generella normer som utvecklas och före
skrivs i enskilda organisationers omvärld. Syftet var att öka förståel
sen för lokala organisationers betydelse för en sådan reglering. Mot
bakgrund av studier i tre kommuner kom försöken att besvara denna
fråga att resultera i fyra slutsatser.

En första slutsats var att valet att införa generella strukturer inne
bar en omfattande lokal anpassning, medan lokalt utvecklade struk
turer visade sig bära på många generella drag. Att införa en generell
struktur var inte att likna vid imitation. Som översättningsmodellen
pekar på innebär spridning också ett stort mått av innovation. Den
relevanta frågan var därför vad det är som driver fram generalisering
respektive lokal innovation? En andra slutsats var emellertid att
denna fråga i princip var omöjlig att besvara. Det som inledningsvis
framstod som uttryck för lokala normer och förutsättningar, kunde
i nästa tolkningssteg sägasvara imiterat från omvärlden och så vidare.
En förklaring till dessa svårigheter att särskilja det lokala från det
generella var att den lokala organisationen genomsyrades aven om
värld, som till stor del bestod aven modifierad beskrivning av det
som skedde i kommunerna. Detta växelvisa refererande och modifie
rande mellan omvärld och organisation fick till följd att ursprung var
omöjligt att fastställa. Detta var också den tredje slutsatsen.
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Detta väckte frågan om det inte fanns en mer materiell och fysiskt
förankrad lokal erfarenhet som satte en gräns för en sammanbland
ning mellan omvärld och organisation? Men enfjärde slutsats var att
den kunskap som lokalt verksamma personer - särskilt den centrala
ledningen - har om de verksamhetsområden de ansvarar för, inte är
uppbyggd av personlig erfarenhet av att arbeta inom denna verksam
het. Det är en förmedlad kunskap som till viss del består av beskriv
ningar, berättelser och historier om de verksamheter som finns i den
egna organisationen, men också till stor del av generell kunskap om
dessa verksamheter som förmedlas via media, skrifter, utredningar
och konferenser. Trots att dessa personer är verksamma i organisa
tionen, betraktas som lokala aktörer och har rätt att uttala sig och
besluta å organisationens vägnar, är de till stor del åskådare av den
verksamhet som bedrivs i kommunen.

Jag avslutade föregående kapitel med att peka på, att det jag
betraktar som den övergripande slutsatsen av den argumentation
som har förts i denna bok är, att samtidigt som man pekar på att
dikotomiseringar som, mellan det som är generellt respektive lokalt
eller det som tilhör omvärld respektive organisation är problema
tiska, måste man ha i åtanke och intressera sig för effekterna av att
det finns en tilltro till och en strävan efter att upprätthålla dessa
dikotomiseringar i samhället. Den sammanblandning mellan omvärld
och organisation som kombinationen lokal aktörstatus och åskådare
skapar, är ett exempel.

Jag ska avsluta denna bok med att peka på andra följer som den
kombinationen kantänkas få. Först ska jag emellertid peka på att den
diskussion som har förts i boken kananvändas för att förklara varför
Norrstad införde generella strukturer, medan Öststad sa nej till att
göra detta. I syfte att göra detta ska vi än en återvända till de tre
kommunerna.

En förklaring till val av struktur

Syftet med att bedriva studier i de tre kommunerna var inte att för
klara varför dessa kommuner valde en viss struktur, utan att ge
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underlag för en förståelse för vad som medverkar till eller motverkar
ett införande av generella strukturer. Men slutsatsen att organisa
tionsmedlemmar ofta kan beskrivassom åskådare till organisationens
verksamheter kan också användas för att ge en förklaring till varför
Oststad sade nej och Norrstad ja till de generella strukturerna.

Både i Norrstad och i Oststad var det de ledande majoritetspo
litikerna, främst kommunstyrelsens och facknämndemas ordföran
den som bestämde hur den framtida strukturen skulle utformas.
Trots att dessa två grupper formellt sett hade en likartad samman
sättning, verkade de haskilt sigpå vissaavgörande punkter. Norrstad
var en liten kommun. Den enda politiker som var anställd på heltid
var kommunstyrelsens ordförande. Facknämndemas ordföranden var
fritidspolitiker eller i något enstaka fall anställda på deltid. Under
den period då utredningen kring den framtida organisationen pågick
var dessutom en av de ordinarie facknämndemas ordföranden från
varande. Inom en annan nämnd avlöste vikarierande förvaltnings
chefer varandra. Detta bör ha förstärkt en aspekt som många in
tervjuade menade kännetecknade Norrstad, att kommunstyrelsens
ordförande och därmed den centrala ledningen, av tradition hade ett
starkt inflytande. Att ordinarie facknämndsordföranden var frånva
rande bör ocksåha minskat antalet personer som hade en någorlunda
nära kontakt med ett specifikt verksamhetsområde.

Oststad var en betydligt större kommun. Här fanns det fler hel
tidsanställda facknämndsordföranden än i Norrstad: Flera intervjua
de menade dock, att även om man såg till kommunens storlek var
antalet heltidsanställda facknämndsordföranden stort. Detta kanha
bidragit till två andra företeelser som många intervjuade menade
utmärkte Öststad: att kommunens facknämndsordföranden var
ovanligt kompetenta och kunniga inom sina respektive verksam
hetsområden samt att de hade ett starkt inflytande i kommunen.
Oststads centrala ledning kontrollerade den övergripande ekono
mini men i övrigt förväntade sig varje ordförande att få sköta sin
verksamhet i fred.

IOststad hade alltså facknämndemas ordföranden haft ett starkt
inflytande över valet avstruktur. Samtidigt var den fråga som var och
en i första hand uttalade sig om, huruvida personen ansåg att den
föreslagna strukturen var lämpad för den egna nämnden och för
valtningen eller ej. Valet av framtida struktur gjordes därför av per-
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soner som befann sig relativt nära sina respektive verksamheter, både
i den meningen att de hade en mer erfarenhetsbaserad kunskap av
verksamheten och i så måtto att de hade ett mindre behov av att styra
på distans. I Norrstad däremot, där fritidspolitikerna var många och
där kommunstyrelsens ordförande av tradition hade ett stort infly
tande bör valet ha gjorts av lokalt verksamma personer som både var
mer beroende av förmedlad kunskap och av att styra på distans. Den
norrstadspolitiker som hade varit uttalat kritisk mot beställar-ut
förarmodellen var en av de få facknämndsordföranden som var
anställd i kommunen. Det fanns också ett område där kommun
styrelsens ordförande i Norrstad, enligt andras utsago, hade varit
tveksam till att följa den generella tendensen att slå samman nämn
der och förvaltningar. Mot bakgrund av sin tidigare erfarenhet av att
vara verksam inom kommunens fastighetförvaltning. tvivlade han på
det lämpliga i att slå samman tre så olika kulturer som det kom
mersiella fastighetsbolaget, det kommunala hyresbolaget och den
kommunala fastighetsförvaltningen representerade.

Den förklaring som jag har pekat på till de två kommunernas val,
tydliggör att en implikation av de slutsatser som har dragits i denna
bok, är att intresset för generella strukturer skulle motverkas av fler
heltidsanställda politiker som har tid och intresse för verksamhetens
detaljer. Det finns dock anledning att iaktta en viss försiktighet när
det gäller att dra ut konsekvenserna av den slutsatsen. För frågan är
varför det skulle vara problematiskt att kommunerna inför generella
strukturer? Som tidigare har diskuterats är det inte självklart att
detta motverkar anpassning till lokala förutsättningar och lokal
innovation. Den tesen kan emellertid utvecklas ytterligare.

Lokal anpassning via det generella och
generalisering via det lokala

Detaljintresse och lokal anpassning

Ett huvudsyfte med att avreglera kommunernas nämndstruktur i
början av 1992 var att ge ett ökat utrymme för kommunerna att
anpassa sig till lokala förutsättningar. Att detta syfte hade uppnåtts
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förväntades synliggöras i en mångfald av varierande nämndstruktu
rer. När avregleringen i stället verkade få till följd att en stor andel
av kommunerna införde generella strukturer drog ett antal kritiker
slutsatsen att avregleringens syfte hade förfelats. Den slutsatsen är
dock inte nödvändigtvis korrekt. En orsak är att generella strukturer
modifieras när de införs i en organisation. En annan orsak är att man
kan diskutera om det är den lokala anpassning som görs på en över
gripande organisatorisk nivå som är av betydelse.

Jag har tidigare pekat på att Öststads facknämndsordföranden
hade ett stort intresse för konkreta och praktiska detaljfrågor samt
att detta detaljintresse verkade bidra till ett kritiskt förhållningssätt
till generella strukturer. Men jag har också argumenterat för att det
lokala inte omfattar verksamheten i en hel kommun, utan mindre
grupper av personer som ansvarar för en liten del av verksamheten.
Jag har också hävdat att dessa grupper och deras verksamhet ständigt
förändras. Mot bakgrund av detta och mot bakgrund av att syftet
med avregleringen var anpassning till lokala förutsättningar kan man
diskutera följderna av det detaljintresse som Öststads facknämnds
ordföranden gavuttryck för . Även om dessa ordföranden i jämförelse
med den centrala ledningen, befann sig närmare den verksamhet de
ansvarade för, så hade de knappast en personlig erfarenhetsbaserad
kunskap om varje del av sina respektive förvaltningars verksamhet. I
den mån deras detaljintresse resulterade i att de mindre grupper
som fanns i deras förvaltningar fick en minskad frihet att anpassa
administrativa lösningar till respektive grupps och verksamhets för
utsättningar kan detta detaljintresse, även om det motverkar ett
införande av generella strukturer, ha motverkat lokal anpassning.

Det går emellertid att driva denna tes än längre. Jag ska avsluta
denna bok med att argumentera för två till synes paradoxala teser:
att konsulter kan verka för lokal anpassning samt att lokalt utveck
lade modeller under vissa förutsättningar, kan ge lite utrymme för
en sådan anpassning.

Svaga och starka ideologier
En följd av att organisationsmedlemmar är att betrakta som åskådare
av verksamheten är att något öppet möte mellan det generella och
det lokala sällan kommer till stånd. Trots att deras kunskap om verk-
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samheten består av förmedlad kunskap där beskrivningar och berät
telser från omvärld och lokal organisation blandas samman, framstår
deras uttalanden som lokalt förankrade. Det generella får omärkligt
status av att vara lokalt. I vissa situationer blir det dock tydligt att
en ide kommmer utifrån. Ensådan situation är när konsulter kommer
in i organisationen och för med sig en ny och tidigare obekant struk
tur.

Jag har tidigare beskrivit hur beställar-utförarmodellen kom att
genomgå en lokal anpassning i Norrstad. I stället för en klar åtskillnad
mellan politiker och tjänstemän ville de lokala politikerna ha en
fortsatt dialog och i stället för att inrätta ett särskilt beställarstöd på
tjänstemannanivå, skulle beställarna ta hjälp av produktionsorganisa
tionens tjänstemän. Det hade även beslutats att man skulle pröva sig
fram och införa strukturen gradvis över ett par år. Ledande politiker
gav också allmänt uttryck för en tillåtande attityd till att förändra
och göra avsteg från beställar-utförarmodellens principer. Nu skulle
man pröva strukturen men om den inte fungerade fick man väl ändra
den eller pröva något annat. En förklaring som gavs till de modifie
ringar som hade genomförts samt till den prövande attityden var att
det var konsulter som hade fört in strukturen utifrån och att dessa
inte kunde vara kunniga om kommunens lokala förutsättningar.

I Väststad hade man utvecklat en organisationsstruktur lokalt.
Det verkade rimligt att anta att den strukturen var särskilt väl anpas
sad till lokala normer och förutsättningar. Men studien av Väststad
visade att strukturens lokala karaktär kunde ifrågasättas. Dels var
den till stor del uppbyggd av generella normer, dels verkade ett skäl
till att man hade lyckats med denna lokala utveckling vara att politi
kerna under många år hade arbetat med att distansera sig från
vardagen. En politiker beskrev det som "att lyfta sig en bit ovanför
vardagen". Hur lyfter man sig ovanför vardagen? Tre faktorer tycks
ha varit viktiga i Väststad.

För det första distanserade man sig rent organisatoriskt. Diskus
sioner kring kommunens uppbyggnad och sätt att fungera hade förts
i många år i organiserad form i särskilda projektgrupper med särskil
da namn. Ett syfte med dessa grupper var att höja sig ovanför var
dagsproblemen för att diskutera framtiden ur ett vidare och mer
öppet perspektiv. Vidare tog en stor del av diskussionerna sin ut
gångspunkt i principiella frågor, inte lokala och vardagliga problem.
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Diskussionerna rörde kommunernas utveckling sedan 1862 års kom
munallagsreform, samhällsstrukturernas förändring, det moderna
kunskapssamhället, politikens illegitimitet och andra stora frågor.
Man tog också hjälp av statsvetenskap och organisationsteori. Slutli
gen ägnade man tid och engagemang åt dessa diskussioner. Detta
verkade ha skapat en stark bindning till strukturen främst hos kom
munfilosofen, men också hos ledande politiker och förvaltnings
chefer som hade deltagit i utvecklingsarbetet.

Inom den politiska oppositionen och bland relativt nyanställda
förvaltningschefer, fanns kritiker som menade att Väststads kom
munledning hade fixerat sig vid vissa principer som inte tog hänsyn
till verksamhetens förutsättningar och behov. Den typen av kritik är
inte ovanlig vid organisatoriska reformförsök. Den tid och det en
gagemangsom kommunfilosofen, ledande politiker men också vissa
förvaltningschefer hade lagt ned på att utveckla organisationsstruk
turen verkade emellertid ha skapat en stark bindning till strukturens
ideologi. Och starka organisationsideologier kan vara svåra att på
verka (Brunsson 1985).

I intervjuerna beskrev en nyanställd förvaltningschefhur hansför
slag hade tillbakavisats med argumentet att det stred mot kommu
nens organisationsideologi. Han och andra kritiker menade att denna
ideologi ibland framstod som viktigare än sakargument, som att
kommunens geografi inte passade för att organisera skolan enligt
vissa principer eller att kommunens ekonomiska situation hade för
ändrats kraftigt sedan denna ideologi en gång började införas i
kommunen. Frågan är då hur Norrstads och Väststads sätt att för
hålla sig till sin struktur ska tolkas?

Lokal anpassning via konsulter eller lokal utveckling?

När det började stå klart att de svenskakommunerna tänkte använda
den frihet som avregleringen hade gett dem till att anpassa sig till ett
fåtal generella strukturer väckte det kritik. En konsultgrupp ham
nade i skottgluggen för att man sålde "schablonmodeller" till landets
alla kommuner och kommunerna kritiserades för att de införde dessa
schabloner i stället för att utgå ifrån lokala förutsättningar.

Det finns förvisso mycket som talar för att konsulter är mycket
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trendkänsliga och att de har större likheter med modeförsäljare än
med företagsdoktorer [Revik 1992a).Men det finns ändock anledning
att diskutera konsulters bidrag till likriktning av organisationer. Om
organisationer är slutna enheter till vilka nya generella normer och
strukturer förs in via ett fåtal klart urskiljbara kanaler kan konsulters
likriktande effekt antas vara mycket stor. Genomsyras organisatio
ner däremot av sin omvärld och består den kunskap som organisatio
nens ledning har om verksamheten i huvudsak av förmedlad kunskap
där beskrivningar från omvärld och organisation blandas samman, är
det däremot mycket sannolikt att kunskapen om det generella än
dock kommer att föras in i organisationen.

Tar man in en konsult har man goda möjligheter att hamna bland
pionjärerna, bland dem som först inför den struktur som blir "på
modet". Men det är inte osannolikt att organisationen också utan
konsulthjälp. så småningom hade infört den strukturen eller följt
samma generella normer som strukturen är uppbyggd av. Eftersom
ledningsgruppen uppfattas som lokalt förankrad och anses berätti
gad att uttala sig och fatta beslut å det lokalas vägnar, är det dock i
det sistnämnda fallet troligt att strukturen uppfattas som framväxt
ur lokala förutsättningar och behov. Omvärldens påverkan är osynlig.
När strukturer förs in via konsulter råder det i alla fall inget tvivel
om att de kommer utifrån. I synnerhet som konsulten ofta för med
sig en ny och oväntad beteckning som signalerar att det är något nytt
(Czarniawska-Joerges 1988)

Det sker i allmänhet en modifiering av generella strukturer när de
införs i praktiken (Brunsson och Winberg 1990).Den uppmjukningen
underlättas av medlande föreställningar, små historier som förklarar
varför man håller fast vid strukturens principer, trots att man inte
följer dem i praktiken (Abravane1 1983, Fernler 1990). I Norrstad
hade man tillgång till en mycket legitim medlande föreställning.
Eftersom det var "icke-lokala"personer som hade fört in strukturen
och eftersom sådana personer aldrig helt kunde förstå kommunens lo
kala situation var det fullt legitimt att tillåta ganska vidlyftiga tolk
ningar och modifieringar av de generella strukturerna. I Väststad där
man själv hade utveek1at en struktur verkade kommunens ledning på
grund av all tid och allt engagemang som hade lagts ned på att ut
veek1a denna struktur ha byggt upp en starkare bindning till dess
grundläggande ideologi. Vidare hade ju strukturen utveek1ats lokalt.
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Som jag poängterade i kapitel fyra ser jag teorier som språk som
kan användas för att tala om, och förstå olika fenomen, men som
alltid har en historisk och kulturella förankring. Det är mot bakgrund
av detta som man ska förstå tesen att konsulter kan verka för lokal
anpassning, medan lokal utveckling aven struktur leder till det mot
satta. För det är viktigt att problematisera föreställningen att mode
följande leder till likriktning och bristande anpassning till lokala för
utsättningar och att "goda" organisationer därför bör utveckla egna
strukturer lokalt. Administrativa reformer är nästan alltid lednings
gruppens uppgift. Om denna grupp som tidigare har argumenterats
är åskådare till stora delar av verksamheten, är det inte särskilt
troligt att lokalt utvecklade strukturer tar sin utgångspunkt i den
lokala organisationens dagliga praktik. Även om så skulle vara fallet
är lokal egenutveckling tidskrävande. Organisationer är däremot
stadda i ständig förändring. Det som passade den lokala situationen
förra året behöver med andra ord inte göra det i år.

Den bok som inleddes i en fråga om vad som medverkar till att
organisationer inför generella strukturer och därmed låter sig regle
ras av generella normer i omvärlden, slutar sålunda i frågan om inte
införandet av generella strukturer kan stå för anpassning till lokala
normer och förutsättningar?
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Pluralism or Homogenity -
Effects of a Deregulation of Swedish Municipalities

A large number of deregulations were made in western society
during the 1980's. A common argument was that freedom for orga
nizations to act without being controlled by central rules, would
promote innovation and adaptation to different local situations.
This was expected to result in pluralism in organizational structures
and actions. This book contests this argument.

The organizational structure of the 284 Swedish local muni
cipalities was deregulated in early 1992. Since the mid lSOOs, when
the Swedish municipalities were founded, nationallaws have made
certain organizational committees compulsory in all municipalities.
When these regulations were abolished, the expectation was that a
variety of different organizational structures would evolve. But sur
veys soon indicated that c1earpatterns of conformism had emerged.
Most municipalities had implemented the same organizational
models. Very few municipalities had implemented more unique,
locally developed mode1s.

In this book, it is argued that this conformism was the result of
municipalities adapting to widely spread and widely shared norms
that prescribed the type of organizational models which would be
suitable for modern, efficient and demoeratic municipalities. Pre
vious studies have shown that such informal, common norms can
regulate organizational structures just as effectively as formal rules
(powell och DiMaggio 1991). This book attempts to explain which
organizational factors at the local level, prevent or promote the
regulation of such common norms.

Studies are presented of three municipalities which had re-
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sponded to the deregulation of the organizational structure in very
different ways:Northtown was a municipality that had implemented
several of the common structures; Easttown was a municipality that
had planned to introduce these structures but had decided not to;
and Westtown was one of the few municipalities that hade imple
mented a more unique, locally developed organizational model. The
arguments used for and against various structures in the three muni
cipalities are presented and analyzed. The following conclusions are
drawn:

Firstly, the introduction of common structures involves a great
deal of local adaptation, whereas locally developed structures are
based on widely shared common norms. Introducing a common
structure cannot be described as a process of imitation. As is shown
by the translation model, diffusion involves a large amount of local
innovation [Latour 1986). The relevant issue, therefore, is what en
hances and what prevents imitation from the environment on the
one hand, and local innovation on the other hand? A seeond con
clusion, however, is that in principle, this question is impossible to
answer. What initially appears to be a reflection of local norms and
conditions can in the next step be interpreted as an imitation from
the environment and so on. The spiral of interpretations is endless.

It is argued that one reason for the difficulties involved separating
local innovation from imitation from the environment, is that the
local organizations are permeated by information from the environ
ment that to a large extent consists of modified descriptions of plans,
decisions and activities that are performed in the local munici
palities themselves. The result is a continuous exchange of modified
information between the local organization and the environment.
This creates a situation which makes it impossible to establish the
origin of a structure or a norm.

This third conclusion raises the question of why activities in the
daily operations of the local organizations do not prevent the imi
tation of norms from the environment? A fourth conclusion, how
ever, is that an organizational member's knowledge of the organiza
tion's operations is not built upon experiential, personal knowledge
acquired through working in these operations. Instead it consists of
mediated knowledge. This mediated knowledge consists in part of
information and stories that originate in the local organization. But
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to a large extent it consists of common knowledge of various areas of
operations that has been transmitted by the media, at conferences,
in govemmental reports etc. Despite these organizational members
being defined as local actors and being considered as representatives
of the local organization, they could better be described as spec
tators of the local organization's operations (Sotto 1990).

Consequently, one reason why freedom from central rules might
lead to a large degree of conformism, is that organizational members
- top management in particular - in spite of being defined as local
actors, could better be described as spectators of the local organi
zation. In the last chapter, it is argued that another effect of these
kinds of paradoxical combinations is that locally developed models
might promote adaptation to common, widely shared norms, whe
reas commons structures can promote adaptation to local condi
tions.
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