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ABSTRACT 
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Tutor: Susan Marton 

 
 
This thesis is a case study of changes within public administration. The purpose is to describe 
and discuss changes inspired by New Public Management within public administration. These 
changes will also be studied a bit further in order to find out whether they have been effected 
by any form of path dependency.  
 
In order to fulfil the purpose of the thesis I intend to formulate my main question as follows: 
 

• Does path dependency effect the possibility for changes within public 
administration?  

 
To be able to answer the main question I also examine these following four, specific research 
questions: 
 

• Has the administrative change under study been effected in a negative way by 
large set-up or fixed costs? 

• Has the administrative change under study been effected in a negative way by 
learning effects? 

• Has the administrative change under study been effected in a negative way by 
coordinate effects? 

• Has the administrative change under study been effected in a negative way by 
adapted expectations? 

 
To be able to answer my main question and fulfil the purpose of the thesis I have chosen to 
study the county planning commission in Trollhättan. Here I have selected a few changes 
concerning the possibility to handle various permissions in an efficient way. To examine 
whether these changes have been effected by any path dependency, a number of interviews 
were undertaken with representatives from the administration of my case.  
 
After analysing these interviews the answer to my main question is, yes. The change process 
has all together been effected by path dependency, which has delayed the implementation and 
in some sense also worsened the possibility of in an effective way handling various 
permissions in the county commission. 
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 1 INLEDNING 
 
 
 
I det inledande kapitlet ryms fem moment; först presenteras bakgrunden till uppsatsens 
ämnesval liksom själva problembilden. Denna mynnar sedan ut i uppsatsen syfte med 
efterföljande forskningsfrågor. Sedan följer en redogörelse för hur studiens 
undersökningskommun och förvaltning har valts ut vartefter uppsatsens gjorda 
avgränsningar och disposition presenteras.   
 

1.1 BAKGRUND  

Det talas mycket om företagsklimat i Sverige. När jobben flyttar utomlands, ohälsan ökar 

och arbetslösheten biter sig fast på höga nivåer talas det mycket om företagsklimat. ”Där 

företagsklimatet är bra kan företag startas, idéer förverkligas och arbetstillfällen skapas”.1 

Där företagsklimatet är bra. Företagsklimat. Eller näringsklimat eller entreprenöriell 

grogrund eller Gnosjöanda. Kärt barn har många namn och för många av landets 

kommuner har just företagsklimat blivit något av ett kärt barn att vårda ömt för att på så 

vis möjliggöra att det i framtiden växer sig bättre och starkare. Eller i alla fall växer sig 

starkare lagom till nästa års företagsklimatranking. Det är då som bland annat Svenskt 

Näringsliv rankar företagsklimatet i landets 290 kommuner. Och vem vill vara det 

kommunalråd och den kommun som hamnar sist? Kommunal näringslivspolitik har 

kommit att bli ett sätt att profilera sig på. Ett sätt för kommuner att försöka kunna växa 

och skapa tillväxt. Ett sätt att visa vad man går för. Under 2000-talets första år har 

kommunal näringslivspolitik blivit riktigt hett och listan på kommuner som kommit att 

sätta fokus på just näringslivspolitik kan göras lång.    

 

Välmående företag och kommunal näringspolitik har dock inte bara kommit att bli en 

interntävling för kommunalråd och näringslivschefer. Vikten av en väl fungerande 

näringslivspolitik har även intresserat åtskilliga forskare, allt från kulturgeografer och 

företagsekonomer till socionomer och statsvetare. T ex skriver professor Benny Hjern, i 

en forskningsrapport från dåvarande högskolan i Karlstad, att regeringar redan i början av 

80-talet började se på små och medelstora företag som jobbgeneratorer. Något som 

                                                 
1 www.svensktnaringsliv.se/index.asp?PN=10255 (2006-01-06) 
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bidrog till att en större insikt om vikten av god service till dessa företag vid denna tid 

började växa fram.2  

 

Statsvetaren Jon Pierre kommer också, efter forskning på ämnet, fram till att kommuner 

som har ett väl fungerande samarbete med de lokala företagen torde vara bättre rustade 

att möta framtida problem i form av t ex industriella strukturkriser och den ökade 

internationaliseringens påverkan på den lokala arbetsmarknaden. Pierre skriver vidare att 

kommunerna, i takt med att de har insett vikten av ett väl fungerande samarbete mellan 

kommun och företag, mer och mer har börjat anpassa sig till företagens krav på god 

kommunal service.3

 

Denna insikt om företagens roll är nu även närvarande på regeringsnivå och sedan mars 

2001 finns vid Näringsdepartementet en så kallad SimpLexenhet vars syfte är att minska 

regelverkens administrativa börda för framförallt små och medelstora företag. På 

regeringskansliets hemsida står att läsa:  
 

Komplicerade regler och krav på uppgiftslämnande innebär en större belastning för 

entreprenörer och småföretagare än för större företag. Därför arbetar regeringen ständigt 

med att förtydliga och förenkla regler så att onödig byråkrati kan minska. Regelförbättring 

är en viktig del av regeringens arbete med att förbättra företagsklimatet i Sverige. 

Regelförbättringsarbetet ska bidra till bättre tillväxt och sysselsättning.4

 

En effekt av SimpLexenhetens arbete är bland annat att samtliga svenska myndigheter 

och departement i oktober 2003 fick till uppgift att ta fram åtgärder som kan vidtas för att 

förenkla företagens vardag. Dessa förslag på åtgärder har sedan granskats av enheten och 

utmynnade i december 2004 i en handlingsplan med ca 300 konkreta åtgärder som skall 

genomföras under nuvarande mandatperiod.5 Exempel på typer av planerade åtgärder är: 

förenklingar av regler, användande av färre blanketter, minskat uppgiftsinlämnande, ökat 

                                                 
2 Hjern, Public Services to Small Firms – Service Quality and Government Accountability, sid. 2  
3 Pierre, Kommunerna, näringslivet och näringspolitiken, sid. 123 ff 
4 http://www.regeringen.se/sb/d/2963 (2005-05-21) 
5  Regeringens skrivelse 2004/05:48, Regeringens handlingsprogram för minskad administration för 
företagen m.m., sid. 3ff 
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samarbete mellan myndigheter, förkortade handläggningstider samt förbättrad 

myndighetsservice och ökad tillgänglighet.6  

 

En del i arbetet med att förbättra servicen och hjälpen till företagare är således att 

förkorta handläggningstider - något som även många av landets företagare ser som en 

viktig del av ett gott företagsklimat. I en enkätundersökning från Svenskt Näringsliv 

framkom det vid senaste undersökningen att två av tre företagare ser förkortade 

handläggningstider för kommunala tillstånd som en viktig faktor för att förbättra 

företagsklimatet i en kommun. 7  Hur långa eller korta de kommunala 

handläggningstiderna för tillstånd är, har dock mycket att göra med var i landet 

företagaren är bosatt.  

 

I en rapport från Nutek till regeringen framkommer det nämligen att det är stora 

skillnader i handläggningstider mellan landets olika kommuner vid tillståndsgivning. 

Rapporten visar även på brister i myndigheters och kommuners kunskaper om uppgiften 

och om handläggningstidernas längd. I regeringens skrivelse 2004/05:48 står det:  
 

Enligt regeringens uppfattning är det angeläget att arbeta med att formulera konkreta mål 

och att följa upp sådana mål för handläggningstiderna hos tillståndsgivande myndigheter 

får ökad uppmärksamhet. Regeringen kommer därför, för de statliga myndigheterna, att i 

ökad utsträckning formulera konkreta mål bl.a. i kommande regleringsbrev. Det är 

angeläget att motsvarande arbete bedrivs i den kommunala sektorn.8

 

Regeringen menar således att ”det är angeläget” att det även på kommunal nivå kommer 

till stånd en process med att förkorta handläggningstider av tillståndsärenden. Ska 

regeringens arbete verkligen ge ringar på vattnet ut i landets kommuner krävs det dock att 

kommunerna är med på noterna – något som inte kan tas för självklart.  

 

Sören Winter skriver i boken Offentlig förvaltning i Danmark – implementering och 

effektivitet, att många människor uppfattar politik som något som förekommer innan ett 

                                                 
6 Handlingsprogram för enklare vardag för företag, Faktablad, Näringsdepartementet, Stockholm, 2003 
7 www.svensktnaringsliv.se/index.asp?PN=10255 (2005-05-18) 
8  Regeringens skrivelse 2004/05:48, Regeringens handlingsprogram för minskad administration för 
företagen m.m., sid. 9  

 3



beslut fattas och att det som sedan sker ute i förvaltningen enbart är en teknisk process 

som sker per automatik. Detta menar Winter vara en felaktig bild då han påpekar att det 

snarare hör till undantagsfallet att ett beslut integreras komplikationsfritt i förvaltningen. 

Bara för att regeringen ena dagen menar att ”det är angeläget” att det även på kommunal 

nivå kommer till stånd en process med att förkorta handläggningstider av 

tillståndsärenden, betyder det inte att liknande tankar finns ute i landets alla kommuner 

dagen efter.9  

 

Dock är kommuner i Sverige redan enligt lag skyldiga att vidta vissa åtgärder för att 

genomföra offentlig handläggning effektivt och smidigt. I förvaltningslagen § 7 står att 

läsa:  
 

Varje ärende där någon enskild är part skall handläggas så enkelt, smidigt och billigt som 

möjligt utan att säkerheten eftersätts. Vid handläggningen skall myndigheten beakta 

möjligheten att själva inhämta upplysningar och yttranden från andra myndigheter, om 

sådana behövs. Myndigheten skall sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt. Även på andra 

sätt skall myndigheten underlätta för den enskilde att ha med den att göra. 
 

Utgångspunkten för denna studie är att det är viktigt att förkorta handläggningstider av 

tillståndsärenden i svenska kommuner. Detta anser både Sveriges regering och landets 

företagare. Trots att kommunerna arbetar efter samma grundläggande regelverk i form av 

förvaltningslagen är det dock stora skillnader kommuner emellan, vad gäller 

handläggningstiden av tillståndsärenden.10 Frågan som då uppkommer är varför vissa 

kommuner har lyckats hålla nere handläggningstiderna och andra inte? Vad är det som 

gör att några kommuner har lyckats förändra och förbättra medan andra fortfarande står 

och stampar på samma ställe? Det är mot denna bakgrund och med dessa frågor som 

uppsatsen tar sitt avstamp. 

 
1.2 PROBLEMBILD 
Trots att alla kommuner ytterst har samma regelverk och lag att spela efter när det gäller 

handläggning av tillståndsärenden är det idag, som nämnts på föregående sidor, stor 

                                                 
9 Winter, Offentlig forvaltning i Danmark - Implementering og effektivitet, sid. 9 
10 Karlsson, Tillstånd – var god vänta – en studie av kommunala handläggningstider, sid. 3ff 
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skillnad i just handläggningstider av dessa ärenden. Det förefaller som om regeringens 

vision och företagens krav har slagit rot i vissa kommuner medan förändringens vindar 

helt har blåst förbi andra. Processen med att handlägga tillståndsärenden är dock inte det 

enda som genomgått en förändring i svenska kommuner de senaste åren utan förändringar 

är något som har kommit att genomsyra hela den offentliga förvaltningen.11

 
1.2.1 Förändringens vindar blåser i Svenska kommuner 
Många offentliga verksamheter i Europa såväl som i USA har de senaste 20 åren 

genomgått stora organisationsförändringar. I boken Public Management Reform – a 

Comparative Analysis skriver författarna Christopher Pollitt och Geert Bouckaert om 

förändring eller reformering i offentlig förvaltning som: deliberate changes to the 

structures and processes of public sector organizations with the objective of getting them 

(in some sense) to run better. 12  Reformering likställs här således med en medveten 

förändring av strukturer och processer inom offentlig förvaltning. En förändring som 

också görs med avsikt att få dem att fungera bättre. 

 

I boken Sluta ro, börja styra – förvandla den offentliga sektorn beskriver författarna 

David Osborne och Ted Gaebler vidare hur offentliga verksamheter de senaste 

decennierna har börjat fungera allt sämre:  
 

De verksamheter som skapades under industrialismens tidevarv, med tröga, centraliserade 

byråkratier, med en förkärlek för regler och regleringar och en kedja av chefer, fungerar 

inte längre särskilt väl. De fungerade väl på sin tid, men någonstans, någon gång, gick det 

fel. De blev övergödda, slösaktiga och ineffektiva.13  
 

”Slösaktighet” och ”ineffektivitet” har nu sopats av mattan i stora delar av västvärlden 

och begrepp som mål- och resultatstyrning, rambudget, fokus på kunden, beställare och 

utförare, ökad effektivitet osv. har kommit att bli allt vanligare inom offentlig förvaltning. 

Influerade av företagsvärlden har medborgaren i många fall också blivit ”kund” och 

kommunchefen ”direktör”.  Detta nya språkbruk är dock inte enbart en språkmodefluga 

                                                 
11 Klausen & Ståhlberg, New Public management i Norden, sid. 9ff 
12 Pollitt & Bouckaert, Public Management Reform – a Comparative Analysis, sid. 8 
13 Osborne & Gaebler, Sluta ro, börja styra – förvandla den offentliga sektorn, sid. 27 
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utan indikerar även en påtaglig förändring som präglat den offentliga sektorn i stora delar 

av västvärlden sedan 1980-talet. Inom både svensk och internationell 

förvaltningsforskning har denna mångfald av reformer – med det privata näringslivet som 

förebild fått samsas under samlingsbegreppet ”New Public Management”. Visserligen 

kan inriktning och omfattning av reformerna skilja sig åt mellan länder men vissa 

grundläggande principer kan ändå urskiljas.14  

 

Dessa reformer skiljer sig dock inte bara åt mellan länder utan också inom ett land kan 

reformer ske på många olika nivåer. Det kan gälla omorganisering av en myndighets 

arbete, framtagandet av kvalitetsnormer för hur lanstinget skall bedriva sjukvård eller en 

kommuns hantering av skolfrågor. När en undersökning av ett förändrings- eller 

reformarbete skall genomföras krävs det därför att man är medveten om på vilken nivå 

förändringen har tagit plats. Pollitt och Bouckaert utskiljer, enligt figur 1.1 nedan, fyra 

nivåer för reformering av offentlig verksamhet.15

 

Figur 1.1 – Olika nivåer av förändring 

 GLOBAL/NATIONELL/KULTURELL MILJÖ 
 

T ex nivåer av tillit/normativt godkännande av den offentliga 
sektorns institutioner. 

 

INSTITUTIONELLT RAMVERK 
 

T ex frågor om huruvida den offentliga sektorn är mycket 
centraliserad/decentraliserad. 

LEDNINGSNIVÅ 
 

T ex hur de främsta strategierna för reformering ser ut eller 
hur de som ansvarar för reformen leder de 

interorganisatoriska/intraorganisatoriska relationerna.

PRIMÄR ARBETSNIVÅ 
 

T ex hur själva processen ser ut. Är den komplex/enkel? Går 
den i långa/korta cykler? Är den 

standardiserad/ostandardiserad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Källa: Pollitt och Bouckaert, 2004, sid. 17 

                                                 
14 New Public Management som begrepp kommer att diskuteras mer under kapitel 2 – ett teoretiskt ramverk.  
15 Pollitt & Bouckaert, Public Management Reform – a Comparative Analysis, sid. 17 
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Även den svenska offentliga förvaltningen har på alla ovan nämnda nivåer influerats av 

New Public Management och de senaste 20 åren har kännetecknats av olika former av 

förändring. Statsvetaren Stig Montin menar dock att en stor del av landets kommuner inte 

har genomgått några dramatiska förändringar. Men, skriver Montin, nya handlingsnormer, 

influerade av New Public Management, har fått genomslag i nästan hela 

kommunsverige.16

 
1.2.2 Landets näringslivsenheter hakar på trenden 

Detta nya synsätt har i mångt och mycket också nått landets näringslivsenheter och 

många av dessa är idag organiserade som ett bolag eller som en stiftelse utanför själva 

kommunförvaltningen. Syftet med en sådan fristående organisationsmodell är vanligtvis 

att skapa ökad flexibilitet och sekretess. Detta då företag ibland kan dra sig för att 

kontakta näringslivssekreterare som arbetar inom kommunen vilket gör att de på så vis 

innefattas av offentlighetsprincipen. Har däremot kommunen ett näringslivssekretariat 

utanför själva kommunen kan denna verksamhet bedrivas med mindre byråkrati, beslut 

kan fattas snabbare och de ekonomiska resurserna kan förvaltas på ett friare sätt.17 Vidare 

lyder inte heller en stiftelse eller kommunägda bolag under kommunallagen varvid 

kommunerna då ges möjlighet att genomföra selektiva näringspolitiska åtgärder som inte 

hade varit möjliga annars. 18

 

En fristående modell kan således möjliggöra snabbare och effektivare byråkrati - något 

som ligger väl i linje med det sätt som många företagare är vana att bedriva sin 

verksamhet på. Professor Bengt Johannisson vid Växjö Universitet påpekar att företagare 

vanligtvis ser sig själva som effektiva och att de i många fall måste vara just detta och 

spara tid för att få lönsamhet i sina respektive verksamheter. Vid samverkan med 

offentliga verksamheter, t ex en kommun, går därför företagarna ofta in med inställningen 

                                                 
16 Montin, Stig, ”Nytt offentligt ledarskap och politikerrollen”, i Klausen, Kurt Klaudi & Ståhlberg, Krister 
(Red), New Public management i Norden, 1998, sid. 90ff 
17 Pierre, Kommunerna, näringslivet och näringspolitiken, sid. 52 ff 
18 I kommunallagen § 8 – kapitel 2, står att läsa: ”Kommuner och landsting får genomföra åtgärder för att 
allmänt främja näringslivet i kommunen eller landstinget. Individuellt inriktat stöd till enskilda 
näringsidkare får lämnas bara om det finns synnerliga skäl för det.” Selektiva näringspolitiska åtgärder 
medges således ej.  
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av att vara så effektiva och lönsamma som möjligt och väntar sig därför detsamma av 

kommunen. Men då kommunen har andra värden än enbart effektivitet att ta hänsyn till 

såsom t ex politisk demokrati, offentlig etik och rättssäkerhet kan det bli problem i 

förståelsen av varandras verksamheter. Dock torde en fristående näringslivsenhet komma 

en bit närmare ett ”företagartänk” varför den kanske kan inbjuda till mer förståelse än till 

exempel annan offentlig verksamhet.  

 

Även om många näringslivsenheter har börjat organiseras mer fristående från den 

offentliga förvaltningen och med en mer ”företagarstyrd” administration så ligger dock 

denna studies undersökningsfokus, själva tillståndsgivningen hos kommuner, fortfarande 

på de respektive förvaltningarnas bord.  Byggnadslov ges av byggnadsförvaltningen, 

livsmedelstillstånd av miljö och hälsovårdsförvaltningen osv. Skall de nya, tidigare 

nämnda, idéerna för organisering av kommunal förvaltning komma att avspegla sig på 

fler enheter än näringslivsenheterna krävs det således att idéerna och organiseringen 

också sprider sig till övrig förvaltning. I detta fall enligt Pollitt och Bouckaert, till hela 

den ”primära arbetsnivån” och de förvaltningar där processerna med tillståndsgivning tar 

plats. Idéerna om ökad effektivitet och omorganisering av processer på dessa 

förvaltningar torde sedan kunna ge ringar på vattnet för att även effektivisera enskilda 

processer inom dessa enheter. I detta fall handläggning av tillståndsärenden.19  

 

1.2.3 Vill alla kommuner hänga med? 
Så snart ett förändringsarbete inom offentlig förvaltning såväl som i annan verksamhet, 

har initierats kan dock problem uppkomma som gör processen svårgenomförd. En 

förändring kan vara ekonomisk kostsam t ex om investeringar i ny teknologi behövs eller 

om den berörda personalen behöver genomgå en utbildning för att lära sig mer om det 

nya arbetssättet. Stor del av dessa ”förändringskostnader” uppkommer när nya politiska 

och administrativa system skall rensas ut för att på så vis ge rum åt nya. Pollitt och 

Bouckaert benämner dessa system ”arkeologiska kartor” över forna politiska strider och 

                                                 
19 Inom ämnet hur institutioner påverkar och påverkas av förändring har också mycket skrivits om med 
utgångspunkt i ett institutionellt perspektiv. Här kan i detta fall framförallt nämnas den normativa 
nyinstitutionalismen där t ex March & Olsen har bidragit med betydande kunskap i form a bland annat 
boken Rediscovering Institutions. The Organizational Basis of Politics från 1989. 
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överenskommelser och menar att när dessa rensas bort försvinner även däri mycket 

inbyggd kunskap. För att påvisa hur sådana lagar, regler och institutioner kan skapa 

kraftiga motincitament till just förändring har ekonomer och statsvetare börjat anamma 

teorier om så kallad ”path dependency – spårbundenhet”. 20  Nedan följer en kort 

beskrivning av begreppet spårbundenhet medan teorin som helhet kommer att diskuteras 

mer under kapitel 2 – ett teoretiskt ramverk. 

 

Effekter av spårbundenhet kan t ex göra sig påminda vid en förändringsprocess när så 

mycket redan är investerat i det vedertagna sättet att göra saker och ting på att det helt 

enkelt kostar för mycket att förändra. I boken The new Politics of the Welfare State tar 

Paul Pierson upp begreppet spårbundenhet. Med spårbundenhet menar han att vissa vägar 

av politisk utveckling, så snart de är initierade, är svåra att ändra på eller att återkalla. 

Något som medför att förändring inom det offentliga kan vara en trögstyrd process som 

ibland blir nästintill omöjlig.21  

 

Två anledningar till osäkerhet mot att helt testa en ny linje, att göra en u-sväng tillbaka 

eller att iallafall inte helt gå ifrån den upptrampade vägen, menar Pierson 

vara ”förändringskostnader” i form av ”stora uppbyggnadskostnader eller fasta 

kostnader” och ”inlärningseffekter”. 22  ”Uppbyggnadskostnader eller fasta kostnader ” 

innebär att det på grund av ekonomiska incitament kan vara svårt att ändra en given bana 

och det blir då mer troligt att göra ytterligare ekonomiska satsningar på det redan 

existerande än att ändra bana. ”Inlärningseffekter” är vidare då det vid stora och 

komplexa system vanligtvis finns mycket utgifter i starten i form av läroprocesser varför 

också detta kan motverka en förändringsprocess.23  

 

Denna spårbundenhet kan således bita sig fast och det blir allteftersom tiden går svårare 

och svårare att göra några större förändringar. Kostnaderna för något annat än små steg 

bort från den redan upptrampade vägen blir helt enkelt för stora. Att gå utanför blir så 

                                                 
20 Pollitt & Bouckaert, Public Management Reform – a Comparative Analysis, sid. 33 
21 Pierson, Paul, “Coping with Permanent Austerity” i Pierson, Paul (Red), The new Politics of the Welfare 
State, sid. 411ff 
22 Förutom dessa två tar Pierson även upp Coordination effects och Adaptive expectations 
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pass kostsamt att fördelarna med att endast utveckla de arbetsgångar som redan finns 

istället för att omorganisera totalt, ofta kommer att överväga.24

 

1.2.4 Är förändring möjlig inom offentlig sektor? 
Att handläggningstiderna hos tillståndsgivande myndigheter och inom den kommunala 

sektorn förkortas är, som beskrivits i början, ett mål för den svenska regeringen och dess 

näringspolitik. För att en förbättring genom förändring skall kunna komma till stånd 

krävs det dock ibland att ”upptrampade vägar” överges och nya lösningar hittas - vägar 

för att undkomma spårbundenheten måste uppsökas. Dessa vägar är dock som vi sett 

inget självklart inom offentlig förvaltning och inte helt sällan söks lösningar på 

uppkomna problem inom ramen för det redan kända.25  

 

Som Montin påpekat är New Public Management fortfarande relativt oprövat i en stor del 

av landets kommuner och några dramatiska organisatoriska förändringar har inte tagit 

plats. Dock har nya handlingsnormer – influerade av New Public Management fått 

genomslag i nästan hela kommunsverige. För en kommun i Sverige torde därför 

förändringsprocesser influerade av New Public Management visserligen vara kända men 

samtidigt relativt oprövade och nya. Sett ur ett tioårsperspektiv förmodligen ännu mer 

oprövade och nya än idag. Under den tidsperioden skulle kanske till och med 

förändringar influerade av New Public Management motsvara avhopp från ”upptrampade 

vägar” och vara exempel på nya oprövade lösningar - motsatsen till tidigare 

nämnda ”spårbundenhet”.  

 

Med grund i det nu sagda anser jag det vara av värde att inom ämnet statsvetenskap 

genomföra en studie av hur en kommun har genomfört en förändringsprocess sett ur ett 

New Public Managementperspektiv. Ett ledord inom detta synsätt är ”effektivitet” och 

min förhoppning är därför att också kunna få svar på huruvida förändringen verkligen har 

lett till ökad effektivitet – i detta fall i form av förkortade handläggningstider av 

                                                                                                                                                  
23 Pierson, Paul, “Coping with Permanent Austerity” i Pierson, Paul (Red), The new Politics of the Welfare 
State, sid. 415 
24 ibid 
25 Pollitt & Bouckaert, Public Management reform – a comparative Analysis, sid. 33 
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tillståndsärenden. Det torde även vara intressant att undersöka om effekter av 

spårbundenhet i kommunen har försvårat förändringsprocessen eller om den har 

implementerats komplikationsfritt i förvaltningen. Tesen som studien således vill testa är 

att New Public Managementinspirerade förändringar inom en offentlig förvaltning är 

exempel på nya oprövade lösningar och därmed motsvarar avhopp från ”upptrampade 

vägar”. Om den undersökta förändringsprocessen har påverkats av eventuell 

spårbundenhet torde således dessa förändringar ha stött på problem när de infördes.  

 

1.2 SYFTE OCH FORSKNINGSFRÅGOR 
Utifrån tidigare nämnda diskussion är syftet med denna uppsats:  

 

Att utifrån ett New Public Managementperspektiv beskriva och diskutera en 

förändringsprocess inom offentlig förvaltning samt att undersöka om den har påverkats 

av eventuell spårbundenhet.  

 

Detta syfte skall nås genom en tvåstegsprocess. Först kommer utvalt material från 

förvaltningen studeras för att försöka finna svar på vilka New Public 

Managementinspirerade förändringar som skett där. Sedan kommer de studerade 

dokumenten att analyseras ytterligare för att däri söka svaret på frågan huruvida 

förändringarna har påverkats av eventuell spårbundenhet. Denna dokumentanalys 

kommer också att kompletteras av att intervjuer, med personer som har anknytning till 

den studerade förändringsprocessen, genomförs.   

 

1.2.1 Övergripande forskningsfråga 
Utifrån uppsatsens ovan nämnda syfte kan en övergripande forskningsfråga formuleras 

för att genomföra denna studie:  

 

• Påverkar spårbundenhet möjligheten till förändring i offentlig förvaltning? 
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1.2.2 Preciserade forskningsfrågor 
För att besvara min övergripande forskningsfråga tar jag hjälp av fyra preciserade 

forskningsfrågor, alla härledda ur den del av mitt teoretiska ramverk från kapitel 2.2 som 

behandlar spårbundenhet. Den exakta innebörden av begreppen i forskningsfrågorna 

nedan kommer således att förklaras mer i kapitel två. De preciserade forskningsfrågorna 

lyder som följer: 

 

• Har den utvalda förändringsprocessen påverkats negativt av stora 

uppbyggnadskostnader eller fasta kostnader i startskedet?  

• Har den utvalda förändringsprocessen påverkats negativt av inlärningseffekter i 

startskedet?  

• Har den utvalda förändringsprocessen påverkats negativt av samordningseffekter 

i startskedet? 

• Har den utvalda förändringsprocessen påverkats negativt av anpassade 

förväntningar i startskedet? 

  
1.3 VAL AV UNDERSÖKNINGSKOMMUN OCH FÖRVALTNING  
Denna studie kommer att fokusera på en kommunal förvaltning som handlägger 

tillståndsärenden. Detta då utgångspunkten för uppsatsen, som nämndes i början, är att 

det är viktigt att förkorta handläggningstider av tillståndsärenden i svenska kommuner. 

Tesen som vidare skall testas, är om New Public Managementinspirerade förändringar 

inom en offentlig förvaltning har påverkats av eventuell spårbundenhet. Således krävs det 

att en offentlig förvaltning som handlägger tillståndsärenden väljs ut.  

 

För att genomföra studien kommer därför först en svensk kommun att väljas ut vartefter 

en förvaltning i denna kommun kommer att utses som studieobjekt. På denna förvaltning 

kommer sedan en förändringsprocess att studeras ur ett New Public 

Managementperspektiv vartefter en dokumentanalys och intervjuer med berörda 

tjänstemän och politiker skall försöka utröna huruvida denna process har påverkats av 

eventuell spårbundenhet. Hur studien vidare skall genomföras rent metodmässigt kommer 

att diskuteras närmare i kapitel tre. Dock torde det vara intressant för den fortsatta 
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läsningen att redan nu klarlägga vilken kommunal förvaltning som studien kommer att ha 

som undersökningsobjekt. Därför följer redan nu en genomgång av urvalsprocessen för 

studiens undersökningskommun och förvaltning, medan den resterande 

metoddiskussionen återfinns i kapitel tre.  

 

1.3.1 Val av undersökningskommun 
För att testa min tes empiriskt har således en svensk kommun valts ut och valet föll på 

Trollhättan. Valet av Trollhättan som undersökningskommun har framförallt att göra med 

tre anledningar eller kriterier vilka jag kort kommer att redogöra för nedan. Det bör dock 

påpekas att de nämnda kriterierna är framtagna på eget bevåg och därmed inte baseras på 

tidigare forskning inom ämnet. Detta på grund av att ingen tidigare forskning av denna 

karaktär har funnits att tillgå. Således är uppsatsens kriterier för urvalsprocessen inte 

inspirerade av tidigare forskning inom ämnet utan de bygger enbart på mina egna 

reflektioner och tankar. 

 

I boken New Public Management i Norden står det att läsa om hur det ibland kan vara 

svårt att urskilja influenser av New Public Management hos förvaltningar i alltför små 

kommuner. Dessa är helt enkelt för små och den ena handen vet i stort sett alltid vad den 

andra gör, speciellt i och med att det i många fall är samma person som gör många 

sysslor. Där torde således inte behovet av New Public Managementinspirerade 

förändringar vara lika stort som hos större kommuner.26  

 

Om valet dock skulle falla på en alltför stor kommun finns istället risken att den 

undersökta förändringsprocessen blir alltför komplicerad och svåröverskådlig. Därför är 

det första kriteriet att hitta en medelstor kommun i Sverige som inte är alltför liten men 

ändå inte så pass stor att en förändringsprocess blir svåröverskådlig.  

 

Det andra kriteriet gäller politisk styrning i kommunen. I ovan nämnda bok står det även 

att läsa om hur det inte finns något klart samband mellan var på den politiska 

höger/vänsterskalan den styrande makten i kommunen befinner sig och vilken grad av 
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New Public Managementinspirerade lösningar som förekommer i den samma. Dock 

påpekas det att intresset för New Public Management i konservativt styrda kommuner 

förefaller vara mer ideologiskt än i socialistiska kommuner och att just denna skillnad 

verkar ha stor betydelse för hur väl införandet av NPM-inspirerade alternativ lyckas. 

Detta har därmed fått konsekvensen att i konservativt styrda kommuner har framgången 

med NPM varit mindre än i de socialistiskt styrda kommunerna.27 Då NPM-inspirerade 

idéer i denna studie skall utgöra exempel på nya oprövade lösningar i en 

förändringsprocess och inte studeras ur ett politiskt perspektiv är därför det andra 

kriteriet att den utvalda kommunen skall ha ett socialistiskt styre.   

 

Det sista och tredje kriteriet är av mer praktisk än vetenskaplig karaktär då det gör 

gällande att den valda undersökningskommunen ska ligga inom en tillänglig radie från de 

kommuner jag som författare under uppsatsskrivandets gång hade som hemvist, nämligen 

Trollhättan och Karlstad.  

 

När valet av analyskommun till sist skulle göras visade det sig att Trollhättan med sina 

53 000 invånare väl respresenterar en medelstor svensk stad och kommunen uppfyller 

således kriterium ett. Trollhättan har också socialistiskt styre och uppfyller därmed även 

kriterium två. Då Trollhättan passar väl in på de två första kriterierna faller det sig därför 

naturligt att välja just Trollhättan som analyskommun för studien.  

 

1.3.1 Val av förvaltning 
När valet av undersökningskommun är gjort skall också en förvaltning i denna kommun 

utses som studieobjekt. På den utvalda förvaltningen skall sedan, som tidigare nämnts, en 

förändringsprocess studeras ur ett New Public Managementperspektiv. Slutligen skall en 

dokumentanalys och intervjuer med berörda tjänstemän och politiker vid förvaltningen 

försöka utröna huruvida processen har påverkats av eventuell spårbundenhet.  

 

                                                                                                                                                  
26 Klausen, Kurt Klaudi & Ståhlberg, Krister, ”New Public Management i Norden – en tredje väg” i 
Klausen, Kurt Klaudi och Ståhlberg, Krister (Red), New Public management i Norden, sid. 209 
27 aa, sid. 208 
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I början av inledningskapitlet utpekades förkortade handläggningstider av 

tillståndsärenden som en viktig del i att förbättra företagsklimatet och servicen till företag 

i svenska kommuner. Det är också dessa kommuners varierande service som uppsatsens 

problembild grundar sig på. För studien förefaller det därför vara rimligt att välja en 

förvaltning som handlägger många tillståndsärenden för just företag till studieobjekt.  

 

Trollhättan stad har sju nämnder som var och en har en förvaltning arbetandes under sig; 

Utbildningsnämnden, Omsorgsnämnden, Arbetsmarknads- och socialnämnden, Kultur- 

och fritidsnämnden, Tekniska nämnden, Byggnads- och trafiknämnden och 

Miljönämnden. De nämnder/förvaltningar som berörs av tillståndsärenden för företag är i 

Trollhättan fem till antalet; Utbildningsnämnden, Arbetsmarknads- och socialnämnden, 

Tekniska nämnden, Byggnads- och trafiknämnden och Miljönämnden. 

Utbildningsnämnden berörs dock bara när en privat förskola eller ett privat fritidshem 

skall startas28 och då inga sådana har startats i Trollhättan de senaste åren är det bara de 

övriga fyra nämnderna/förvaltningarna som skulle kunna tänkas ha relevans för denna 

studie 29 . De fyra berörda nämnderna/förvaltningarna handlägger ett antal olika 

tillståndsärenden vilka kort sammanfattas enligt tabell 1.1 nedan: 
 

Tabell 1.1 – Nämnder och förvaltningar i Trollhättans stad 
 

 
Arbetsmarknads- och 

socialnämnden/förvaltningen 

 
Tillstånd gällande alkohol (utskänknings-

tillstånd) 
 

 
 

Tekniska nämnden/förvaltningen 
 

 
Tillstånd gällande uppställande av 

uteserveringar 
 

 
Byggnads- och 

trafiknämnden/stadsbyggnadsförvaltningen 
 

 
Tillstånd gällande bygglov, bygganmälan, 
rivningslov, marklov och brandfarliga varor 

 
 
 
 

Miljönämnden/förvaltningen 

 
Tillstånd gällande godkännande av 

livsmedelslokal och tillfällig  
livsmedelshantering 

 
 
 

 

 

 

 

Källa: www.trollhattan.se 

                                                 
28 När en privat skola, t ex. en friskola skall startas måste kommunstyrelsen göra en förfrågan till skolverket 
och beslut om detta fattas således inte av den enskilda nämnden/förvaltningen.  
29 I juli 2005 fanns i Trollhättans stad 1 privat förskola och 3 privata fritidshem och alla 4 startades innan år  
2003. 
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De förvaltningar som fattar beslut om flest företagsrelaterade frågor i Trollhättan stad är 

stadsbyggnadsförvaltningen och miljöförvaltningen. Det är således dessa två 

förvaltningar som företagare i staden mest kommer i kontakt med när det gäller 

handläggning av företagsrelaterade frågor. Miljöförvaltningen handlägger dock 

en ”smalare” typ av ärenden och en större bredd av företag torde därför ha med 

stadsbyggnadsförvaltningen att göra. Skall en företagare vidare t ex bygga om sin 

restaurang måste han eller hon vända sig till både stadsbyggnads- och miljöförvaltningen 

för att söka olika tillstånd och därför kan man anta att även viss del av 

restaurangföretagens ärenden också fångas upp vid en studie av 

stadsbyggnadsförvaltningens ärendehandläggning.  

 

Med grund i den nu sagda anser jag det därför vara av intresse att välja 

stadsbyggnadsförvaltningen i Trollhättan stad som studieobjekt då det är denna 

förvaltning som flest företagare kommer i kontakt med där det gäller tillståndsärenden. 

 
1.4 AVGRÄNSNINGAR 
Förutom att studien redan genom urvalsprocessen är avgränsad till att gälla endast 

stadsbyggnadsförvaltningen i Trollhättan stad har också en avgränsning inom själva 

förvaltningen gjorts. I kapitel 4 kommer stadsbyggnadsförvaltningen att presenteras 

närmare och det framkommer då att den del av förvaltningen som står för 

handläggningen av tillståndsärenden är stadsarkitektkontoret. Därför kommer endast 

förändringar som berör stadsarkitektkontoret att studeras. Denna avgränsning innebär 

dessvärre att någon helhetssyn av förvaltningen inte kan erhållas vilket självklart kan 

komma att påverka uppsatsens resultat. Vad som däremot talar för en sådan avgränsning 

är möjligheten att mer djupgående kunna studera den enhet där själva tillståndsgivningen 

tar plats. Något som jag i detta fall anser överväga de negativa effekter en förlorad 

helhetssyn kan inbringa.  

 

Utöver denna avgränsning inom förvaltningen har också en avgränsning i tid gjorts. 

Studien omfattar förändringar som tagit plats under en tioårsperiod mellan åren 1996-

2005. Valet av denna tidsperiod gjordes mot bakgrund av diskussionen i kapitel 1.2.4 

gällande att New Public Managementinspirerande förändringar har fått begränsat 
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genomslag i svenska kommuner. Där påpekades det också att sådana förändringar för en 

kommun i Sverige visserligen torde vara kända men samtidigt relativt oprövade och nya. 

Sett ur ett tioårsperspektiv förmodligen ännu mer oprövade och nya än idag. På sidan 11 

står att läsa:  
 

Under den tidsperioden skulle kanske till och med förändringar influerade av New Public 

Management motsvara avhopp från upptrampade vägar och vara exempel på nya oprövade 

lösningar - motsatsen till tidigare nämnda spårbundenhet.  
 

Med detta som bakgrund förefaller därmed den senaste tioårsperioden mellan åren 1996-

2005 vara en lämplig undersökningsperiod.  

 
1.5 DISPOSITION 
I kapitel två följer en redogörelse för uppsatsens teoretiska ramverk som består av två 

delar. Den första delen behandlar begreppet New Public Management och den andra 

delen går in på begreppet spårbundenhet och vad som kännetecknar en spårbunden 

process.  

 

Kapitel tre utgör vidare uppsatsens metodkapitel där först studiens metodologiska 

tillvägagångssätt presenteras vartefter en återkoppling till det teoretiska ramverket från 

kapitel två görs och en analysmodell tas fram.  

 

I kapitel fyra beskrivs sedan uppsatsens analysenhet Trollhättan stad och dess 

stadsbyggnadsförvaltning närmare. Här redogörs även för de förändringar som tagit plats 

på stadsbyggnadsförvaltningen den senaste tioårsperioden och hur dessa kan kopplas till 

den studerade New Public Managementlitteraturen.  

 

I kapitel fem redovisas de genomförda intervjuerna samtidigt som resultatet löpande 

analyseras utifrån den teori gällande spårbundenhet som presenterats i kapitel två. Under 

analysens gång besvaras även de preciserade forskningsfrågorna. Slutsatser och en 

avslutande kommentar knyter till sist samman och avslutar uppsatsen i det sjätte kapitlet. 

I detta kapitel besvaras även uppsatsens övergripande forskningsfråga och jag redovisar 

huruvida uppsatsens syfte är uppfyllt.   

 17



2 ETT TEORETISKT RAMVERK 
 
 
 
I följande kapitel kommer ett teoretiskt ramverk att skapas där begreppen New Public 
Management och spårbundenhet står i fokus. Detta ramverk utgör uppsatsens teoretiska 
bas som det empiriska materialet sedan kommer att diskuteras och analyseras utifrån. 

 

2.1 NEW PUBLIC MANAGEMENT 

New Public Management – NPM – är en marknadsorienterad skola som fokuserar på 

kostnadseffektivitet och produktivitet snarare än mer traditionella sätt att bedöma 

offentliga organisationer på som t ex politisk demokrati, offentlig etik och rättssäkerhet.30  

 

Centralt bakom NPM står ”Public Choice-skolan” där huvudtankegången är att alla 

organisationer präglas av medlemmarnas egenintresse. En annan utgångspunkt är idén 

om ”generic management” – föreställningen om att förvaltning är en säregen typ av 

verksamhet oberoende av vad som förvaltas. Uppfattningen inom denna tankegång är 

således att skillnaden mellan offentlig och privat sektor i realiteten inte är så stor som 

forskare traditionellt har argumenterat för.31  

 

Inriktningen har också sitt ursprung i en kritik av det offentliga för att vara alltför 

byråkratiskt, något som dess förespråkare därmed ser som negativt. Vidare kan tre idéer 

och föreställningar om den offentliga sektorns storlek och funktion utläsas. För det första 

anses den vara för stor och därför borde stora delar av serviceproduktionen skäras ner 

eller privatiseras. För det andra är den ineffektiv och har ett dåligt ledarskap, här borde 

man istället lära sig av den privata organisationen. För det tredje menar NPM att politiker 

borde inskränka sig till beslutfattande och låta tjänstemännen få större frihet vid 

implementering.32  

 

                                                 
30 Øgård, Morten, ”New public management – markedet som redningsplanke?” i Baldersheim, Harald & 
Rose, Lawrence E. (Red), Det kommunale laboratorium, sid. 27f 
31 aa, sid. 28f 
32 Klausen, Kurt Klaudi & Ståhlberg, Krister, ”New Public Management” i Klausen, Kurt Klaudi och 
Ståhlberg, Krister (Red), New Public management i Norden, sid. 10f 
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I själva serviceproduktionen kan NPM konkret ta sig utryck i t ex att service läggs ut som 

en kontraktsmodell vilket skapar en köparsäljarrelation eller via att ändra utbudet genom 

privatiseringar och decentraliseringar. Vidare skall serviceproduktionen enligt NPM 

konkurrensutsättas med privata eller non-profitorienterade alternativ. Detta för att 

säkerställa att brukaren själv ska kunna välja, vilket i sin tur säkrar sparsamhet och 

kvalitet. Sedan är också en marknadskontroll snarare än en indirekt demokratisk kontroll 

att föredra och man bör göra en åtskillnad mellan politisk och administrativ ledning såväl 

som att beställare och utförare bör skiljas åt.33  

 

Inom organisationen kan NPM innebära en övergång till resultatstyrning där de enskilda 

delarna ansvarar för att nå uppsatta mål. Ledningen bör ha entreprenörsanda och dra upp 

visioner för verksamheten – överhuvudtaget skall ledningsprinciper från den privata 

sektorn införas. Den fackkunnige administratören får därmed ge plats åt ledare med 

ansvar och en dynamisk ledningsgrupp under sig. Organisationen bör också bli mer 

flexibel och införa ny teknik för information, samt vidareutbilda personalen för att sedan 

klara av detta.34

 

NPM är dock ingen homogen förvaltningsskola utan innehåller flera olika riktningar som 

alla samsas under samlingsnamnet New Public Management. Inom detta samlingsnamn 

finns det sedan en mängd olika begrepp som uttrycker samma anda och tankegångar, till 

exempel ”modernisering av den offentliga sektorn”, ”reinventing government” 

och ”managerialism”. Sammanfattningsvis kan ändock sägas att en röd tråd för NPM är 

att den offentliga sektorn bör styras mer som den privata sektorn, både vad gäller 

affärsmässighet och effektivitet.  

 
2.1.1 New Public Management som perspektiv på förändring 
New Public Management är, som tidigare nämnts, ett samlingsnamn på mycket av det 

förändrings- och reformarbete som blivit allt vanligare inom offentlig förvaltning. När det 

gäller forskning inom området finns det många olika innehållsmässiga definitioner på vad 

                                                 
33Klausen, Kurt Klaudi & Ståhlberg, Krister, ”New Public Management” i Klausen, Kurt Klaudi och 
Ståhlberg, Krister (Red), New Public management i Norden, sid. 10f 
34 aa, sid. 12 
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NPM egentligen innebär och även om de olika definitionerna inte skiljer sig mycket åt 

kan självklart valet ändå få konsekvenser för resultatet i en eventuell studie. Då NPM i 

denna uppsats endast skall användas som ett perspektiv för att finna eventuella tecken på 

förändring anser jag dock inte att valet av definition skulle påverka uppsatsens resultat 

nämnvärt.   

 

I boken Det kommunale laboratorium presenterar Morten Øgård en översikt över vad 

många forskare hävdar är grundstommen i NPM. En sådan sammanfattande översikt 

anser jag väl passa in på mitt användande av NPM som övergripande perspektiv och det 

är därför denna beskrivning jag i fortsättningen kommer att använda mig av.  

 

Øgård delar upp innehållet i tre delar där den första handlar om ledarskapets roll. Det bör 

finnas en stark tro på ledarna. Ledarna bör vidare tillsättas på kontrakt som innehåller 

tydliga mål som skall uppnås. Fokus bör ligga på effektivitet, något som kan hjälpas upp 

av en ökad decentralisering och ökad delegering. Vidare skall produktivitetskrav ställas 

på personalen för att säkra effektiviteten.35  

 

Den andra delen av definitionen handlar om att gå från direkt auktoritet till indirekt 

styrning av förvaltningen. Detta tar sig bland annat form genom målstyrning och genom 

omfattande delegering av ansvar. Effektiviteten säkras genom prestationsbaserade 

belöningssystem och ökad benchmarking samtidigt som privatiseringar av offentlig 

verksamhet bör ske eller i alla fall konkurrensutsättas. Förvaltningen bör också jobba 

med kontrakt och snarast bli en tillsynsenhet för kontrollsäkring.36

 

Den tredje delen handlar om att det offentliga tar för lite hänsyn till brukarnas vilja och 

preferenser. Resultatet av ovan nämnda konkurrensutsättning blir förhoppningsvis en 

ökad valfrihet mellan alternativ. Detta bör dock kompletteras av garantier och lagliga 

rättigheter för att se till att servicen fungerar. Förvaltningen bör också 

göra ”marknadsundersökningar” och använda medborgarpaneler för att bättre förstå vad 

                                                 
35 Øgård, Morten, ”New public management – markedet som redningsplanke?” i Baldersheim, Harald & 
Rose, Lawrence E. (Red), Det kommunale laboratorium, sid. 32f 
36 ibid 

 20



medborgarna vill ha samt införa vouchersystem som en garant för valfrihet. Kort sagt 

skall det fokuseras på brukaren och dennes behov.37

 

I figur 2.1 nedan återfinns Øgårds översikt såsom den framställs i boken Det kommunale 

laboratorium. 

 
Figur 2.1 – New Public Management 

NEW PUBLIC  
MANAGEMENT 
 

 
◦ Fokus på ökad effektivitet 
◦ Ledarna ges möjlighet att leda genom 
utökat bruk av decentralisering och delegering 
◦ Professionalisering av ledarrollen 
◦ Disciplinering av personalen genom 
produktivitetskrav 
◦ Ledarna anställs på kontrakt med tydliga 
resultatkrav 

 
◦ Privatisering av kommunal verksamhet 
◦ Prestationsbaserat belöningssystem 
◦ Fokus på kvalitet och kvalitetssäkring 
◦ Delegering av ansvar och myndighet 
◦ Målstyrning och resultatstyrning 
◦ Fokus på marknad och avtal 
◦ Konkurrensexponering 
◦ Benchmarking  

 
◦ Medborgarval och valfrihet 
◦ Rättigheter reglerade enligt lag 
◦ Servicegarantier 
◦ Pengar skall följa brukaren 
(vouchersystem) 
◦ Medborgarundersökningar 
◦ Medborgarstyrelser 
◦ Medborgarpaneler 
◦ Stadsdelsnämnder 
◦ IT-demokrati 
◦ Folkomröstningar 
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STYRNING I 
FORM AV:

TRO PÅ 
LEDAREN SOM 
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Källa: Øgård, 2000, sid. 33 
 

2.1.2 Kritik mot New Public Management 
Få nyorganiseringar genomförs dock utan att kritik uppkommer – så även när det gäller 

NPM. Många forskare inom ämnet har bland annat argumenterat för att den offentliga 

                                                 
37 Øgård, Morten, ”New public management – markedet som redningsplanke?” i Baldersheim, Harald & 
Rose, Lawrence E. (Red), Det kommunale laboratorium, sid. 33 
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förvaltningen delvis har andra mål med sin verksamhet än vad ett företag har. Ett företag 

har i många fall enbart ekonomiska mål med verksamheten och styrningen sker således 

därefter. För offentlig verksamhet finns dock även andra värden såsom demokrati och 

rättsäkerhet och därmed kan inte enbart det ekonomiska perspektivet vara styrande. 38  

 

Kritik framkommer även mot den ökade resultatstyrning som ofta uppkommer i 

kölvattnet kring NPM. Forskare frågar sig om det inom offentlig sektor är möjligt att ha 

lika klara resultatstyrningsbaserade mål som inom privat sektor. Även egna mål hos 

enskilda institutioner kan då komma att spela in vilket kan leda till samarbetsproblem 

inom olika verksamheter. Detta i sin tur kan komma att innebära att verksameter 

som ”idealt” sett borde samarbeta i praktiken inte gör det. 39  

 

Det finns ytterligare kritik för NPM som modell för förändring inom offentlig sektor men 

jag anser dock inte detta vara relevant för min studie då syftet med den inte är att 

utvärdera eventuella fördelar eller brister inom NPM. I uppsatsen kommer istället, som 

tidigare nämnts, NPM endast att användas som ett hjälpmedel för att urskilja eventuella 

förändringar inom offentlig förvaltning. I studien respresenterar NPM också tecken på 

avhopp från upptrampade vägar och ett sätt att bryta med den spårbundenhet som ibland 

kan göra sig gällande inom offentlig förvaltning. Inte heller här anser jag rådande kritik 

mot NPM ha någon avgörande betydelse för resultatet.   

 
2.2 SPÅRBUNDENHET 
Det har blivit allt vanligare för forskare inom den samhällsvetenskapliga disciplinen att 

beskriva politiska processer som spårbundna, dock råder ingen konsensus om vad som 

exakt definierar begreppet. Den primära skillnaden mellan olika definitioner rör 

framförallt hur pass bred syn av begreppet som tillåts. På ett övergripande plan kan 

spårbundenhet ses i form av att en, vid tidpunkten föga obetydlig och liten händelse, kan 

få stor betydelse för framtida skeenden och framtida händelser.  

 

                                                 
38 Øgård, Morten, ”New public management – markedet som redningsplanke?” i Baldersheim, Harald & 
Rose, Lawrence E. (Red), Det kommunale laboratorium, sid. 32f 
39 ibid 
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Denna breda definition lämnar oss dock bara med vetskapen om att historien har 

betydelse och den kan därför vara svår att applicera på studier av en förändringsprocess. 

En smalare definition av begreppet ges bland annat av Margaret Levi när hon beskriver 

spårbundenhet som:  

 
Path dependence has to mean, if it is to mean anything, that once a country or region has 

started down a track, the costs of reversal are very high. There will be other choice points, 

but the entrenchments of certain institutional arrangements obstruct an easy reversal of the 

initial choice.40  

 

Levi drar sedan en parallell mellan spårbundenhet och ett träd och då det från ett träd 

utgår många stora grenar som sedan själva förgrenar sig. Befinner man sig ute bland 

förgreningarna och helt plötsligt vill vända om är sannolikheten stor att man inte kommer 

hamna speciellt långt från ursprungsgrenen. Även om det är möjligt, fortsätter Levi, att 

vända när man befinner sig längst ut på en gren eller att hoppa mellan grenar är 

sannolikheten stor att man inte gör ett osäkert jättehopp till en annan del av trädet utan 

sakta men säkert följer de olika förgreningarna längst ursprungsgrenen.41   

 

Paul Pierson tar i artikeln ”Increasing Returns, Path Dependence, and the Study of 

Politics” upp problemet med att själva konceptet med spårbundenhet med åren har tänjts 

ut till att inbegripa ett brett spektrum av inneboende betydelser. Dock menar Pierson att 

så länge forskaren är klar och tydlig med vad som menas med begreppet i just det för 

tillfället berörda fallet så torde dessa problem kunna överbyggas.42  

 

Det förefaller därför redan nu viktigt att klargöra uppsatsens grundläggande syn gällande 

definition av begreppet spårbundenhet.  Levi menar att spårbundenhet påverkar ett lands 

eller en regions möjligheter att förändras. Skulle en förändring ske, sker den inte annat än 

med små steg längst den redan påbörjade vägen – kostnaden för motsatsen blir helt enkelt 

för hög. Detta anser jag ligga väl i linje med föreliggande uppsats idé, att ett avhopp från 

                                                 
40 Levi, citerad och återgiven i Pierson, Paul, “Increasing Returns, Path Dependence, and the Study of 
Politics” i American Political Science Review, sid. 252 
41 ibid 
42 Pierson, Paul, “Increasing Returns, Path Dependence, and the Study of Politics” i American Political 
Science Review, sid. 252 
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den upptrampade vägen skulle kunna stöta på problem inom en offentlig förvaltning. 

Hypotesen som studien vill applicera är att New Public Managementinspirerade 

förändringar inom en offentlig förvaltning är exempel på nya oprövade lösningar och 

därmed motsvarar avhopp från ”upptrampade vägar”. Om den undersökta 

förändringsprocessen har påverkats av eventuell spårbundenhet torde således dessa 

förändringar ha stött på problem när de infördes. Vid användandet av spårbundenhet som 

begrepp kommer det därmed att användas med den smalare definitionen som grund. 

Avhopp och förändringar bort från en upptrampad väg är svåra att genomföra då 

kostnaderna för att inte stanna kvar längst vägen hela tiden ökar.  

 

2.2.1 Spårbundenhet – en effekt av tilltagande avkastning 
I denna studie kommer spårbundenhet att användas som ett begrepp inom ett 

statsvetenskapligt område. Dock är den teori som kommer att appliceras från början 

sprungen ur ekonomiska studier om Increasing Returns – tilltagande avkastning, en 

process som spårbundenhet till stor del kan ses som en effekt av. I en process med 

tilltagande avkastning ökar nämligen sannolikheten för att ta ytterligare steg längs en 

påbörjad väg, för varje steg som tas. Detta på grund av att de relativa fördelarna med den 

pågående verksamheten i jämförelse med andra nya verksamheter ökar med tiden.43  

 

Det är tack vare studier av ny teknologi som många av argumenten för tilltagande 

avkastning har uppkommit. Ekonomen Brian Arthur har t ex visat hur det i komplexa 

kunskapsbaserade sektorer är vanligt förekommande att en speciell teknologi kan få stort 

övertag över konkurrenter även om den inte nödvändigtvis är den mest effektiva på lång 

sikt. Detta händer på grund av att varje ny teknisk uppfinning genererar högre 

kunskapsmässig avkastning för användaren allteftersom han eller hon lär sig mer om den. 

När en ny teknologi är i fokus för tilltagande avkastning är det av största vikt att vara den 

som är först ut på marknaden. Detta då aktörerna tack vare tilltagande avkastning får 

                                                 
43 Pierson, Paul, “Increasing Returns, Path Dependence, and the Study of Politics” i American Political 
Science Review, sid. 253 
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starka incitament att fortsätta med den först valda produkten vilket innebär att eventuella 

konkurrenter därmed blir exkluderade.44

 

Ovan nämnda gäller i stora komplexa system men kan, för att exemplifiera resonemanget, 

även appliceras på enklare fall. T ex om en persons första mobiltelefon är av märket 

Ericsson skulle han eller hon, enligt Arthur, också köpa en Ericsson som andra, tredje, 

fjärde mobil osv. När personen väl lärt sig hur en Ericsson fungerar minskar nämligen 

viljan att sätta sig in i detaljerna med exempelvis en Nokia – även om en Nokia efter ett 

tag skulle visa sig vara bättre än telefonen från Ericsson. De relativa fördelarna med att 

fortsätta med Ericsson överväger fördelarna med att byta till en Nokia. Här kan också 

paralleller till föreliggande studie dras; om tjänstemän på en förvaltning arbetar efter en 

välkänd inarbetad arbetsgång kommer de relativa fördelarna med att fortsätta med 

arbetsgången eventuellt vara högre än att testa ett nytt arbetssätt. Även om det nya 

arbetssättet förmodligen skulle kunna leda till bättre resultat än det gamla, t ex i form av 

förkortade handläggningstider av tillståndsärenden.  

 

2.2.2 När uppkommer tilltagande avkastning? 

Arthur påpekar att inte alla typer av teknologier är benägna att medföra tilltagande 

avkastning, utan att det existerar vissa omständigheter som gör att de uppkommer. 

Omständigheter som är av största vikt att förstå då liknande förhållanden ofta 

förekommer i den politiska världen. Arthurs kännetecken för när tilltagande avkastning 

tenderar att uppkomma kan således förse oss med en god förståelse om när detta kan 

antas göra sig påmint även inom den samhällsvetenskapliga världen.45   

 

Arthur presenterar sammanlagt fyra kännetecken för när tilltagande avkastning tenderar 

att uppkomma och menar att det är i processer där det existerar: 

 

 

 

                                                 
44 Arthur återgiven i Pierson, Paul, “Increasing Returns, Path Dependence, and the Study of Politics” i 
American Political Science Review, sid. 254 
45 ibid 
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• Stora uppbyggnadskostnader eller fasta kostnader – Dessa skapar ekonomiska 

incitament för ytterligare investeringar i en påbörjad teknologi. När dessa 

kostnader är höga kan individer och organisationer dra större nytta av att hålla sig 

till ett enda val då kostnaden för att bygga upp ett nytt system helt enkelt skulle 

bli för hög.  

• Inlärningseffekter – Dessa motverkar försök att testa nya varianter av teknologin 

då användarna redan har lärt sig hur just sin variant fungerar. Via repetition lär sig 

individer hur de ska använda en produkt mer effektivt och deras kunskaper 

tenderar att driva på ytterligare användning av den produkten eller av andra 

produkter med samma märke.  

• Samordningseffekter – Dessa uppkommer när de fördelar en individ erhåller 

från en viss aktivitet ökar av att fler personer gör på samma sätt. 

Samordningseffekter tenderar att vara extra vanliga när teknologin behöver vara 

kompatibel med en sammankopplad infrastruktur, t ex gällande bilar i form av ett 

väl fungerande vägnät, bensinstationer, bilverkstäder etc. En ökad användning av 

en speciell teknologi uppmuntrar investeringar i den sammankopplade 

infrastrukturen vilket i sin tur attraherar fler användare till den nya teknologin.  

• Anpassade förväntningar – Dessa handlar om de förväntningar individer har om 

vad en viss teknologi kommer att innebära i framtiden. De anpassade 

förväntningarna är också relaterade till de ovan nämnda samordningseffekterna i 

och med att individer tenderar att ”satsa på rätt häst” och välja den teknologi eller 

den väg som de antar att flest andra individer kommer att göra.  

 

I processer där något eller några av dessa fyra kännetecken existerar finns således enligt 

Arthur en bra grogrund för tilltagande avkastning. En tilltagande avkastning som sedan 

med största sannolikhet kommer att innebära en ökad spårbundenhet för processen i fråga.  

 

2.2.3 Från teknologi och ekonomi till statsvetenskap 
Arthurs kännetecken för när tilltagande avkastning kan uppkomma är som tidigare 

påpekats av största vikt att förstå då liknande förhållanden ofta förekommer i den 

politiska världen. Pierson påpekar dock att idén om tilltagande avkastning, sprungen ur 
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mikroekonomisk teori, inte rakt av kan appliceras på studiet av statsvetenskap. Om 

statsvetare däremot tar hänsyn de skillnader mellan ekonomi och politik som de facto 

existerar menar Pierson att värdet av att ta hjälp av ekonomisk teori absolut kan höjas för 

statsvetenskaplig forskning.46

 

Ekonomen och statsvetaren Douglass North påpekar t ex att Arthurs teori anpassad för 

tilltagande avkastning inom teknologin, på ett adekvat sätt kan användas i studier av 

statsvetenskaplig karaktär, exempelvis i studier av institutioner. North påpekar dock att 

processer med tilltagande avkastning eller spårbundenhet inte är som mest kraftfulla hos 

individuella organisationer eller institutioner utan på en större makronivå som även 

innefattar mer komplicerade organisationer och institutioner.47  

 

North menar att institutioner idag är en del av en komplicerad social kontext där många 

olika beroendefaktorer spelar in. Detta gör att nya institutioner många gånger medför 

både stora uppbyggnadskostnader och avsevärda inlärnings- och samordningseffekter 

såväl som anpassade förväntningar. I motsats till nya eller förändrade institutioner 

genererar således etablerade institutioner kraftfulla incitament som förstärker deras egen 

stabilitet och vidare utveckling. Att genomföra en förändringsprocess under sådana 

omständigheter kan därmed verka hämmande på stabiliteten vilket kan leda till att 

förändringsviljan minskar.48  

 

Skall detta appliceras på nationell nivå i Sverige kan t ex jämförelser dras med 

upprättandet av en ny myndighet eller sammanslagningen av två myndigheter till en. Här 

kommer det i båda fallet att bli tal om både stora uppbyggnadskostnader och 

inlärningseffekter. Ytterligare paralleller kan vidare dras till väljarbeteende då t ex en 

individ kan dra sig för att rösta på ett visst parti som riskerar att inte komma över 4 

procent i valet. För att undvika att riskera att hans eller hennes röst ”inte räknas” röstar 

                                                 
46 Pierson, Paul, “Increasing Returns, Path Dependence, and the Study of Politics” i American Political 
Science Review, sid. 257 
47 North, återgedd i Pierson, Paul, “Increasing Returns, Path Dependence, and the Study of Politics” i 
American Political Science Review sid. 255 
48 aa, sid. 256 
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personen istället på val nummer två. De anpassade förväntningarna gör således att 

valbeslutet påverkas.  

 

Denna studie kommer dock inte att genomföras vid en komplicerad organisation på en 

större makronivå, utan istället på en mindre komplex förvaltning i en mellanstor svensk 

kommun. Frågan uppkommer då om detta är ett för trivialt område eller om effekter av 

spårbundenhet kan finnas även här? North påpekade som bekant att spårbundna processer 

inte är som mest kraftfulla hos individuella organisationer eller institutioner utan på en 

större makronivå som innefattar mer komplexa organisationer och institutioner. Frågan är 

då om spårbundenhet existerar över huvudtaget när det gäller mindre komplexa processer 

på mindre komplexa organisationer? Detta är något som jag hoppas att min studie kan 

komma att ge svar på.  
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3 METOD OCH MATERIAL 
 
 
 
I detta kapitel presenteras först studiens metodologiska ansats och tillvägagångssätt 
vartefter en återkoppling till det teoretiska ramverket från kapitel två görs. 
Återkopplingen kommer att ske i form av utvecklandet av en analysmodell där de fyra 
preciserade forskningsfrågorna ligger till grund. Detta för att klargöra hur det empiriska 
resultatet kommer att behandlas och bearbetas under uppsatsens analyskapitel.  

 
 

3.1 UNDERSÖKNINGENS METODOLOGISKA ANSATS 
Denna uppsats är en fallstudie av en förändringsprocess på stadsbyggnadsförvaltningen i 

Trollhättan stad. Att valet föll på just fallstudie som metod har sin grund i en rad 

anledningar varav den främsta är att det i denna uppsats endast är en analysenhet som 

studeras. Undersökningen är en djupstudie av en liten men dock komplex företeelse och 

fallstudien som metod möjliggör detta då hänsyn tas till att det finns många variabler av 

intresse. Metoden är vidare lämplig när syftet är att öka kunskapsbasen om t ex en viss 

situation, händelse (läs en förändringsprocess), företeelse eller person. Fallstudien som 

metod lämpar sig också bra för denna studie då den är heuristisk och därmed kan 

förbättra förståelsen av den studerade förändringsprocessen, bekräfta tidigare kunskap, 

skapa nya innebörder och vidga erfarenheterna.49  

 

Undersökningen kan också betecknas som en kvalitativ sådan. Utmärkande för den 

kvalitativa ansatsen är att den syftar till att få djupgående information genom att inhämta 

många upplysningar om få undersökningsenheter. Den främsta fördelen med kvalitativa 

studier är att de i motsats en kvantitativ i större utsträckning kan ge en djupare helhetsbild 

av ett speciellt fall.50

 

Att välja en kvalitativ fallstudie som undersökningsform medför dock även vissa brister 

för studien. Det innebär visserligen att en helhetsbild och djupare kunskap om den 

undersökta förändringsprocessen kan införskaffas men det sker på bekostnad av 

                                                 
49 Merriam, Fallstudien som forskningsmetod, sid. 25f 
50 Esaiasson & Gilljam m.fl., Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle individ och marknad, sid. 233 
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möjligheten till vetenskapligt generaliserande. Konsekvensen blir således att studiens 

resultat endast kommer att kunna generaliseras utifrån förhållandena i just det här 

specifika fallet och inte mer. Detta då fallstudien är generaliserbar i förhållande till de 

bestämda teoretiska antagandena i just den studien och endast så.51  

 

Genom att använda mig av fallstudien som metod är målet således inte att göra en 

statistisk generalisering utan endast att göra en analytisk generalisering. Med analytisk 

generalisering menas i detta fall att teorin om spårbundenhet, som den framställs i denna 

uppsats, utgör den nivå vid viken generaliseringen av resultatet uppstår. Med denna teori 

kommer sedan fallstudiens resultat att jämföras.  

 

3.2 STUDIENS GENOMFÖRANDE 
Syftet med uppsatsen är som tidigare nämnts att utifrån ett New Public 

Managementperspektiv studera och diskutera en förändringsprocess inom offentlig 

förvaltning samt att undersöka om den har påverkats av eventuell spårbundenhet. För att 

uppfylla detta syfte kommer det faktiska arbetet att ske genom en tvåstegsprocess.  

 

För att ta reda på vilka förändringar som har skett den senaste tioårsperioden kommer 

först utvalda dokument från förvaltningen att studeras. De förändringar som förefaller 

vara New Public Managementinfluerade kommer sedan att redovisas i texten samtidigt 

som valet av dessa förändringar löpande kommer att motiveras utifrån den studerade 

litteraturen. När sedan frågan om dessa förändringar har påverkats av eventuell 

spårbundenhet skall besvaras kommer de studerade dokumenten att analyseras ytterligare 

för att däri söka svaret. Denna dokumentanalys kommer också att kompletteras av 

intervjuer med personer som har anknytning till den studerade förändringsprocessen.  

 

3.2.1 Dokumentanalys 
När man avser att använda sig av annan information än den som samlats in vid intervjuer 

eller observationer använts ofta termen dokument då det vanligtvis är just skriftliga källor 

                                                 
51 Merriam, Fallstudien som forskningsmetod, sid. 46ff 
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som kommer till användning vid en fallstudie.52 De dokument som skall studeras i denna 

uppsats är budgethandlingar och verksamhetsplaner från stadsbyggnadsförvaltningen i 

Trollhättan stad. Detta för att först försöka finna information om vilka förändringar som 

har genomförts under en tioårsperiod och sedan undersöka huruvida processen har 

påverkats av eventuell spårbundenhet. I enighet med tidigare gjord avgränsning kommer 

vidare de studerade dokumenten att vara från åren 1996-2005. 

 

Användandet av dessa dokument medför att jag kommer få information både om de 

förändringar som genomförts på förvaltningen, men också om de förändringar som 

planerades men av olika anledningar inte genomfördes. Dock innebär valet av dokument 

att de förändringsplaner som aldrig nådde ända fram till verksamhetsplanerna kommer att 

bli förbisedda - något som självklart påverkar uppsatsens validitet. För att minska detta 

problem kommer de eventuella förändringarna att tas upp med respondenterna vid 

intervjutillfällena. Förhoppningen är då att om någon stor förändring kommer att bli 

förbisedd i dokumentanalysen så kommer information om denna ändock komma fram 

under intervjutillfällena.  

 

Det är dock inte alla förändringar som har genomförts som kommer att tas upp för vidare 

analys. Tidigare nämnda Pollitt och Bouckaert definierar förändring eller reformering i 

offentlig förvaltning som: deliberate changes to the structures and processes of public 

sector organizations with the objective of getting them (in some sense) to run better.53 

Det är också detta synsätt som kommer att vara det ledande i denna uppsats varför 

förändring blir likställt med ”medvetna förändringar av strukturer och processer med 

avsikt att få dem att fungera bättre”. Konsekvensen av detta blir således att förändringar 

som tagit plats på stadsbyggnadsförvaltningen men som inte genomfördes medvetet för 

att få dem att fungera bättre ej kommer att analyseras vidare.  

 

Men vad menas då med förändring? I denna uppsats är det som nämnts ovan, planerade 

förändringar beskrivna i verksamhetsplaner och budgethandlingar, som kommer att 

                                                 
52 Merriam, Fallstudien som forskningsmetod, sid. 117ff 
53 Pollitt & Bouckaert, Public Management Reform – a Comparative Analysis, sid. 8 
 

 31



studeras. När förändringarna väl är funna gäller det således att försöka jämföra utfallet av 

förändringen i verkligheten, med hur de beskrivs i dokumenten. Detta för att på så vis 

försöka ta reda på om de har påverkats av eventuell spårbundenhet eller ej.  

 

Har de planerade förändringarna genomförts i enlighet med redovisningen i dokumenten 

och syftet med dem är uppnått, kommer jag göra antagandet att förändringen inte 

påverkats negativt av spårbundenhet. Förefaller däremot de beskrivna förändringarna inte 

ha genomförts i enlighet med verksamhetsplaner och budgethandlingar, kommer jag 

istället göra antagandet att förändringen har påverkats negativt av spårbundenhet. Det 

som därmed undersöks är således huruvida den planerade förändringen har genomförts 

såsom den beskrivs i de studerade dokumenten. Visar det sig att den beskrivna och 

planerade förändringen inte har genomförts eller inte ”nått ända fram” i enlighet med 

planerna kommer således svaret bli att förändringen av någon anledning påverkats 

negativt av spårbundenhet.  

 

3.2.2 Intervjuer 
När dokumentanalysen är genomförd kommer den att ligga till grund för de intervjuer 

som skall genomföras vid förvaltningen. Dessa intervjuer kommer att vara relativt 

ostrukturerade för att på så vis möjliggöra större flexibilitet. Mindre grad av struktur på 

intervjuerna innebär också att de kan ge många goda insikter i ett visst problem. För varje 

frågeområde kommer respondenten först att tillåtas tala relativt fritt kring den för stunden 

diskuterade förändringen varefter samtalet kommer att styras i en viss önskad riktning.  

 

Detta förhållningssätt kan ses som en motsats till en mer strukturerad intervju där fasta 

frågeformulär används. I en sådan typ av intervju tillåts få avsteg från den färdiga 

frågemallen och denna metod blir således mindre flexibel. Dock inbjuder den 

strukturerade intervjun till ett smidigare analysarbete då det med denna metod blir relativt 

lätt att ordna och kvantifiera resultaten.54 Trots sådana positiva effekter så förefaller dock 

fortfarande den ostrukturerade intervjun vara den som passar denna studie bäst varför det 

också är den som kommer att användas. 

                                                 
54 Kylén, Fråga rätt – vid enkäter, intervjuer, observationer och läsning, sid. 38 
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Intervjuerna kommer vidare att vara uppbyggda kring fyra frågeområden som bygger på 

uppsatsens valda teori om spårbundenhet. De fyra områdena kommer således att beröra 

frågan om förändringsprocessen har påverkats negativt i startskedet av; stora 

uppbyggnadskostnader eller fasta kostnader, inlärningseffekter, samordningseffekter samt 

anpassade förväntningar. 

 

3.2.2.1 Val av respondenter 

Grundtanken vid valet av respondenter var att hitta ett antal personer som alla, dels hade 

kunskap om den studerade förändringsprocessen, dels hade varit verksamma i 

förvaltningen under hela den studerade tioårsperioden. Därför valdes sammanlagt fem 

personer varav tre arbetar på stadsarkitektkontoret, en på avdelningen för ledning och 

stöd samt en på stadsbyggnadsnämnden. Dock har inte alla dessa kunskap om, och 

erfarenhet av hela processen varför några kommer att bidra med information om delar av 

processen. Tanken är då att den samlade respondentgruppen kan bistå med olika aspekter 

på förändringarna, både på ett mer övergripande plan samt på mer detaljnivå. 

Förhoppningen är då att detta i slutändan kan ge en bra och rättvis bild av hur de 

studerade förändringarna har genomförts och om processen har givit ett gott resultat.55

 
De första två intervjuerna kom att genomföras med stadsarkitekten i Trollhättan, Leif Löf 

samt ordförande i byggnads- och trafiknämnden, Per-Gunnar Modigh. Valet av 

stadsarkitekten som första respondent föll sig naturligt då det är denne som leder arbetet 

på kontoret och därmed har en bra inblick i hur arbetsprocesser fungerar och genomförs. 

Stadsarkitekten har vidare innehaft tjänsten under hela den studerade tioårsperioden 

vilket gör att en bra helhetsbild torde kunna ges vid en sådan intervju. Även ordföranden i 

byggnads- och trafiknämnden har varit verksam inom nämnden under hela tioårsperioden 

varför även han kan bidra med en bra helhetsbild av förändringsprocessen. Att sedan en 

person med politiskt mandat valdes som respondent nummer två föreföll lämpligt i och 

med att en stor del av förvaltningens arbete påverkas av den styrande politiska makten i 

kommunen.  

                                                 
55 I bilaga ett och två presenteras en närmare beskrivning av den studerade förvaltningen samt vilka 
personer som arbetar på de olika delarna och vilka arbetsuppgifter de har. 
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Då det är stadsarkitektkontoret som är i fokus för denna uppsats ansåg jag det vara av vikt 

att framförallt få en god förståelse för arbetet där.  Därför kom utöver stadsarkitekt Leif 

Löf också intervjuer att genomföras med byggnadsinspektör Ulrika Nolåker och 

bygglovsassistent Anna-Karin Petersson. Nolåker är en av tre byggnadsinspektörer som 

handlägger och beslutar om ärenden på kontoret och Petersson kommer i sin roll som 

bygglovassistent dagligen i kontakt med det löpande arbetet på kontoret. Förhoppningen 

är därför att de kan ge en god bild av hur det dagliga arbetet fungerar på kontoret samt 

hur genomförandet av de studerade förändringarna har fungerat.   

 

För att till sist få en bra övergripande bild av den omfattande digitalisering som 

förvaltningen har genomgått under de senaste åren 56  kom slutligen en intervju med 

Pether Eckerwall, administrativ chef på avdelningen för ledning och stöd 57  att 

genomföras. Utöver tjänsten som administrativ chef är Eckerwall också ansvarig för 

kommunens arbete med att utveckla GIS – Geografiskt informationssystem, varför han 

torde vara väl insatt i frågor som rör den ökade digitaliseringen vid förvaltningen.  

 
3.3 ANALYSMODELL 
I kapitel två redovisades det teoretiska ramverk som studien är uppbyggd kring. För att 

visa på hur det empiriska materialet är tänkt att förhållas till detta ramverk anser jag det 

vara av vikt att bygga upp en analysmodell för att klargöra mitt resonemang i frågan. I 

denna analysmodell ligger de studerade förändringarna på stadsarkitektkontoret samt de 

fyra preciserade forskningsfrågorna till grund. Syftet med denna analysmodell är således 

att klargöra hur det empiriska resultatet kommer att bemötas och bearbetas under 

uppsatsens analyskapitel. 

 

Som beskrivits tidigare skall uppsatsens syfte uppnås genom en tvåstegsprocess där den 

första delen innebär att utvalda dokument från den berörda förvaltningen ska studeras. 

Förhoppningen är då att detta kommer att generera ett antal exempel på New Public 

                                                 
56 Mer information om detta finns i kapitel 4.2.2 – Förändringar som har skett på stadsarkitektkontoret 
mellan 1996-2005. 
57 För mer information om denna enhet se kapitel 4.2 – Trollhättan stads stadsbyggnadsförvaltning. 
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Managementinfluerade förändringar som tagit plats på förvaltningen under den senaste 

tioårsperioden.  
 

När förändringarna sedan är funna och valen av dessa motiverade mot bakgrund av New 

Public Managementlitteraturen kommer den andra delen av tvåstegsprocessen att inledas, 

vilket innebär att jag skall undersöka om dessa förändringar har påverkats av eventuell 

spårbundenhet. Som redan nämnts kommer detta dels att ske genom en dokumentanalys 

dels med hjälp av intervjuer med berörda tjänstemän och politiker vid förvaltningen. 

Begreppet spårbundenhet kommer i dessa intervjuer att bygga på de preciserade 

forskningsfrågorna. Dessa har alla härletts ur den del av mitt teoretiska ramverk som 

behandlar spårbundenhet och söker svara på frågan om den utvalda förändringsprocessen 

i startskedet har påverkats negativt av: 
 

• stora uppbyggnadskostnader eller fasta kostnader  

• inlärningseffekter  

• samordningseffekter  

• anpassade förväntningar  
 

I analysmodellen på följande sida utgör förändringsprocessen, uppdelad i de enskilda 

förändringarna, den beroende variabeln och de fyra punkterna som rör spårbundenhet den 

oberoende variabeln. Denna oberoende variabel är således tänkt att vara till hjälp för att 

finna eventuell spårbundenhet i den totala beroende variabeln – förändringsprocessen. 
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Figur 3.1 – Analysmodell 
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Var och en av de ovan nämnda punkterna rörande spårbundenhet kommer utifrån 

intervjusvaren att analyseras gentemot de studerade förändringarna och utefter detta 

kommer svarsrutorna i analysmodellen att fyllas i med ett enkelt ”ja” eller ”nej”. Det bör 

dock påpekas att för att svaret ska bli ja krävs det att förändringen i stort verkligen har 

påverkats negativt av någon av de fyra punkterna ovan. Om förändringen har påverkats 

negativt av någon av de fyra punkterna utan att det fått avgörande konsekvenser för 

förändringen kommer svaret således att bli nej.  

 

För att de preciserade forskningsfrågorna i analyskapitlet vidare skall besvaras jakande 

anser jag det räcka med att bara en av faktorerna rörande spårbundenhet för någon av de 

enskilda förändringarna blir besvarad med ett ”ja”. Skulle så bli fallet är det ju trots allt 

ett bevis på att den faktiskt har påverkats och därmed torde också svaret visa på detta – 

oavsett hur många av förändringarna som har påverkats. Av samma anledning kommer 

också svaret på den övergripande forskningsfrågan att besvaras jakande även om endast 
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en av de preciserade forskningsfrågorna har besvarats med ett ”ja”. Skulle så vara fallet 

är det visserligen en svag påverkan men trots allt visar det ju på att spårbundenhet har 

påverkat möjligheten till förändring. Däremot har självklart styrkan i en eventuell 

påverkan samband med hur många av de preciserade forskningsfrågorna som har 

besvarats jakande varför detta också kommer att tas upp för diskussion när den 

övergripande forskningsfrågan skall besvaras i slutsatskapitlet.  
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4 TROLLHÄTTAN STAD 

 
 
 
I detta kapitel kommer uppsatsens utvalda undersökningskommun - Trollhättan att 
presenteras närmare. Sedan följer en beskrivning av kommunens stadsbyggnads-
förvaltning och hur den är uppbyggd samt hur handläggningstiderna på förvaltningen 
har utvecklats under den senaste tioårsperioden. Sist presenteras även de förändringar 
som har tagit plats där under denna period.  

 

4.1 TROLLHÄTTAN STAD 

Trollhättan stad är med sina ca 53 000 invånare en medelstor svensk stad i Västsverige. 

Staden är en utpräglad industristad och till de största företagen kan nämnas Saab 

automobile AB, Volvo Aero Corporation, Vattenfall och Lear Corporation Sweden AB. 

Dessa företag har dock de senaste åren mer gått ifrån en tung industritradition till att bli 

mer och mer högteknologiska samtidigt som andra mindre industriinriktade företag har 

etablerat sig. Däribland kan nämnas Film i Väst som numera står för närmare hälften av 

svensk långfilmproduktion.58  

 

För att bland annat bevara de kulturella industriella värden som fanns i Trollhättan samt 

för att utveckla näringsliv och företagande bildades 1998 stiftelsen ”Innovatum” av 

ledande aktörer i Trollhättan.59 Stiftelsen är uppdelad i fyra delar i form av; ”Innovatum 

Kunskapens Hus”, ”Innovatum Teknik”, ”Innovatum Näringsliv” samt ”Innovatum 

Service”. ”Innovatum Kunskapens Hus” är ett museum och experimentverkstad där 

huvudsyftet är att skapa möten mellan historia, framtid, människa, teknik, teori och 

praktik. ”Innovatum Teknik” arbetar på olika sätt med att främja arbetet med 

framtagandet av nya kunskapsintensiva produkter och tjänster samt med att öka tillväxten 

och lönsamheten i befintliga och nya företag. ”Innovatum näringsliv” arbetar på uppdrag 

av Trollhättan stad med näringslivsutveckling genom att dels främja uppkomsten av nya 

företag dels utvecklingen av redan existerade små och medelstora företag. Slutligen 

                                                 
58 www.trollhattan.se/thn_templates/OrdinaryPage.aspx?id=2080 (2006-01-31) 
59 Stiftarna bakom Innovatum är: Trollhättan Stad, Volvo Aero Corporation, Saab Automobile AB, Västra 
Götalandsregionen, Vattenfall AB, Skanska AB, Metall Avdelning 112.  
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ansvarar ”Innovatum Konferens och Service” för gemensam reception och växel på 

Innovatumområdet samt bland annat för uthyrning av konferensrum m.m.  

 

Trollhättan stads näringslivsarbete står på två olika ben. Ett finns på tidigare nämnda 

Innovatumområde där Trollhättan stads näringslivsenhet har sitt säte och ett finns i 

stadens kommunhus där alla berörda förvaltningar och nämnder finns. Trollhättan har 

därmed, som nämndes i inledningskapitlet, en form av ”fristående enhet” för att handha 

näringslivsfrågor. Denna fristående enhet ansvarar dock inte för handläggning av 

tillståndsärenden utan detta sker fortfarande i kommunhuset hos de berörda 

förvaltningarna och nämnderna.  

 

Som nämndes på första sidan gör Svenskt Näringsliv varje år en ranking av 

företagsklimatet i alla Sveriges kommuner. Vid 2005 års mätning hamnade Trollhättan på 

plats 115. Detta är en försämring från 2004 då staden låg på plats 101 men dock en 

förbättring från 2003 då Trollhättan låg på plats 123. 1999 gjorde även Demoskop på 

uppdrag av Svenskt Näringsliv en kartläggning av handläggningstider i 235 Svenska 

kommuner. Det fiktiva ärendet som testades i kommunerna gällde hur lång tid det tog att 

öppna en restaurang i kommunen, räknat i dagar det tog att få de nödvändiga tillstånden. 

Vad som mättes var det högsta värdet av antalet dagar för att få bygglov alternativt 

bygganmälan samt antalet dagar för att få lokalen godkänd som livsmedelslokal.60   

 

I figur 4.1 på följande sida jämförs undersökningens resultat för Trollhättan stad och 

övriga kommuner i Fyrstadsregionen.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
60 www.svensktnaringsliv.se/Index.asp?PN=197 (2006-01-31) 
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Figur 4.1 –  Antal dagar för handläggning av bygglov alternativt bygganmälan och 
godkännande av livmedelslokal 1999 
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4.2 TROLLHÄTTAN STADS STADSBYGGNADSFÖRVALTNING 
Stadsbyggnadsförvaltningen i Trollhättan består av tre delar; ”ledning och 

stöd”, ”stadsarkitektkontoret” samt ”stadsingenjörskontoret”. På ledning- och stöddelen 

sitter förvaltningschef och ekonomi- och personaladministration. Här finns också 

utvecklingsresurser för verksamhetsutveckling, miljöfrågor, information, IT och GIS. 

Stadsarkitektkontoret i sin tur handlägger ärenden som faller inom plan- och 

bygglagstiftningens ram. Häri ingår handläggning av bygglovärenden, kontroll av 

ventilationsanläggningar och skyddsrum, byggrådgivning samt fysisk planering i form av 

framförallt detaljplaner. Stadsingenjörskontoret ansvarar slutligen för den samlade 

lantmäteriverksamheten inom kommunen som består av mätning, kartframställning och 

fastighetsbildningsfrågor. Kontoret bygger och förvaltar också en digital kartdatabas som 

omfattar bebyggelse- och landskapsinformation, ledningsnät, fastighetsindelning m.m.61

 

Det är således stadsarkitektkontoret som har hand om handläggningen av 

tillståndsärenden och det är därför denna del som kommer att studeras närmare vad gäller 

förändringar under åren 1996-2005.  

 

                                                 
61 www.trollhattan.se/thn_templates/StandardPage.aspx?id=3326 (2006-02-04) 
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Vid handläggning och beslutstagande är det formellt Byggnads- och trafiknämnden som 

fattar beslut och tjänstemännen vid förvaltningen som verkställer dem. Nämnden 

sammanträder dock bara ca 10 gånger per år och därför fattas merparten av alla beslut på 

delegation av tjänstemännen. Av de ärenden som kommer in till 

stadsbyggnadsförvaltningen via stadsarkitektkontoret går ca 10 procent till beslut i 

nämnden och de resterande 90 procenten fattas på delegation av tjänstemän.62   
 

Vid en närmare granskning av ärendelistor och så kallade dagboksanteckningar från 

stadsbyggnadsförvaltningen framkom att det under första halvåret 2005 inkom totalt 596 

ärenden till förvaltningen. Det framkom också att av dessa 596 ärenden var ca 15 procent 

inskickade av företag och de resterade 85 procenten gällde privatpersoner eller andra 

delar av kommunens verksamhet. I figur 4.2 nedan kan utskiljas att den absolut största 

delen av dessa 596 ärenden var lovärenden. Av dessa lovärenden var ca 19 procent 

företagsrelaterade – det vill säga att det var företag som sökte loven. 
 
Figur 4.2 – Typ av ärende - stadsbyggnadsförvaltningen Trollhättan stad första halvåret 
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Även under hela den studerade tioårsperioden utgjorde lovärenden den absolut största 

delen av de inkomna ärendena på stadsbyggnadsförvaltningen. I figur 4.3 på följande sida 

                                                 
62 www.trollhattan.se/thn_templates/StandardPage.aspx?id=3326 (2006-02-04) 
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kan utskiljas att lovärenden under hela den studerade perioden, med få undantag, har 

utgjort minst hälften av de inkomna ärendena.  

 
Figur 4.3 – Antal inkomna ärenden på stadsbyggnadsförvaltningen första halvåret 1996 

2005 
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Källa: Författarens egen bearbetning av ärendelistor från stadsarkitektkontoret 
 

Det bör dock påpekas att i diagrammet ovan mäts antalet ”lovärenden” 1997-2005, där 

lovärenden står för byggnadslov och bygganmälan. År 1996 är det dock endast 

byggnadslov som har mätts på grund av att bygganmälan innan 1997 var en separat 

ansökan. Men från och med 1997 slogs således dessa två ihop och blev ”lovärenden”. I 

diagram 4.3 ovan ser vi att det 1996 inkom långt fler ärenden än andra år, dock kan denna 

stora skillnad antas bero på att en stor del av bygganmälningarna som gjordes övriga år är 

inräknade i bygganmälan.  

 

Vad som däremot kan sägas med säkerhet är att både antalet inkomna ärenden och antalet 

bygglov, med undantag från 1996, har ökat under den senaste tioårsperioden.  

 
4.2.1 Har det skett en förbättring av handläggningstiderna för lovärenden? 
I stadsbyggnadsförvaltningens budget och verksamhetsplan från år 2001 står att läsa om 

den utmaning i form av ökat antal inkommande lovärenden som stadsarkitektkontoret står 

inför:  
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Stadsarkitektkontoret och stadsingenjörskontoret står inför utmaningen att, med samma 

låga resursnivå som under den gångna lågkonjunkturen, klara de alltfler byggloven, 

förrättningarna och detaljplanerna för att möta högkonjunkturen och det ökade intresset för 

byggande.63   
 

Med detta som bakgrund kan slutsatsen dras att en längre handläggningstid av lovärenden 

inte nödvändigtvis behöver innebära en försämring. Fler ärenden att handlägga med lika 

stor personalstyrka kräver ökad fokus på effektivitet och bara att upprätthålla status quo 

vad gäller handläggningstider kan ses som en utmaning. I figur 4.4 nedan visas en 

jämförelse mellan 1996 och 2005 när det gäller handläggningstid av företagsrelaterade 

lovärenden.  
 
Figur 4.4 –  Procent av tid i dagar för handläggning av företagsrelaterade lovärenden på 

stadsbyggnadsförvaltningen  
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Källa: Författarens egen bearbetning av ärendelistor från stadsarkitektkontoret 
 

Vad vi ser är att stadsarkitektkontoret år 2005 handlägger gruppen ”sju dagar eller 

mindre” och ”14-20 dagar” snabbare än 1996 men att gruppen ”7-13 dagar” gick 

snabbare 1996. Detta kan tolkas som att handläggarna på stadsarkitektkontoret 2005 i 

större utsträckning skiljer på ”enkla” och ”svåra” ärenden. Detta för att undvika att 

ärenden som kan handläggas relativt snabbt och enkelt blir liggande på grund av andra 

mer komplicerade. Antal ärenden som har en handläggningstid över 27 dagar är slutligen 

                                                 
63 Verksamhetsplan, stadsarkitektkontoret Trollhättan stad, 2001 
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fler år 2005 vilket skulle kunna tolkas att fler företagsrelaterade ärenden beslutades i 

nämnden 2005 än 1996.  

 

Slutsatsen blir därmed att den totala handläggningstiden för företagsrelaterade lovärenden 

inte har förbättrats under den studerade tioårsperioden. Dock handläggs fler antal ärenden 

idag än tidigare år utan att handläggningstiden har försämrats, något som torde kunna 

tyda på ökad effektivitet i handläggningsprocessen. Figur 4.4 kan också tolkas som att 

handläggarna i större utsträckning handlägger ”enkla” ärenden vid sidan om de mer 

komplicerade, något som i sin tur kan motverka flaskhalsar och således öka effektiviteten.  

 

Vad som dock måste påpekas är att de antal lovärenden som tolkningarna ovan baseras på, 

som tidigare nämnts, endast utgör ca 20 procent av det totala antalet lovärenden varför 

inte några säkra slutsatser kan dras. Men då resonemanget ovan endast har som syfte att 

ge en översiktlig bild av hur handläggningstiderna av företagsrelaterade lovärenden har 

förändrats anser jag inte detta innebära några större problem.  

 

4.2.2 Förändringar som har skett på stadsarkitektkontoret mellan 1996-2005 
För att ta reda på vilka förändringar som har skett eller inte skett den senaste 

tioårsperioden har budget och verksamhetsplaner mellan åren 1996 och 2005 studerats. 

Detta har givit upphov till kunskapen om en rad förändringar och ickeförändringar som 

tagit plats på stadsarkitektkontoret. Förändringarna är av olika karaktär men gemensamt 

för alla är att deras syfte är att effektivisera och förbättra arbetet med att handlägga 

ärenden på stadsarkitektkontoret i Trollhättan. Kort sammanfattat kan sägas att fem 

förändringsområden har urskiljts:  

 

1 – en åtskillnad på ”lätta” och ”svåra” ärenden börjar göras  

2 – fler medarbetare skall kunna mer saker – ett bredare spektrum önskas  

3 – ingen påtaglig förändring av delegationsansvaret  

4 – ökad digitalisering     

5 – omorganiseringar med avsikt att samordna arbetet genomförs.  
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I kapitel två diskuterades Morten Øgårds översikt av grunderna i New Public 

Management. Denna översikt baseras på tre pelare som var och en motiverades med ett 

antal exempel. Av dessa exempel anser jag det vara framförallt fem stycken som passar 

in på de urskiljda förändringarna: ”Fokus på ökad effektivitet”, ”ledarna ges möjlighet att 

leda genom utökat bruk av decentralisering och delegering”, ”fokus på kvalité och 

kvalitetssäkring”, ”delegering av ansvar och myndighet” samt ”servicegarantier”. Dessa 

fem anser jag på olika sätt exemplifiera den totala förändringen med att förbättra 

handläggningstiderna på stadsarkitektkontoret.  

 

4.2.2.1 En åtskillnad på ”lätta” och ”svåra” ärenden 

För att upprätthålla en god kvalité och hög effektivitet vid en ökad ärendehandläggning 

av tillstånd gäller det att finna nya sätt att jobba på. I 1996 års verksamhetsplan står att 

läsa om de effektivitetsmål som förvaltningen arbetade efter för 10 år sedan:  
 

Förvaltningen skall erbjuda kommuninvånarna bättre service till lägre 

kostnad… …stadsarkitektkontoret skall ta till vara möjligheter att förenkla och underlätta 

ärenden för enskilda. Handläggningstiderna för lovärenden mm skall vara korta och beslut 

i nämndärenden skall normalt fattas inom två månader, beslut i delegationsärenden normalt 

inom två veckor vid kompletta ansökningar. 64

 

År 2001 börjar dock en ökad ärendehandläggning göra sig påmind och i 2002 års 

verksamhetsplan står att läsa att:  
 

90 % av alla beslut i lovärenden som behandlas av SBN [samhällsbyggnadsnämnden] ska 

vara klara så att den sökande får protokollet inom tre månader från det att ärendet lämnats 

in. 90 % av alla delegationsbeslut i lovärenden, ska vara klara så att den sökande får 

protokollet inom tre veckor från den tidpunkt då kompletta ansökningshandlingar 

föreligger.65

 

Även nästföljande år märks den ökade ärendehandläggningen av varför 

effektivitetsmålen sänks ytterligare:  

                                                 
64 Verksamhetsplan, stadsarkitektkontoret Trollhättan stad, 1996 
65 Verksamhetsplan, stadsarkitektkontoret Trollhättan stad, 2002 
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Vi föreslår att effektmålet för handläggning av lovärenden på delegation ändras så att 70 % 

av ärendena ska klaras på 3 veckor. Tidigare mål var 90 %. De flesta ärenden är relativ 

enkla och de bör även i fortsättningen kunna handläggas snabbt.66

 

Vad vi ser är således en viss försämring av effektivitetsmålen som en effekt av att antal 

inkommande ärenden ökar. Dock talas det om att ”de flesta ärenden är relativ enkla och 

de bör även i fortsättningen kunna handläggas snabbt”. Det görs också en åtskillnad på 

ärende och ärende. Lätta och okomplicerade ärenden torde gå under de 70 procenten som 

kan handläggas snabbt och enkelt medan de ärenden som fortfarande upptar längre tid 

inte ska behöva påverka de lättare. Denna förändring kan också utskiljas i figur 4.4 som 

visar att fler ärenden handlades på sju dagar eller minde 2005 än 1996.  

 

Som tidigare nämnts är medborgarfokusering en av tre pelare i Morten Øgårds översikt 

av grunderna i New Public Management. Øgård menar vidare att medborgarna bör 

garanteras att servicen till dem från kommunen fungerar. Förvaltningen bör också 

göra ”marknadsundersökningar” och använda medborgarpaneler för att bättre förstå vad 

medborgarna vill ha samt införa vouchersystem som en garant för valfrihet.67

 

På stadsbyggnadsförvaltningen i Trollhättan kan inte under den senaste tioårsperioden, 

urskiljas några direkta tecken på marknadsundersökningar och medborgarpaneler. Vad 

som däremot gör sig påmint under denna period är just ”en åtskillnad på ”lätta” 

och ”svåra” ärenden”. Något som jag anser innebära en form av servicegarantier och 

ytterligare sätter fokus medborgarservicen. Sökande av relativt lätta och okomplicerade 

ärenden skall inte behöva vänta på att mer svårhanterliga ärenden skapar flaskhalseffekter, 

utan ”två filer” för inkommande ärenden skapas istället. Något som väl går i linje med 

resonemanget om medborgarfokusering.   

 
 

 

                                                 
66 Verksamhetsplan, stadsarkitektkontoret Trollhättan stad, 2003 
67 Øgård, Morten, ”New public management – markedet som redningsplanke?” i Baldersheim, Harald & 
Rose, Lawrence E. (Red), Det kommunale laboratorium, sid 33f 
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4.2.2.2 Fler skall kunna mer saker – ett bredare spektrum önskas 

För att ytterligare säkra kvalitén och effektiviteten på arbetet skrivs det i 2001 års 

verksamhetsplan om hur stadsarkitektkontoret genomgår en generationsväxling och att 

man efter denna ”strävar mot att flera skall kunna jobba bredare inom hela fältet 

byggrådgivning, bygglov och bygganmälan, byggsamråd och administration”. Efter 

generationsväxlingen skall således ett bredare spektrum av ärenden kunna hanteras av 

personalen.  

 

Vad gäller ledarna och personalen så menar Øgård att det bör finnas en stark tro på 

ledarna, de bör tillsättas på kontrakt som innehåller tydliga mål som skall uppnås och 

fokus bör ligga på effektivitet. För att säkra effektiviteten skall produktivitetskrav också 

ställas på personalen. 68  Här anser jag att vi kan se tydliga paralleller med 

förändringen ”fler skall kunna mer saker – ett bredare spektrum önskas”. När fler 

medarbetare behärskar många arbetsuppgifter torde effektiviteten öka, något som ligger 

väl i linje med Øgårds tankar om att ökad tro på ledaren kan ge ökad fokus på effektivitet. 

När fler kan mer saker kan också mer produktivitetskrav ställas på personalen vilket 

stämmer väl överens med Øgårds tankar om ökad fokusering på effektivitet.  

 

4.2.2.3 Ingen ändring av delegationsansvaret 

I 1996 års verksamhetsplan står att läsa om att ca 90 procent av ärendena på 

stadsarkitektkontoret fattas på delegation av tjänstemännen. 2005 är denna siffra den 

samma. Någon förändring av delegationsansvaret har således inte skett utan procenten 

ärenden som fattas på delegation har under hela den studerade tioårsperioden legat runt 

90. Detta är något som torde kunna minska effektiviteten då nämndeärenden tar lägre tid 

att fatta än ett ärende på delegation.  

 

I sin sammanfattning av New Public Management tar Øgård upp ökad delegering under 

två punkter – både under ”tro på ledaren” och ”mer bruk av indirekt styrning”. Vad som 

innefattas är där att ledaren i ökad utsträckning ska kunna delegera ansvar och 

                                                 
68 Øgård, Morten, ”New public management – markedet som redningsplanke?” i Baldersheim, Harald &  
Rose, Lawrence E. (Red), Det kommunale laboratorium, sid 33 
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arbetsuppgifter men också att delegering av ansvar i ökad utsträckning bör finnas inom 

hela organisationen: ”Fokus bör ligga på effektivitet, något som kan hjälpas upp av en 

ökad decentralisering och ökad delegering”. 69  Här kan vi dock se att någon sådan 

förändring inte har tagit plats under den studerade tioårsperioden, i alla fall inte vad gäller 

delegationsansvar vid handläggning och beslut av lovärenden. Frågan om detta har att 

göra med att förvaltningen redan kommit långt i frågan, innan den studerade perioden tog 

sin början, kvarstår dock i nuläget som obesvarad.  

 

4.2.2.4 Ökad digitalisering 

För stadsarkitektkontorets del består förändringarna gällande ökad digitalisering av två 

delar. För det första gäller det arbetet med målen i kommunens IT-strategi avseende 

allmänhetens, organisationer och företags tillgång till förvaltningens tjänster via IT. För 

det andra gäller den ökade digitaliseringen också ett projekt som syftar till att konvertera 

Byggnads- och trafiknämndens ritningsarkiv till digital form. År 2000 står att läsa i 

verksamhetsplanen:  
 

Satsningar på en fortsatt ökning av den digitala hanteringen i förvaltningens arbete 

kommer att ske inom flera områden. T ex SBN:s ritningsarkiv, blanketter, digitala 

registerkarta, plansamråd via Internet, GIS-tillämpningar inom tekniska verken och 

fastighetsförvaltningen.70  
 

Samma år kan man för första gången också läsa att: ”Ett nytt flerårigt projekt som syftar 

till att konvertera samhällsbyggnadsnämndens ritningsarkiv till digital form, påbörjas.”  

 

År 2000 tas således satsningarna på en ökad digital hantering upp, dock dröjer det 

därefter till 2003 innan det återigen tas upp: ”Förutsättningarna för en helt digital 

byggärendehanteringsprocess inklusive anskaffning av dokument – och ritningsscanner 

skall vara utredda vid utgången av 2003.” Sedan dröjer det två år innan ärendet gör sig 

påmint ytterligare och i 2005 års verksamhetsplan kan läsas:  

 

                                                 
69 Øgård, Morten, ”New public management – markedet som redningsplanke?” i Baldersheim, Harald &  
Rose, Lawrence E. (Red), Det kommunale laboratorium, sid 33 
70 Verksamhetsplan, stadsarkitektkontoret Trollhättan stad, 2000 
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Ett upplevt ökat tryck från allmänheten att ge snabb handläggning av deras ärenden 

innebär att våra data än mer behöver digitaliseras och göras tillängliga såväl över Internet 

som vid direktåtkomst vid vår reception. Under året kommer förutsättningarna att utredas 

så att fler ärenden skall kunna hanteras direkt över disk.71  

 

I 2005 års verksamhetsplan står också att läsa att de viktigaste enskilda 

utvecklingsåtgärderna under 2005 var införandet av digital ärende- och 

dokumenthandläggning. Denna digitalisering inbjuder således till en ökad 

medborgarfokusering då det på sikt kommer att innebära att medborgarna får tillgång till 

handlingar via nätet. 

 

Vad gäller projektet med att digitalisera ritningsarkivet kan detta studeras i 

verksamhetsplanerna under åren 2001, 2002 och 2003. 2001 står det t ex:  
 

För att undvika dyra investeringar i ”föråldrad” teknik har kontorets ritningsarkiv till 

största delen digitaliserats. Förändringen innebär från och med 2002 ett nytt sätt att 

handskas med det ca 100 000 ritningar stora arkivet.72  
 

2003 står det slutligen att: ”I början av 2003 är kontorets ritningsarkiv helt digitaliserat. 

Förändringen innebär ett nytt sätt att handskas med det ca 100 000 ritningar stora 

arkivet.” Även denna förändring anser jag kan kopplas till tankar om 

medborgarfokusering och effektivitet.  

 

4.2.2.5 Omorganiseringar med avsikt att samordna arbetet   

Den senaste tioårsperioden har inneburit många omorganiseringar för 

stadsbyggnadskontoret och därmed också för stadsarkitektkontoret. För att ge några 

exempel kan nämnas ombildning av stadsbyggnadsförvaltningen 1 januari, 1996 och att 

räddningstjänsten som tidigare låg under förvaltningen år 1999 försvinner från 

förvaltningen.73

 

                                                 
71 Verksamhetsplan, stadsarkitektkontoret Trollhättan stad, 2005 
72 Verksamhetsplan, stadsarkitektkontoret Trollhättan stad, 2001 
73 1999 bildas en gemensam regional räddningstjänst bestående av Trollhättan med grannkommuner och 
räddningstjänsten friläggs således från förvaltningen. 
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I 2002 års verksamhetsplan står sedan att läsa:  
 

Inom översiktlig planering avses en satsning på arbete med kommunens långsiktiga 

utveckling som en del i den angelägna kraftsamlingen i hela kommunen för att nå en 

gemensam helhetssyn på dessa frågor.74

 

Man efterlyser således en större helhetssyn av frågorna och i 2002 års verksamhetsplan 

står till sist att läsa:  
 

Stadsbyggnadsförvaltningen har nu, efter de senaste årens målmedvetna gemensamma 

utvecklings- och förnyelsearbete, blivit en samordnad förvaltning som effektivt kan ge god 

service till kommuninvånarna, företagen och internt i kommunförvaltningen när det gäller 

planering och byggande m.m. Vi samverkar alltmer integrerat över kontorsgränserna för att 

effektivt nyttja kompetens och resurser. Vi hanterar samordnat den röda tråden genom hela 

processen från långsiktig strategisk utveckling av kommunen, all geografisk information 

(GIS, kartdata), prognoser och statistik, bostadsförsörjning, detaljplanering, bygglov och 

bygganmälan, rådgivning tomtförmedling. Förrättningar, fastighetsbildning till mätning 

och utstakning. Kunden har en organisation att vända sig till för att få svar, råd och hjälp i 

hela kedjan!75

 

Återigen dyker således medborgarfokuseringen upp och servicen till dem som vänder sig 

till förvaltningen sätts i fokus.  

 

Något som också bidrog till en ökad helhetssyn var det faktum att trafiknämnden och 

samhällsbyggnadsnämnden som tidigare var två separata nämnder, år 2002 gick ihop till 

en nämnd – byggnads- och trafiknämnden. Detta medförde att en större helhetssyn då 

kunde fås vid nämndemöten i och med att ett ärende som tidigare innehöll ansökningar 

om tillstånd hos två olika nämnder då kunde fattas av en och samma nämnd. Något som 

självklart också påverkade handläggningstiden och effektiviteten i arbetet.  

 

När dessa ovan nämnda omorganiseringar på förvaltningen väl var genomförda uppkom 

dock problem när kommunstyrelsen beslutade att lägga delen som rörde översiktlig 

                                                 
74 Verksamhetsplan, stadsarkitektkontoret Trollhättan stad, 2002 
75 ibid 
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planering direkt under sig själva och inte längre hos förvaltningen. I 2003 års 

verksamhetsplan står att läsa:  
 

Den nya organisationen påverkar stadsbyggnadsförvaltningen genom att det hittillsvarande 

samlade arbetet i kommunen för hela plan- och byggkedjan bryts. Kommuninvånarna får 

fler förvaltningar att vända sig till i frågor som rör planering och byggande och samverkan 

internt splittras.76  
 

I 2004 års verksamhetsplan sammanfattas sedan förändringen:  
 

En ny organisation införs från och med 1 januari, 2004. Den förändrade 

stadsbyggnadsförvaltningen som infördes från årsskiftet arbetar med den fysiska 

detaljplaneringen, bygglov och bygganmälan samt den samlade lantmäteriverksamheten. 

Verksamheten är underordnad Byggnads- och trafiknämnden och den översiktliga 

planeringen är överförd till Kommunstyrelsen.77  
 

Denna förändring gav sedan upphov till att de delar som var kvar på förvaltningen – 

stadsarkitektkontoret och stadsingenjörskontoret försökte samordna sina två delar för att 

återigen kunna nå en större helhetssyn. I verksamhetsplanen från 2004 kan man läsa:  
 

Genom de organisationsförändringar som genomförs fr.o.m. 2004, koncentreras 

administration, IT-stöd och GIS-verksamhet till en avdelning som är placerad direkt under 

förvaltningschefen. Avdelningen byter namn till ”gemensam lednings- och 

stödverksamhet”.78  
 

För att ytterligare sammanföra de två delarna inom förvaltningen införs från och med 

2005 även en gemensam reception vilket innebär en mötesplats för besökare att vända sig 

till – oavsett ärende. Ur 2005 års verksamhetsplan citeras:  
 

En ny stadsbyggnadsförvaltning har införts från årsskiftet. En gemensam reception för 

förvaltningens båda kontor/avdelningar har under året fått nya lokaler och dessa kommer 

säkerligen att under år 2005 utnyttjas på det mest effektiva sätt.79  

 

                                                 
76 Verksamhetsplan, stadsarkitektkontoret Trollhättan stad, 2003 
77 Verksamhetsplan, stadsarkitektkontoret Trollhättan stad, 2004 
78 ibid 
79 Verksamhetsplan, stadsarkitektkontoret Trollhättan stad, 2005 
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Sammantaget om dessa förändringar kan sägas att servicen gentemot medborgarna, 

liksom effektiviteten, har ökat sedan 1996. Dock innebar kommunstyrelsens flytt 

av ”översiktlig planering” att effektiviteten minskade något igen efter att ha ökad 

betydligt när alla delar var samordnade. Vad vi också kan se är att kommunstyrelsens 

agerande gick tvärt emot Øgårds tankar om både ökad decentralisering och delegering av 

ansvar och myndighet. Något som självklart får effekter på både servicen till 

medborgarna och personalens möjlighet att arbeta på mest effektiva sätt.  
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5 RESULTAT OCH ANALYS AV TEXT- OCH 
INTERVJUMATERIAL 

 
 
 
Det följande kapitlet innebär att den empiriska resultatredovisningen och analysen sker 
samtidigt och integrerat. Först kommer resultatet av de genomförda intervjuerna att 
redovisas och de enskilda förändringarna analyseras var för sig. Efter detta följer en 
sammanfattande analys där förändringarna studeras som en helhet och 
förändringsprocessen analyseras med stöd av de preciserade forskningsfrågorna 
samtidigt som dessa också besvaras.   
 
 

5.1 GENOMFÖRDA INTERVJUER VID STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
Till denna studie har fem intervjuer genomförts. Dessa ska nu redovisas och resultatet 

analyseras. En redovisning av urvalsprocessen görs i kapitel 3.2.2.1 – Val av 

respondenter. Följande personer har intervjuats: 

 

• Respondent ett – Leif Löf, stadsarkitekt  

• Respondent två – Per-Gunnar Modigh, ordförande i byggnads- och trafiknämnden  

• Respondent tre – Ulrika Nolåker, byggnadsinspektör  

• Respondent fyra – Anna-Karin Petersson, bygglovsassistent  

• Respondent fem – Pether Eckerwall, administrativ chef för avdelningen ”ledning 

och stöd” samt GIS-samordnare för hela kommunen  

 

5.2 REDOVISNING OCH ANALYS AV INTERVJUER  
Under intervjuerna har respondenterna fått redogöra för sina respektive upplevelser av de 

fem tidigare redovisade förändringarna. På följande sidor redovisas resultatet av dessa 

intervjuer, en förändring i taget samtidigt som en första analys påbörjas. Något som dock 

kan påpekas redan nu är att vad som framkommer med stor tydlighet när svaren från den 

samlade respondentgruppen sammanställts är att det existerar en stor skillnad mellan 

målsättning och verkligt utfall. Det som står skrivet i verksamhetsplaner och budgetar har 

i majoriteten av fallen inneburit knappt märkbara reella resultat för det löpande arbetet på 

förvaltningen. Detta då många av de studerade förändringarna antingen redan existerade 

sedan tidigare eller så har det helt enkelt ännu inte uppkommit situationer där de har 
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kunnat implementeras i verksamheten. Något som självklart påverkar möjligheten till att 

en god analys av händelseförloppen kan genomföras. Denna avsaknad av analysmaterial 

gör sig framförallt påmind hos de tre första förändringarna varför något mindre utrymme 

därmed ges åt dessa. Hur detta vidare kan komma att påverka resultatet för studien som 

helhet resoneras det kring i den sammanfattande analysen längre fram i kapitlet samt i 

slutsatserna i kapitel sex.   

 

5.2.1 Förändring 1 – En åtskillnad på ”lätta” och ”svåra” ärenden 
Det förefaller vara en gemensam uppfattning bland respondenterna att den åtskillnad 

på ”lätta” och ”svåra” ärenden som redogjordes för i verksamhetsplanerna inte har haft så 

stor betydelse för det dagliga arbetet på förvaltningen. Detta då en skillnad mellan 

ärenden i praktiken redan förekom. T ex säger stadsarkitekt Leif Löf att, ”det eftersträvar 

vi ju ändå, vare sig det står i verksamhetsplanen eller inte”. Byggnadsinspektör Ulrika 

Nolåker i sin tur beskriver åtskillnaden mellan ärenden som ”något spontant som sker 

utan att någon speciell planering för det behövs” 

 

Under intervjuerna framkommer det också att begreppet ”bygglov över disk” för dom 

riktigt enkla ärendena utreds på förvaltningen. Men även här förefaller det hela mest vara 

en formulering för pappret i och med att arbetet i praktiken redan sköts på detta sätt. Leif 

Löf menar t ex att ”detta i mångt och mycket är ett politiskt beslut som mest ser bra ut på 

pappret. I praktiken funkar det ju så i alla fall”. Huruvida detta är ett ”politiskt” beslut 

eller inte framkommer dock inte närmare under intervjun med ordföranden i byggnads- 

och trafiknämnden, Per-Gunnar Modigh. Modigh menar att så länge de inkomna 

ärendena sköts på ett bra sätt och så länge servicen till medborgarna är god så är han 

nöjd. ”Hur tjänstemännen sedan sköter det hela det lägger jag mig inte i. Så länge det blir 

bra gjort”.  

 

Vad vi ser är således en planerad förändring som i verkligheten redan existerar – ”det är 

ju något som sker spontant”.80 Skulle det därmed existera t ex samordningseffekter så 

skulle de ju också med största sannolikhet vara av positiv karaktär. Detta då 

                                                 
80 Intervju med Ulrika Nolåker 2006-04-18 
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samordningseffekter uppkommer när fördelarna med ett visst handlande ökar desto fler 

som gör på samma sätt. Här förefaller den rådande inställningen på förvaltningen vara att 

en åtskillnad mellan ärenden är en självklarhet varför ett motsatt agerande kan antas 

försvåras av omgivningens handlande.  

 

En åtskillnad på ”lätta” och ”svåra” ärenden på stadsbyggnadsförvaltningen verkar 

således ha varit en självklarhet långt innan det skrevs in i verksamhetsplanen. En New 

Public Managementinspirerad förändring i alla ära men effektivitet och service gentemot 

medborgarna verkar i detta fall klaras av med vanligt sunt bondförnuft och effekterna av 

eventuell spårbundenhet lyser därmed med sin frånvaro.  

 

5.2.2 Förändring 2 – Fler skall kunna mer saker 
Ett samlat intryck från hela respondentgruppen är att ingen direkt åsikt i frågan finns och 

detta är också den frågan där vi kan se den största skillnaden mellan målsättning och 

verkligt utfall. Liksom tidigare nämnda förändring är också en strävan efter att fler ska 

kunna mer saker något som i praktiken således inte fått så stor betydelse. Att fler ska 

kunna mer saker, ”det eftersträvar vi ju ändå menar Leif Löf – utan att det står i 

verksamhetsplanen”  

 

Pether Eckerwall på enheten för ledning och stöd påpekar vidare att med den låga 

personalomsättning som finns på förvaltningen är det svårt att se några egentliga effekter 

ännu. ”Visst är denna förändring något som vi eftersträvar men någon egentlig möjlighet 

att genomföra det hela har ännu inte givits”. Skulle nyanställningar komma på fråga 

förefaller det dock vara rimligt att hitta personer som kan bidra med ett bredare spektrum 

av kunskaper. Värt att påpeka är dock att ingen av de tillfrågade upplever detta som ett 

problem och ser inte att detta på något sätt har påverkat den dagliga verksamheten med 

att handlägga ärenden.  

 

Det är således svårt att finna några aspekter av spårundenhet i denna fråga i och med att 

det egentligen inte finns någon förändring att analysera. Att tala om några 

uppbyggnadskostnader eller fasta kostnader förefaller inte vara rimligt då anledningen till 

att anställa fler personer i detta fall inte kan antas vara kostnadsrelaterat. Inte heller några 
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inlärningseffekter kan komma på tal då dessa i så fall skulle gälla personer som ännu inte 

anställts på förvaltningen. Eller kanske framförallt då skulle gälla de nuvarande 

personernas anpassningsförmåga till en eventuell kollega som i ett sådant läge skulle ha 

en bredare kunskapsbas än dem. Visst skulle det i ett sådant läge av nyanställningar också 

kunna uppkomma t ex samordningseffekter men detta är något som måste lämnas åt 

framtiden att utvisa. Detta då det förefaller vara svårt att analysera en händelse innan den 

ens tagit plats.  

 
5.2.3 Förändring 3 – Ingen ändring av delegationsansvaret 
Vad gäller ett delegationsansvar på ca 90 procent så verkar den samlade 

respondentgruppen nöjda med denna gräns och menar att ”det nog är en bra gräns trots 

allt”.81 Däremot påpekar gruppen att graden av delegationsansvar har mycket att göra 

med nämndens åsikt i frågan. Delegationsansvaret har legat på stadiga 90 procent under 

hela den studerade tioårsperioden och trots att nämnden i omgångar har efterlyst att färre 

ärenden fattas på delegation får det sällan några stora effekter:  

 
Ibland ger nämnden oss hintar om att de vill ha mer ansvar. Men när det väl kommer till 

kritan är det kanske inte vad de vill ägna nämndemötena till ändå. Det finns ju viktigare 

saker än att sitta och besluta om en massa enkla saker82

 

Enligt Per-Gunnar Modigh fördes det också i början av den studerade tioårsperioden 

diskussioner om huruvida nämnden hade delegerat för långt, men dessa ledde aldrig till 

någon reell förändring av delegationsansvaret. Vad som dock påverkat ärendet i positiv 

riktning anser han vara den ”informella klimatförändring” som tagit plats på 

förvaltningen. ”Vi har mera dialog där tjänstemän och bygglovarkitekten i större 

utsträckning/mycket snabbare kommer in till mig och frågar om något ska upp i 

nämnden”. Detta torde visserligen vara en förändring som säkerställer att inga ärenden 

skickas till nämnden i onödan men huruvida detta påverkar den totala andelen ärenden 

där beslut fattas på delegation framkommer inte av intervjuerna. Där får istället det 

oförändrade procenttalet i verksamhetsplanerna tala.  

                                                 
81 Intervju med Ulrika Nolåker 2006-04-18 
82 ibid 
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Vad som vidare blir tydligt i denna fråga är att det trots allt är en offentlig förvaltning 

som är i fokus för denna studie. Visst vore ett delegationsansvar på 100 procent otroligt 

effektivt om vi enbart skulle se till tiden för att handlägga ett ärende men samtidigt finns 

det andra faktorer att ta hänsyn till såsom demokrati och medborgarinflytande. Om någon 

enskild t ex skulle komma in med en protest mot ett bygge får ett ärende inte fattas på 

delegation utan det måste upp i nämnden. Något som självklart påverkar 

handläggningstiden negativt men som samtidigt kan påverka demokratiaspekten i positiv 

riktning.  

 

Vad som också kan påverka handläggningstiden i negativ riktning är om ett ärende ska ut 

på remiss till exempel till nämnden för miljö och hälsa. ”Visst kan tiden dras ut på om 

inte miljö och hälsa kan hålla samma tempo som stadsbyggnad.” 83  Detta är en av 

effekterna av att de olika förvaltningarna tilldelats olika stor budget. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har en större budget än t ex miljö- och hälsoförvaltningen 

vilket gör att de kan sätta in extra nämndemöten om något speciellt fall skulle kräva så. 

Detta har inte andra nämnder möjlighet att göra i samma utsträckning varför 

konsekvensen blir att ärenden stoppas upp och blir liggande:  
 

Visst är det bra för oss att vi har extra pengar i jämförelse med andra nämnder. Dock kan 

vi få problem ändå i och med att andra nämnder ska yttra sig i många ärenden som 

byggnadsförvaltningen gör. Men de kan inte sätta in extramöten för det har de inte råd med. 

Så då måste ärenden vänta ändå, även om vi på stadsbyggnad är klara84. 
 

Här får således handläggningstiden ge vika för ett större mått av demokrati. Rätt eller fel 

lämnar jag upp till läsaren att avgöra.  

 

Inte heller denna aspekt anser jag kunna analyseras mot det teoretiska ramverk som 

presenterats i kapitel två. Visst skulle handläggningstiden kunna förbättras om miljö- och 

hälsoförvaltningen fick mer pengar och kunde hålla fler nämndmöten, eller om man rent 

av slog ihop miljö- och hälsoförvaltningen med stadsbyggnadsförvaltningen så att de gick 

                                                 
83 Intervju med Ulrika Nolåker 2006-04-18 
84 Intervju med Per-Gunnar Modigh 2006-01-31 
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under samma nämnd och budget. Men svaret till varför man inte gör på så vis ryms inte i 

denna uppsats utan är snarare en fråga för en ny, framtida studie. Vid en förändring av det 

sistnämnda slaget skulle det säkerligen innebära stora uppbyggnadskostnader i startskedet 

samt inlärningseffekter när medarbetarna helt plötsligt skall lära sig om varandras 

arbetssituation. Men huruvida detta verkligen skulle ske och i så fall på vilket sätt är svårt 

att i nuläget analysera. 

 

5.2.4 Förändring 4 – Ökad digitalisering 
Den ökade digitaliseringen är något som funnits närvarande på förvaltningen under hela 

den studerade tioårsperioden. Enligt Leif Löf var det något som man började prata om i 

slutet av 90-talet och då särskilt inom stadsingenjörskontoret:  
 

Ett intresse för frågorna hade funnits ända sedan mitten av 80-talet vilket innebar att en bra 

grogrund fanns samtidigt som det fanns en uppmärksamhet på möjligheten att modernisera 

arbetssättet.85  
 

Intresset för data och digitalisering var således något som initierades och drevs framåt av 

framförallt stadsingenjörskontoret, något som också hela den samlade respondentgruppen 

förefaller vara överens om.   

 

När det gäller att modernisera arbetet med hjälp av ökad digitalisering så har det dock 

inte gått enbart som på räls utan vissa problem har funnits längst vägen samtidigt som en 

stor del också har varit en kostnadsfråga. Per-Gunnar Modigh påpekar att även om det 

finns mycket teknik att tillgå så går det inte att genomföra allt på en gång just för att det 

faktiskt kostar pengar:  
 

Största problemet är helt klart kostnaderna för att göra investeringarna. Vi skulle vilja ta 

oss an den nya tekniken med att t ex kunna visa detaljplaner i 3D men det har vi fått skjuta 

på för att det kostat för mycket. Allt är således en kostnadsfråga, även om jag absolut 

tycker att det går det på tok för sakta!86  

 

                                                 
85 Intervju med Leif Löf 2006-01-31 
86 Intervju med Per-Gunnar Modigh 2006-01-31 
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Utöver kostnaden för att köpa in själva tekniken för att kunna påskynda digitaliseringen 

framkommer det också att det har tagit tid på grund av själva arbetet med att digitalisera 

allt material som innan bara funnits i pappersform:  
 

Vi började med GIS för en sju åtta år sedan. All info om bygglov, papper och pärmar 

skulle då läggas in i datorer. Detta är ju självklart tidskrävande och det var viktigt att det 

blev bra gjort. Så vi kunde inte bara ta in ett par sommarjobbare för att göra det, utan det 

fick ta sin tid för att det skulle bli rätt och riktigt.87

 

Vad vi ser är således att den ökade digitaliseringen i stor grad har påverkats negativt av 

stora uppbyggnadskostnader, både i arbetstid och i rena pengar. Om ett steg mot en ökad 

digitalisering införts har det inneburit att ett annan fått vänta. På kort sikt är det 

förmodligen också mer kostnadseffektivt att hålla fast vid allt material i pappersform 

även om det på lång sikt torde vara mer effektivt att välkomna en ökad digital hantering. 

Däremot är det inte alltid så att en förändring med nödvändighet måste innebära en 

förbättring. I en inledande genomförandefas är det inte heller säkert att fördelarna med 

förändringen syns speciellt klart för dem som jobbar i själva processen. Detta är något 

som framkommer tydligt under de genomförda intervjuerna. Speciellt tydligt syns 

skillnaderna i upplevelserna av digitaliseringen mellan de som har visionerna av vad en 

ökad digitalisering kan innebära och de som sedan skall implementera förändringen i det 

dagliga arbetet.  

 

Pether Eckerwall är en av pionjärerna till införandet av mer digital teknik på 

förvaltningen och han menar att det mångt och mycket har varit en trögstyrd process:  
 

För ett par år sedan startades till och med rörelsen ”våga vägra digitalt”, så visst har det 

funnits en viss skepsis det har det. Ja det har varit trögt hela tiden, från att vi började med 

persondatorer 1989/90 fram till nu.88  
 

Pether menar vidare att det har varit lättare att få saker genomdrivna politiskt än att få 

personalen med sig alla gånger. Något som också framkommer under intervjun med 

nämndens ordförande:  

                                                 
87 Intervju med Pether Eckerwall 2006-04-18 
88 ibid 
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Vi politiker, det är ju lätt för oss att bli bromsare, för vi hänger ju inte med i allt det 

tekniska, så vi kan ju lätt bli bromsare, men vi är målstyrare, det får vi aldrig glömma av. 

Bara för att inte jag begriper allt det här med teknik så måste jag ju ändå stimulera 

det... …Ibland när vi har nämndemöten så kan jag till och med säga att nu slänger jag ut 

den där overheadapparaten, den får inte vara i nämnderummet. Så, ja visst kan vissa vara 

lite negativt inställda till teknik. Men det är en fråga om kultur också. Man är helt enkelt 

inte van vid datorer och teknik.89  
 

Innan overheadapparaten kan slängas ut ur nämnderummet krävs det således att vissa 

inlärningseffekter överbryggs. Även om rörelsen ”våga vägra digitalt” numera är historia 

så framkommer det av de genomförda intervjuerna att det fortfarande är en lång väg att 

gå innan de positiva fördelarna med den nya digitala tekniken helt kan åtnjutas.  

 

Per-Gunnar talar dock också om vikten av att tekniken inte får ta överhand:  
 

Vi är till för dom därute, och inte för våra egna system. Tekniken får aldrig ta över så 

ibland måste man sätta på blåljuset. Sen spelar det ingen roll om man använder papper och 

penna eller en dator.90  
 

Att tekniken inte får ta överhand är något som även övriga respondenter håller med om. 

Ulrika Nolåker påpekar t ex att den nya tekniken visserligen innebär många fördelar men 

att det samtidigt är en tidskrävande process. Många frågor har också uppkommit gällande 

huruvida all förändring är positiv och framförallt om den gynnar medborgarna:   
 

Man måste tänka efter så att man inte bara har tekniken för att det är häftigt utan kommer 

ihåg för VEM man har den också. Visserligen görs mycket mer via data nu, men samtidigt 

har ju den tiden tagits någon annanstans ifrån. Och den tiden upplever jag bland annat har 

tagits från samtal med medborgarna. Numera kan jag inte sitta i två timmar med en kund 

och förklara och diskutera ett bygglov. Det kunde jag förut. På gott och ont.91

 

Även bygglovsassistent Anna-Karin Petersson menar att tekniken ibland har haft svårt att 

få genomslag i det dagliga arbetet. Ärendemappar som vid det här laget borde ha varit 

                                                 
89 Intervju med Per-Gunnar Modigh 2006-01-31 
90 ibid 
91 Intervju med Ulrika Nolåker 2006-04-18 
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helt digitaliserade finns fortfarande kvar och det är svårt att helt fullt ut följa i 

digitaliseringens fotspår:  
 

Ja, det är alltid lite svårt i början. Vi har ju ärendemapparna kvar, även om Pether vill att vi 

ska ta bort dem helt. Men jag och många av inspektörerna har sagt att vi vill ha pappren 

kvar. När de ska ut och inspektera ett bygge, då vill de ju inte ha datorerna med sig.92  
 

Anna-Karin påpekar vidare att hon visserligen sitter mer framför datorn nu än tidigare 

men ”att det tar tid att ställa om sig totalt”.  

 

Det räcker således inte att vissa tjänstemän och politiker är positivt inställda till en 

förändring utan det gäller att förändringen fungerar väl i alla led. Samordningseffekter 

kan annars göra att förändringen inte helt tas på allvar genom hela processen. Om det 

fortfarande är möjligt att ha ärendemappar i pappersform spelar det kanske ingen roll att 

datorn också kan inhysa sådana mappar? Frågan är dock vad som är bäst, att 

förändringsprocessen går snabbt eller att den i ett par år kan gå parallellt med det gamla 

systemet för att sedan kanske kunna implementeras bättre i framtiden? 

 

Denna fråga vill jag i skrivande stund lämna obesvarad men vi bör för den sakens skull 

inte glömma bort att även om tekniken kan innebära många positiva effekter kan det även 

finnas spår av negativa. I alla fall innan alla berörda parter i kedjan fullt ut lärt sig hantera 

den och frivilligt välkomna den.  

 

En effekt av den ökade digitaliseringen är t ex att det nu går enkelt att följa ett ärende 

genom hela processen med att handlägga det. Handlingarna är också tillängliga för alla 

användare i systemet varför handläggarna lätt och smidigt kan inhämta information om 

ett visst ärende. Denna positiva effekt har dock även en baksida i form av ökad tidsåtgång: 
 

 

 

 

 

                                                 
92 Intervju med Anna-Karin Petersson 2006-04-18 
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Det blir mycket anteckningar och det tar tid. Får vi in 600-700 ärenden så ska det ju 

antecknas om varje och det tar tid. Så visst kan brukaren och de andra följa ett ärende 

bättre idag, men till priset av vad? Tiden är ju tagen från tillängligheten för medborgaren 

och nu är vi ju för upptagna och uppbokade av tekniken. Frågan är vilket är bäst 

för ”Svensson”?93

 

Ovan förda resonemang är byggnadsinspektör Ulrika Nolåkers och grundar sig i frågan 

huruvida den ökade digitaliseringen inneburit att handläggningstiderna förkortats sedan 

digitaliseringen påbörjades. Vad vi ser är således att processen på kort sikt kan innebära 

att en sak förbättras samtidigt som en annan kanske försämras.  

 

Huruvida frågan om tekniken och digitaliseringen inneburit något positivt eller negativt 

för invånarna i Trollhättan låter jag vara obesvarad. Men vad som dock är klart är att 

processen i olika form har påverkats negativt av spårbundenhet. Framförallt vad gäller 

uppbyggnadskostnader i startskedet och av inlärningseffekter men i viss mån även av 

samordningseffekter. Med största sannolikhet kommer förändringen att innebära större 

fördelar i framtiden än vad den innebär idag – fördelar som dock i nuläget låter vänta på 

sig. Något som förmodligen kan härledas till en rådande spårbundenhet som fördröjer att 

en god implementering i verksamheten blir verklighet.  

 

5.2.5 Förändring 5 – Omorganiseringar med avsikt att samordna arbetet   
Vad som framkommer med stor tydlighet bland alla respondenter i denna fråga är att den 

senaste tidens omorganiseringar ännu inte satt sig fullt ut varför inte heller det dagliga 

arbetet riktigt fungerar på ett önskvärt sätt. Det är också en gemensam åsikt att flytten av 

översiktlig planering till kommunstyrelsen, oberoende av orsaken till flytten, har skapat 

svårigheter i det dagliga arbetet på förvaltningen. Bland den samlade respondentgruppen 

cirkulerar det också tankar om att orsaken till flytten i grund och botten nog kan ha varit 

att politikerna ville göra politiken roligare och mer intressant för nämnden. Huruvida så 

är fallet eller ej är inte upp till denna studie att besvara men vad som ändock framkommer 

är att servicen till medborgarna på grund av detta har kommit att försämras:  

 

                                                 
93 Intervju med Ulrika Nolåker 2006-04-18 
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Det var ett politiskt ställningstagande, tillbaka till 50 och 60-talet med tänket om en 

förvaltning en nämnd. Men nu får man istället mindre kontakt och mindre samordning.94

 

Ordförande i byggnads- och trafiknämnden, Per-Gunnar Modigh påpekar att när 

översiktlig planering flyttades till att ligga under kommunstyrelsen blev det politiskt 

egentligen ingen förändring men däremot tjänstemannamässigt. Vidare blev det också en 

fysisk förändring i och med att avdelningen flyttade från tredje våningen till femte 

våningen. ”Detta upplevs väl som en brist och det kan nog ibland vara ineffektivt.”  

 

Vad som här blir tydligt är hur mycket det dagliga arbetet på förvaltningen har påverkats 

av politiken. Oavsett om det var ineffektivt eller ej så beslutades det om en flytt av 

översiktlig planering och så blev också fallet. Något som förefaller ha påverkat arbetet i 

negativ riktning. För vad som framkommer av både dokumentanalys och intervjuer är att 

när arbetet efter många tidigare omorganiseringar till slut börjat fungera på ett 

tillfredsställande sätt, då beslutades det om en flytt av översiktlig planering vilket gjorde 

att nya arbetssätt återigen måste finnas. Visserligen innebär en hastig förändring att 

någon spårbundenhet kanske inte hinner infinna sig men förändringen i sig gjorde ju att 

arbetet tog ett steg tillbaka.  

 

Om förändringen däremot genomförts med avsikt att förbättra och förenkla det dagliga 

arbetet på förvaltningen hade kanske inte tanken varit så dum. Vid en hastigt genomförd 

förändring kanske personalen inte hinner tänka i gamla banor utan testar en ny bana av 

bara farten. Men kommunstyrelsens agerande förefaller denna gång istället ha inneburit 

något oväntat och hastigt som fått motsatt effekt. När arbetet tog ett steg tillbaka 

påverkades förvaltningen således av en form av ”politisk spårbundenhet” som gjorde att 

den tidigare förändringen med avsikt att samordna arbetet tog ett steg tillbaka.  

 

Leif Löf påpekar dock att stadsarkitektkontoret och stadsingenjörskontoret sedan dess har 

haft en gemensam organisation:  

 

                                                 
94 Intervju med Pether Eckerwall 2006-04-18 
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Ett antal principiella beslut gjorde att EN resultatenhet bildades och det blev en annan 

formulering på ledningsfunktionen. Vi ville att fler människor skulle känna ansvar. Det 

blev således en delegering av ansvar. Hela processen tog ungefär ett år. 95

 

Efter omorganiseringen finns därför på stadsbyggnadsförvaltningen en gemensam 

avdelning för ledning och stöd och under denna ligger stadsarkitektkontoret och 

stadsingenjörskontoret.  

 

Ulrika Nolåker påpekar däremot att denna förändring rent praktiskt inneburit att istället 

för att få färre chefer har de nu fått fler chefer samt även en massa mellanchefer. ”Ett 

gäng mellanchefer som vi tidigare ville ha bort…” Detta innebär visserligen som Leif Löf 

påpekade att arbetet i större utsträckning delegerats till fler medarbetare men frågan är 

vilken effekt detta har fått på det dagliga arbetet. Nolåker anser att för handläggningens 

del så har förändringen påverkat arbetet negativt: ”I stället för att riva murar har vi nu 

höga staket och ingen vet riktigt vem som ska göra vad. Det var ju en oönskad effekt”. 

Även Leif Löf medger att problem finns med den nya organisationen och att vissa 

traditionella barriärer fortfarande finns kvar:  
 

Det finns förmodligen vissa samordningseffekter som skulle kunna vinnas om mer tid 

lades på att kolla de kompetenser som finns i den gemensamma organisationen. Dock 

sätter tidsaspekten käppar i hjulet.  Om vi hade tid så skulle vi kunna leta efter 

samarbetsformer.96

 

Vad som försvårar arbetet är således att det tar tid att lära sig nya arbetssätt. 

Inlärningseffekter gör sig påminda och processen påverkas också av samordningsproblem.  

Slutligen kostar det rent tidsmässigt att bygga upp en ny väl fungerande organisation 

varför incitamenten till att fortsätta utveckla arbetssättet kan minska och spårbundenheten 

därmed sätta käppar i hjulet för en framtida utveckling.  

 

5.3 SAMMANFATTANDE ANALYS 
De studerade förändringarna har nu redovisats och analyserats var för sig. Frågan som då 

uppkommer är hur den totala förändringsprocessen har påverkats av de olika aspekterna 

                                                 
95 Intervju med Leif Löf 2006-01-31 
96 ibid 
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som rör spårbundenhet. Vad som hittills framkommit är att det funnits svårigheter att 

analysera en majoritet av förändringarna. Detta på grund av att de redan existerade på 

förvaltningen långt innan de blev nerskrivna i verksamhetsplaner och budgetar. Vad som 

också framkommit med stor tydlighet är att de förändringar som ändå har tagit plats och 

som därmed inbjuder till analys, i hög grad faktiskt har påverkats av olika former av 

spårbundenhet.  

 

Precis som tidigare nämnda Douglas North resonerade om så påverkas ju institutioner av 

många olika beroendefaktorer vilket gör att i fall när de utsätts för förändring så är det 

vanligt att både uppbyggnadskostnader och avsevärda inlärnings- och 

samordningseffekter uppkommer. North påpekar därför att etablerade institutioner i 

motsats till nya eller förändrade institutioner genererar kraftfulla incitament som 

förstärker deras egen stabilitet och vidare utveckling. Något som vi i denna studie har sett 

tydligt när det gäller förändringsaspekterna ökad digitalisering och ökad samordning. I 

startskedet har förändringen verkat hämmande på stabiliteten vilket då leder till att 

förändringsviljan minskar. Vad som då blir en effekt av detta är att förändringen går 

långsamt och att viss skepsis mot den kan uppkomma. Något som också har skett bland 

den operativa personalen på stadsbyggnadsförvaltningen.  

 

För att underlätta den sammanfattande analysen har analysmodellen från kapitel 3.3 fyllts 

i och redovisas påföljande sida. Med hjälp av denna skall nu förändringarna studeras som 

en helhet och förändringsprocessen analyseras med de preciserade forskningsfrågorna 

som grund.  
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Bild 5.1 – Analysmodell 
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Precis som påpekats i den föregående analysen kan ingen av de tre första förändringarna 

anses ha påverkats av någon av de faktorer som gör att spårbundenhet uppkommer. 

Därför blir också svaret i analysmodellen ovan ett ”nej” på alla punkter för dessa 

förändringar.  Vad gäller de två sistnämnda förändringarna så blir dock svaret ett annat. 

Som framkommer av den tidigare analysen har både den ökade digitaliseringen och den 

ökade samordningen påverkats av stora uppbyggnadskostnader och inlärningseffekter 

samt även ett visst mått av samordningseffekter. Därför blir svaret på om dessa faktorer 

kan ha påverkat förändringarna i negativ riktning ja för dem båda.  

 

Trots att ingen av de tre första förändringarna har påverkats negativt av någon av de fyra 

faktorerna rörande spårbundenhet så kommer ändå de preciserade forskningsfrågorna 

gällande dessa att besvaras jakande. Detta görs i enlighet med resonemanget från kapitel 

3.3 där jag påpekade att även om bara en av faktorerna rörande spårbundenhet för någon 

av förändringarna skulle bli besvarad med ett ”ja” så är det ju trots allt ett bevis på att den 

faktiskt har påverkats. Därför skulle det totala svaret bli ja även om bara en av de 
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enskilda punkterna besvarades jakande. De tre första preciserade forskningsfrågorna 

kommer således alla att besvaras med ett ”ja”.  

 
Ingen av de studerade förändringarna verkar däremot ha påverkats negativt av anpassade 

förväntningar, något som självklart kan ha att göra med förändringarnas natur i sig. De 

anpassade förväntningarna har ju att göra med de förväntningar individer har om vad en 

teknologi (läs förändring) kommer att innebära i framtiden. Det framkommer inte någon 

gång under intervjuerna att någon förändring skulle ha påverkats åt något håll av t ex 

andra förvaltningar eller andra kommuners agerande. Att följa samma väg som andra 

aktörer diskuteras visserligen men det inte något som har fått några avgörande effekter på 

de studerade förändringarna.  Svaret på frågan om den utvalda förändringsprocessen har 

påverkats negativt av anpassade förväntningar i startskedet besvaras därför slutligen med 

ett ”nej”.  
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6 SLUTSATS OCH SLUTKOMMENTAR 
 
 
 

Detta sista kapitel består av slutsatser som har härletts ur min empiriska framställning 
och analys. Under kapitlets gång kommer den övergripande forskningsfrågan att 
besvaras vartefter jag också resonerar kring huruvida uppsatsens syfte är uppfyllt. 
Uppsatsen avslutas slutligen med att tankar och reflektioner som uppkommit under 
arbetets gång diskuteras och sammanfattas.  

 
 
Påverkar spårbundenhet möjligheten till förändring i offentlig förvaltning? Detta var 

huvudfrågan som ställdes i inledningskapitlet och förhoppningen är nu att studien 

genererat tillräcklig med information för att ett väl underbyggt svar skall kunna ges. I 

uppsatsen har dock offentlig förvaltning exemplifierats endast genom 

stadsarkitektkontoret i Trollhättan vilket självklart påverkar möjligheten till att kunna dra 

några generella slutsatser. Som påpekades i kapitel 3.1 innebär ju valet av fallstudie som 

metod att en helhetsbild och djupare kunskap om den undersökta förändringsprocessen 

visserligen kan införskaffas men att det också sker på bekostnad av möjligheten till 

vetenskapligt generaliserande. Frågan som då kan vara relevant att ställa sig är vad denna 

studie egentligen kan bidra med till den samlade kunskapen om det vetenskapliga 

begreppet spårbundenhet.  

 

Tidigare har det påpekats att resultatet denna studie endast kommer att kunna 

generaliseras gentemot förhållandena i just den studien och endast så. Detta är något som 

jag fortfarande vidhåller men samtidigt anser jag att uppsatsens resultat också kan 

indikera att liknade förhållanden skulle kunna råda på andra förvaltningar i andra 

kommuner. Om så är fallet får självklart framtida studier utvisa men däremot kan 

lärdomar från denna uppsats möjliggöra att hjulet inte behöver uppfinnas två gånger.  

Istället kan kanske kunskapen och erfarenheterna härifrån ge ringar på vattnet till 

framtida studier av liknade slag.  

 

Så vad är då resultatet av denna studie och vilka slutsatser kan dras? Under analysen har 

uppsatsens preciserade forskningsfrågor besvarats och dessa ligger också till grund för 
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svaret på den övergripande forskningsfrågan. De preciserade forskningsfrågorna var fyra 

till antalet och som framkom i analyskapitlet besvarades tre av dem jakande. Endast 

frågan om den utvalda förändringsprocessen hade påverkats negativt av anpassade 

förväntningar i startskedet besvarades med nej. Vad får då detta för konsekvens för svaret 

på den övergripande forskningsfrågan, påverkar spårbundenhet möjligheten till 

förändring i offentlig förvaltning? 

  

Då minst en av de fyra preciserade forskningsfrågorna besvarats med ja blir också svaret 

på den övergripande forskningsfrågan i enlighet med resonemanget från kapitel 3.3 

ett ”ja”. Då svaret var ja på tre av fyra preciserade forskningsfrågor indikerar det också 

att det är en relativt stark påverkan av spårbundenhet som infunnits sig på den studerade 

förvaltningen. Vad som dock bör påpekas är att denna styrka endast visar sig i två av de 

fem undersökta förändringarna. Det visade sig också under arbetet med uppsatsen att det 

bara var dessa två sista som verkligen kunde ses som riktigt stora förändringar. Övriga 

var visserligen New Public Managementinspirerade men ändock för små för att det skulle 

ge något direkt resultat att tala om. En slutsats av detta måste därför bli att alltför små 

förändringar kan försvåra arbetet med en studie av detta slag.  

 

Detta stämmer också väl överens med tidigare nämnda Douglas Norths resonemang om 

att spårbundna processer är som mest kraftfulla på en större makronivå som innefattar 

mer komplexa organisationer och institutioner och inte hos individuella organisationer 

eller institutioner. Skall förändringar på en mindre undersökningsenhet likt 

stadsarkitektkontoret i Trollhättan undersökas gäller det således att de förändringar som 

väljs ut är relativt omfattande. Detta då små förändringar likt de tre första i denna studie 

endast har visats sig ge knappt märkbara resultat.  

 

Förutom en övergripande forskningsfråga att besvara hade uppsatsen också ett syfte att 

uppfylla: Att utifrån ett New Public Managementperspektiv beskriva och diskutera en 

förändringsprocess inom offentlig förvaltning samt att undersöka om den har påverkats 

av eventuell spårbundenhet. Detta syfte anser jag genom denna studie vara uppfyllt då 

olika förändringar på den studerade förvaltningen har studerats och analyserats, både 

enskilt och som en del i en gemensam förändringsprocess. Förändringarna har valts ut 
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med stöd av den studerade New Public Managementlitteraturen och sedan har en 

dokumentanalys och flertalet intervjuer möjliggjort att svaret på frågan om processen har 

påverkats av eventuell spårbundenhet kunnat besvaras.   

 

Under arbetets gång har också ett nytt begrepp myntats, ”politisk spårbundenhet”. Denna 

politiska spårbundenhet uppkom när ett politiskt beslut på ett negativt sätt påverkade 

möjligheten att omorganisera för att öka samordningen på förvaltningen. Att 

förändringsprocessen med att samordna arbetet på förvaltningen tog ett steg tillbaka 

kunde således inte enbart relateras till någon av Arthurs fyra kännetecken utan här fick 

istället nya förklaringsvariabler sökas. Den teori om spårbundenhet med Arthurs fyra 

kännetecken som grund förfaller således till viss del vara ofullständig för en studie likt 

denna.  

 

Det bör dock påpekas att Arthurs kännetecken från idén om tilltagande avkastning, är 

sprungna ur mikroekonomisk teori och därmed inte kan antas vara fullt behjälpiga i 

studier av t ex offentligt förvaltning och politiska processer. Vad som dock framkom i 

kapitel två och som inte bör förglömmas är att Pierson faktiskt påpekat att denna teori 

inte rakt av kan appliceras på studiet av statsvetenskap. Men, skriver Pierson, om 

statsvetare däremot tar hänsyn de skillnader mellan ekonomi och politik som de facto 

existerar torde värdet av att ta hjälp av ekonomisk teori absolut kunna höjas för 

statsvetenskaplig forskning.  

 

Detta är också något jag anser vara gjort i denna studie. I den mån det har gått har 

Arthurs tankar och idéer använts, men under analysens gång har ytterligare begrepp 

gällande den politiska aspekten tillförts diskussionen. Jag har däremot inte kunnat gräva 

djupare i begreppet politisk spårundenhet utan frågan om hur frekventa sådana politiska 

påverkansfaktorer är och under vilka omständigheter de uppkommer är något framtida 

studier får undersöka närmare – något som utan tvekan skulle vara intressant.  

 

En tanke som också uppkommit under uppsatsskrivandets gång är huruvida det var 

lämpligt att studera så pass många förändringar som trots allt gjordes i denna studie. Kan 

hända hade resultatet varit mer uttömmande och givit bättre kunskap om endast en 
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förändring hade studerats. Då hade också fler personer kunnat intervjuas och en bredare 

kunskap med fler infallsvinklar kanske erhållits. Såsom studien var upplagd denna gång 

inbjöd det mer till en möjlighet att skrapa på ytan snarare än att ge en heltäckande 

djupgående insikt i frågan.  

 

Slutligen vill jag också ta upp en avslutande reflektion jag gjorde under arbetet med 

denna uppsats. Reflektionen gäller frågan om all förändring är av godo. Vad vi lärt oss av 

denna studie är att genomförandet av mången förändring, i det fall att den påverkas av 

spårbundenhet, kan försvåras och fördröjas. Något som självklart inte kan antas vara bra 

alla gånger. Däremot måste hela tiden frågan om förändringen verkligen innebär något 

positivt för dem det gäller ställas.  

 

Självklart får inte förändringen motarbetas om den skulle innebära en förbättring för 

personerna den avser i slutändan, i detta fall medborgarna i Trollhättan, men det är av 

yttersta vikt att frågan inte heller glöms bort. Eller som byggnadsinspektör Ulrika 

Nolåker påpekade med anledning av den ökade digitaliseringen vid förvaltningen:  
 

Det blir mycket anteckningar och det tar tid. Får vi in 600-700 ärenden så ska det ju 

antecknas om varje och det tar tid. Så visst kan brukaren och de andra följa ett ärende 

bättre idag, men till priset av vad? Tiden är ju tagen från tillängligheten för medborgaren 

och nu är vi ju för upptagna och uppbokade av tekniken. Frågan är vilket är bäst 

för ”Svensson”?97

 

Samtidigt som rädsla och skepsism för nya lösningar måste överbyggas för att på så vis 

undvika att spårbundenhet uppkommer får således målgruppen för förändringens inte 

glömmas bort. Eller om man så vill, man får inte vara rädd för förändring – så länge det 

leder till något bättre.  

 

                                                 
97 Intervju med Ulrika Nolåker 2006-04-18 
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