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Abstract

”A “new kind” of local administrator?”

- A qualitative study of local administrators in Karlstad kommun

Thesis in Political Science, D-level

Author: Anna Söderin

Tutor: PO Norell

The Swedish municipalities have always been going through some kind of changes. These

changes can for example be a consequence of economic factors and/or changes in the society.

Today we can se how the municipalities characterize of different kinds of co-operations in

forms of collaborations, partnership and networks. What does this development mean to the

local administrators? The purpose of this study is, due to the circumstances that have affected

the Swedish municipalities in the twenty-first century, to investigate whether these changes

have led to a new kind of local administrator. To do so, I formulated three research questions:

1. a) Which are the interviewed local administrators assignments?

    b) Does the interviewed local administrators participate in any kind of collaborations?

2. What kind of problem shall the interviewed local administrators solve in their work?

3. What loyalty does the interviewed local administrators embrace?

Empirical materials for this study have been collected in qualitative interviews with eight

local administrators in Karlstad kommun. I reached the conclusion that there is a new kind of

local administrator that is characterized by their considerable freedom of action. The new kind

of administrator takes initiatives and they have an extensive circle of contacts. The biggest

part of this kind of local administrators work takes place in different kinds of collaborations

and networks, they’re consequently dependent of other actors in their line of work.
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1. INLEDNING

1.1 Problembild

De svenska kommunerna genomgår ständigt någon form av förändringsprocess. Dessa

förändringar kan t ex bero på ekonomiska faktorer, samhällsförändringar, kommunernas nya

uppgifter, strukturella förändringar och effektivisering.1 På sjuttiotalet präglades den

kommunala förändringsprocessen av kommunsammanslagningarna vilka genomfördes för att

kunna implementera den nationella välfärdspolitiken. På åttiotalet handlade den kommunala

förändringsprocessen om effektivisering genom decentralisering och delegering.

Managementidéer från det privata näringslivet kom att influera det politiska och

administrativa ledarskapet i kommunerna. På nittiotalet drabbades kommunerna av finansiella

problem samtidigt som deras ansvarsområden ökade. Detta ledde till att kommunerna började

samverka med varandra inom och mellan kommunerna, för att på så sätt samordna kompetens

och minska kostnaderna. Nu på tjugohundratalet ser vi en ökande tendens av samverkan

mellan både offentliga och privata aktörer. I allt större utsträckning samverkar kommuner

med varandra liksom med det privata näringslivet i form av partnerskap och olika former av

nätverk.2

Den kommunala verksamheten är omfattande och innehåller alltifrån sophämtning till

barnomsorg och skola, kultur, naturvård och turism. Den innefattar också numera olika typer

av planering, omvärldsbevakning, regional utveckling, kommunikationsfrågor,

näringslivsfrågor och internationellt samarbete.3

Till de kommunala tjänstemännens uppgifter hör att bereda och implementera de politiska

beslut som fattas av kommunfullmäktige, samt att utföra allmänna administrativa uppgifter.

De skall verkställa eller genomföra de mål som politikerna beslutar om, och bör fungera som

ett redskap åt den politiska styrelsen. Det dras en skarp gräns mellan politik och förvaltning.

Det råder dock diskussioner i den statsvetenskapliga litteraturen om huruvida man kan dra en

                                                  
1 Kommunernas förändringsprocesser diskuteras ingående i kap 1.2.
2 Montin, S (2004) Moderna kommuner, s. 11ff, samt SOU 1996:169 Förnyelsen i kommuner och landsting, s.
10f
3 http://www.karlstad.se/ko/service.shtml, 060425
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klar gräns mellan å ena sidan förvaltningsorgan och förvaltningsbeslut, och å andra sidan

politiska organ och politiska beslut.4

Kommunernas interaktion med omgivningen har ökat de senaste åren. I takt med att

kommunerna mobiliserar resurser med hjälp av andra organisationer i omgivningen, det kan t

ex vara andra kommuner, organisationer och det privata näringslivet, minskar beroendet av

staten. I vissa fall kan kommunernas samarbete med andra aktörer verka påtvingat, då staten

gett kommunerna ökat ansvar, utan att de ekonomiska resurserna ökat i samma mån. Oavsett

bakgrund, kan det vara en fördel med utökat samarbete med omgivningen, just för att

kommunerna tjänar på att samarbeta med andra organisationer. Ett skäl till det ökade

samarbetet är just att staten inte har samma auktoritet som tidigare. Varken kommun, stat eller

någon annan aktör har de resurser eller kompetens som krävs för att förverkliga sina mål på

egen hand. Det är en förklaring till att det bildas olika former av nätverk och partnerskap. Att

styra genom nätverk och inte genom den traditionella politiska styrningen kallas för

governance (governance diskuteras vidare i kap 1.2.4).5

I dagens kommuner är samarbeten i form av olika samverkan, partnerskap och olika slags

nätverk mellan och inom kommuner och offentliga och privata organisationer vanliga.

Samhället har förändrats och det uppstår fler och mer komplicerade frågor som en aktör inte

kan lösa på egen hand. Den kommunala tjänstemannens omgivning har blivit alltmer komplex

och omfattar alltfler aktörer. En undersökning som Svenska kommunförbundet och

Landstingsförbundet genomfört visar att det är tjänstemännen som i de flesta fallen av

samverkan är huvudaktörer.6

Vad betyder då denna utveckling som vi ser präglar dagens kommuner för de kommunala

tjänstemännen? Vad betyder det för den kommunala tjänstemannarollen?  Det är i dessa

frågor som min studie tar sin utgångspunkt.

                                                  
4 För denna diskussion se bl a Söderlind D, Petersson O (1988) Svensk förvaltningspolitik s. 18f, Norell, PO
(1989) De kommunala administratörerna. En studie av politiska aktörer och byråkratiproblematik, passim, samt
Lundquist L. (1994) Statsvetenskaplig förvaltningsanalys Problem, trender och program, s. 40f
5 Montin, S (2004) a.a. s. 46f
6 Interkommunal samverkan – en undersökning av samverkan mellan kommuner och landsting i Sverige, s. 26
Hämtad från http://www.skl.se/artikel.asp?A=1922&C=1124&ArticleVersion=31, 060417



3

1.1 Kommunernas förändringsprocesser

Nedan kommer jag att redogöra för kommunernas förändringsprocesser. Jag anser att det är

viktigt att ta med denna redogörelse tidigt i uppsatsen för att få en inblick i dessa processer,

samt för att få en ökad förståelse för hur kommunerna ser ut idag.

De förändringsprocesser som kommunerna genomgått och genomgår är processer som går in i

varandra. Man kan säga att det är förändringstendenser som hela tiden utvecklas, där den ena

inte är den andra uteslutande. Den bild av kommunernas förändringsprocess mellan sjuttio-

och nittiotalet som jag presenterar nedan är en förenklad bild. Jag väljer att ge denna

förenklade bild för att ge en inblick i hur kommunerna utvecklats och förändrats. Tonvikten

kommer att ligga på den förändringsprocess som präglar kommunerna på tjugohundratalet.

Den förändringsprocess som vi ser kännetecknade kommunerna på sjuttiotalet, präglar också

utvecklingen på åttiotalet o s v. Förändringsprocesserna kan således ses som

utvecklingstendenser som påverkas av olika yttre faktorer.

Det material som ligger till grund för min presentation av kommunernas förändringsprocess är

främst Stig Montins7 Moderna kommuner (2004).

1.2.1 Kommunerna på sjuttio- till nittiotalet

Under de senaste decennierna har landets kommuner genomgått ett flertal förändringar. Vid

mitten av sjuttiotalet fullbordades kommunsammanslagningarna. Då minskade antalet

kommuner från att på femtiotalet varit ca 2 500 till knappt 280 kommuner. Syftet med

sammanslagningarna var att skapa kommuner med ekonomiska och personella resurser för att

genomföra den nationella välfärdspolitiken, vilken grundskolereformen var en del av.

Kommunerna byggdes upp sektorsvis, där skolan, socialtjänsten och övriga

verksamhetsområden verkade var för sig, vilket skulle öka den professionella kompetensen.

Antalet tjänstemän ökade och i många kommuner fick de en allt större betydelse i den lokala

politiken. Varje år under sjuttiotalet hade ca 50 000 tjänster tillkommit. Att antalet

förtroendevalda minskat samtidigt som antalet tjänstemän ökat sågs som ett

demokratiproblem och att den politiska styrningen varit för svag. Som ett svar på detta

inrättades kommundelsnämnder eller distriktsnämnder där de förtroendevalda skulle komma

                                                  
7 Stig Montin är docent i statsvetenskap vid Örebro universitet
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närmare verksamheten. På så sätt skulle de kunna på ett tydligare och effektivare sätt utöva

den politiska styrningen.8

På åttiotalet kom förändringarna att handla om effektivisering genom decentralisering och

delegering. Krav ställdes på effektivare politiskt och administrativt ledarskap i kommunerna,

vilket började influeras av managementidéer från det privata näringslivet. Målstyrning blev

den vanligaste styrmodellen som ansågs leda till effektivare verksamhet, flexibilitet, bättre

politisk styrning och ökat medborgerligt engagemang. I slutet av åttiotalet började

kommunernas ekonomi krympa och kraven på kostnadseffektivisering ökade. I vissa

kommuner infördes beställar-utförarmodellen som bl a hade till syfte att dra en klar gräns

mellan politik och produktion, vilket innebar att produktionen skulle befrias helt från politik.

Verksamheter som skolor, daghem och parkskötsel skulle organiseras i mer eller mindre

självständiga resultatenheter. Det som producerades skulle styras av kundernas enskilda val,

det skulle inte styras av politiska beslut.9

På nittiotalet drabbades kommunerna av finansiella problem samtidigt som deras

ansvarsområden ökade. Kommunernas självstyre ökade. Hela ansvaret för grundskolan liksom

rättighetslagstiftningen för att garantera fysiskt och psykiskt handikappade viss omsorg vilade

nu på kommunerna. Relationen mellan stat och kommun blev alltmer komplicerad under

nittiotalet eftersom den statliga styrningen både minskade och ökade. Den nya

kommunallagen och generella statsbidrag gjorde att den kommunala självstyrelsen ökade.

Samtidigt ökade den statliga styrningen genom skattestoppet, rättighetslagstiftningen, samt

förvaltningsdomstolarnas ökade kontroll av kommunerna. Som en följd av de finansiella

problemen började kommunen hitta ekonomiskt hållbara lösningar för att samutnyttja

krympande resurser och på så sätt bättre hantera sammansatta behov bland medborgarna.

Detta löstes genom att kommunerna började samverka inom och mellan kommunerna för att

på så sätt samordna kompetens från olika myndigheter och organisationer.10 Under slutet av

åttiotalet och början av nittiotalet genomfördes vissa marknadsorienterade
                                                  
8 Montin, S (2004) a.a. s. 11f, samt SOU 1996:169 Förnyelsen i kommuner och landsting, s. 10f. Se också
Montin, S (1995) Kommunala organisationsförändringar, i (red.) Lundqvist, L, Pierre, J Kommunal
förvaltningspolitik
9 Montin, S (2004) a.a. s. 11f, samt SOU 1996:169 Förnyelsen i kommuner och landsting, s. 10f. Se också
Montin, S (1995) Kommunala organisationsförändringar, i (red.) Lundqvist, L, Pierre, J Kommunal
förvaltningspolitisk
10 Montin, S (2004) a.a. s. 11f, samt SOU 1996:169 Förnyelsen i kommuner och landsting, s. 10f. Se också
Montin, S (1995) Kommunala organisationsförändringar, i (red.) Lundqvist, L, Pierre, J Kommunal
förvaltningspolitik
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förvaltningspolitiska förändringar, som inspirerats av New Public Management (NPM). NPM

är en internationell organisations- och styrningsfilosofi som baserar sig på nyckelord såsom

målstyrning, beställarstyrning, resultatenheter, konkurrens och medborgaren som kund.11

Kärnan i filosofin är antagandet om att marknad och konkurrens leder till ökad effektivitet

och kvalitet. Och att enskilda aktörer (t ex politiker och medborgare) är rationella på så sätt att

de i första hand ser till sitt egenintresse. Länder som Storbritannien, Australien och Nya

Zeeland har i stor utsträckning anammat idéerna om NPM.12

1.2.2 Kommunerna på tjugohundratalet

Under tjugohundratalet har kommunerna påverkats alltmer av omgivningen och dess aktörer.

Idén om samverkan har fått större genomslag. Kommunerna skall samverka inom

organisationen, med andra kommuner, med offentliga och privata aktörer i olika former av

partnerskap och nätverk. Det mesta handlar om samverkan med omgivningen.13

Beroendet av samarbete med omgivningen ökar. Det märks inte minst på den kommunala

planeringen, vilken förstärktes under åttiotalet genom tre nya lagar socialtjänstlagen,

naturresurslagen och en ny plan- och bygglag. Dessa lagar medförde att interaktionen mellan

kommunen och andra lokala aktörer ökade. Det ledde till en första förskjutning från en s k

myndighetskommun till en s k förhandlings- och marknadskommun, och den politiska

kontrollen över samhällsplaneringen försvagades. Under nittiotalet fortsatte den kommunala

planeringen att utvecklas ytterligare till att omfatta fler aktörer. Kommunerna började jobba

mer processinriktat för att få med andra aktörer och mobilisera externa resurser för

utvecklingsprojekt inom olika områden. En allt viktigare uppgift för kommunerna blev att

skapa förutsättningar för lokal utveckling istället för att planera för framtiden. En trend som

kännetecknar kommunerna på nittiotalet var att skapa en image för kommunerna, för att ge en

bild av att kommunerna var attraktiva och framgångsrika i olika aspekter, t ex ”Askersund –

den lilla kommunen med de stora möjligheterna”. Den politiska auktoriteten över den

kommunala samhällsplaneringen har minskat de senaste åren. Kommunala politiker och

tjänstemän fungerar allt oftare som den samordnande parten av olika processer och försöker

                                                  
11 Montin, S (2004) a.a. s. 201
12 Montin, S (2004) a.a. s. 110f, se också (red) Klausen, K.K, Ståhlberg, K (1998) New Public Management i
Norden Nye organisations- og ledelseformer i den decentrale velfaerdsstat
13 Montin, S (2004) a.a. s. 11f, samt SOU 1996:169 Förnyelsen i kommuner och landsting, s. 10f. Se också
Montin, S (1995) Kommunala organisationsförändringar, i (red.) Lundqvist, L, Pierre, J Kommunal
förvaltningspolitik
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skapa förutsättningar för en positiv lokal utveckling. En utveckling som de själva har mindre

kontroll över än tidigare.14

Arbetsmarknad- och näringspolitik är huvudsakligen statliga ansvarsområden men

kommunernas betydelse har ökat inom dessa områden. En orsak till detta är den nationella

ekonomins omstrukturering och den ekonomiska globaliseringen, vilken bl a lett till att

konkurrensen mellan kommunerna ökat. När arbetslösheten ökade i början av 1990-talet fick

kommunerna ökat ansvar för att öka sysselsättningen, och många kommuner bedriver närings-

och tillväxtpolitik. Under 1990-talet blev det vanligare att kommunernas näringslivsansvariga

fungerade som entreprenörer genom att tillvarata och exploatera idéer, sammanföra

kompetens och företag och informera om kommunens starka sidor. Privat-offentlig samverkan

är idag en alltmer vanlig strategi för att förbättra den lokala ekonomiska utvecklingen.15

Enligt Montin präglas kommunerna nu alltså av samverkan, partnerskap och nätverk. I allt

högre grad ökar beroendet av samarbetet med omgivningen, i form av olika aktörer i den

kommunala planeringen, inom arbets- marknads- och näringspolitiken, frivilligorganisationer,

statliga myndigheter, andra kommuner samt EU:s institutioner. Montin diskuterar den

interorganisatoriska tesen, att kommunerna vinner på att samarbeta med andra organisationer.

I takt med att kommunernas beroende av staten minskar måste kommunerna mobilisera

resurser med hjälp av andra organisationer i omgivningen. Staten har gett kommunerna ökat

ansvar utan att resurserna ökat i samma utsträckning, således kan det ökade samarbetet

uppfattas som påtvingat i viss mån. Det ökade samarbetet kan också förklaras utifrån att staten

inte har samma auktoritet som tidigare. Och att det inte finns någon aktör, varken stat eller

kommun, har de resurser eller kompetens som krävs för att genomföra sina mål själva. Detta

är således en förklaring till att det bildas nätverk och partnerskap av olika slag.16

1.2.3 Samverkan och partnerskap

1.2.3.1 Samverkan

Samverkan mellan olika kommuner, organisationer och landsting har fått en allt större

betydelse de senaste åren. Det är ett sätt att leva upp till de krav som ställs på den offentliga

                                                  
14 Montin, S (2004) a.a. s. 48f
15 Montin, S (2004) a.a. s. 52f
16 Montin (2004) a.a. s. 46f
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verksamheten när de ekonomiska förutsättningarna krymper. Det är också ett sätt att verka för

bättre utvecklingsförutsättningar i ett större geografiskt område.17 En ytterligare anledning till

att samverkan ökat är att allt färre frågor kan lösas på egen hand. Detta beror bl a på att

kommunerna alltmer har att göra med s k wicked issues. Det finns ingen enkel definition på

vad wicked issues är, liksom det inte finns någon enkel lösning på dem. De uppstår när man

måste behandla en helt ny fråga, en förändring eller när det kan finnas flera lösningar på ett

problem. Wicked issues kan således beskrivas som svårlösta, sammansatta problem som ofta

karakteriseras av att de är mångsidiga, att de inte kan lösas av antingen den nationella,

regionala eller lokala nivån, och att det är troligt att många aktörer är involverade i att arbeta

med problemet. Exempel på wicked issues kan t ex vara placeringen av en motorväg eller

härbärge för hemlösa.18 Wicked issues löses på bästa sätt genom just samverkan av de parter

som är inblandade i det specifika problemet. Genom samverkan diskuteras de olika parternas

ståndpunkter. Det är bra för politiken och frågans art. De parter som samverkar med varandra

måste vara koordinerade och deras arbeten måste vara integrerade. Fokus måste ligga på

prestationer, effektivitet och resultat.19

I dagens kommuner är samverkan en nödvändig strategi för att få verksamheten att fungera på

ett tillfredsställande sätt. Motiven för samverkan uttrycks ofta i termer som ”en mer rationell

och effektiv verksamhet” och ”ett bättre resursutnyttjande”.20

Frivilligorganisationer

Kommunerna skapar resurser genom att bl a samverka med frivilligorganisationer. Det

frivilliga engagemanget inom olika områden är vanligt i Sverige och i jämförelse med andra

EU-länder lägger svenskar ner mer tid på frivilligt arbete än genomsnittet. En stor del av

frivilliginsatserna är relaterade till kommunernas verksamhet. Ett exempel är

ungdomsverksamheten i kommunerna, vilken kommunerna ger ekonomiskt stöd till.

Ungdomsverksamheten bidrar i sin tur till lokalsamhällets utveckling. Inom det sociala

området bidrar främst religiösa samfund med insatser genom att bland annat driva

                                                  
17 Interkommunal samverkan – en undersökning av samverkan mellan kommuner och landsting i Sverige, s. 6
Hämtad från http://www.skl.se/artikel.asp?A=1922&C=1124&ArticleVersion=31, 060417
18 Leach R & Percy-Smith J (2001) Local Government in Britain. s. 186f
19 Leach, R & Percy-Smith J (2001) a.a. s. 194f
20 Forslund, P, Sundin, A (2005) Region Värmland är på väg – men vart och på vilka villkor? En studie om
politikers och tjänstemäns synsätt på Region Värmland som politisk organisation i dag och i morgon.  s. 84
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stödboenden och härbärgen. Frälsningsarméns verksamhet omsätter årligen ca 130 miljoner

kronor.21

Det frivilliga arbetet i Sverige, liksom övriga Norden, är folkrörelsebaserat.

Frivilligorganisationerna ger i första hand en röst åt olika grupper i samhället, det kan t ex

handla om kvinnojourer, handikapp- och pensionärsorganisationer, och försöker utöva

inflytande över politik och samhällsliv i övrigt.22

Mellan kommuner

Samverkan mellan kommunerna kan handla om projekt, nätverk, civilrättsliga avtal,

aktiebolag, stiftelser, ideella föreningar, gemensamma nämnder eller kommunalförbund. Den

vanligaste formen av samverkan är dock lösare former av samverkan i form av avtal, projekt

och nätverk. Det är vanligt att samarbetsavtal mellan kommuner förekommer inom skolans

område och räddningstjänsten, där två eller flera kommuner utnyttjar varandras tjänster.

Mellankommunala aktiebolag är vanligt förekommande inom t ex kollektivtrafik,

energiförsörjning och avfallshantering. Den vanligaste anledningen att kommuner samarbetar

med varandra är att det kan ge stordriftsfördelar och således ett mer effektivt resursutnyttjande

än om kommunerna skulle sköta den aktuella uppgiften själv. Andra motiv diskuteras också

såsom att stärka regionens konkurrenskraft gentemot andra regioner.23 Kommuner kan också

samverka med varandra i mer reglerade former av samverkan, detta kan ske i s k

kommunalrättsliga former genom ett kommunalförbund. Kommunalförbund är ett

offentligrättsligt reglerat samarbetsorgan mellan kommuner, mellan landsting, eller mellan

kommuner och landsting. Ett kommunalförbund bildas oftast för att ”behandla” en viss typ av

frågor. Medlemmarna lämnar helt över beslutanderätten i dessa frågor och lämnar nödvändiga

medel.24

En undersökning som Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet genomfört visar

att den största delen av samverkan mellan kommuner sker i löst reglerade former såsom

projekt, nätverk och avtal. Det är vanligast att samverkan sker mellan både kommuner och

landsting, och åttio procent av samverkan sker inom ett län. Den största delen av samverkan
                                                  
21 Montin (2004) a.a. s. 50f
22 Montin (2004) a.a. s. 51
23 Montin (2004) a.a. s. 55f
24 Interkommunal samverkan – en undersökning av samverkan mellan kommuner och landsting i Sverige, s. 16
Hämtad från http://www.skl.se/artikel.asp?A=1922&C=1124&ArticleVersion=31, 060417
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sker mellan angränsande kommuner och alla kommuner och landsting deltar i någon form av

samverkan. Det är vanligast att samverkan förekommer inom socialtjänst och äldreomsorg.

Därefter kommer kategorin regionfrågor, med fokus på stärkande av den regionala nivån.25

Undersökningen visar också att samverkanskonstellationerna mellan kommunerna i de flesta

fall är relativt långvariga. Cirka fyrtio procent har pågått i mer än fem år. Samverkan där

politikerna har huvudansvaret är ytterst få, endast fjorton fall. Tjänstemännen däremot är

huvudaktör i 349 fall. Undersökningen visar också att andra aktörer än kommuner och

landsting samverkar med varandra. Länsstyrelser är en aktör som ofta återkommer. De

samverkar i frågor som rör infrastruktur, miljö- och hälsoskydd, lokal och regional utveckling

samt EU-relaterade frågor. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, deltar främst i

samverkan kring arbetsmarknadsfrågor, socialtjänst och äldreomsorg samt hälso- och

sjukvård. Andra aktörer som nämns är Länsarbetsnämnden, handelskamrar, Vägverket,

NUTEK26, universitet och högskolor, aktörer från näringslivet och intresseorganisationer

deltar också i olika former av samverkan.27

1.2.3.2 Partnerskap

En annan samarbetsform som ökat inom den svenska samhällsorganisationen är partnerskap

mellan offentliga och privata aktörer. Partnerskap är en arbetsform i det samhälleliga

planerings- och utvecklingsarbetet, där aktörer med kompletterande och ibland överlappande

intressen och ansvarsområden involveras i en gemensam planerings-, besluts- och

genomförandeprocess. Syftet är att effektivisera arbetet genom att utnyttja och samordna

resurser. Partnerskapen saknar formella beslutsbefogenheter och är inte rättsligt reglerade. Det

är först när enskilda projekt skall genomföras som den enskilde aktören binder sig för

deltagande och ev delfinansiering.28

Vad vi kan se i kommunerna idag är att deras interaktion med omvärlden ökat. Det skapas

samarbetsorganisationer mellan kommuner, partnerskap mellan offentliga och privata

organisationer och olika slags nätverk. Kommunens geografiska och juridiska gränser minskar

                                                  
25 Interkommunal samverkan – en undersökning av samverkan mellan kommuner och landsting i Sverige, s. 18ff
Hämtad från http://www.skl.se/artikel.asp?A=1922&C=1124&ArticleVersion=31, 060417
26 NUTEK är en myndighet för frågor som rör näringslivets utveckling, se www.nutek.se
27 Interkommunal samverkan – en undersökning av samverkan mellan kommuner och landsting i Sverige, s. 26
Hämtad från http://www.skl.se/artikel.asp?A=1922&C=1124&ArticleVersion=31, 060417
28 Ansvarskommittén, Partnerskap och Flernivåstyrning utgör ett underlags för Rapporten Tillväxt och
regionalisering. s. 3f. Hämtad från http://www.
sou.gov.se/ansvar/pdf/Bilaga%202%20Partnerskap%20och%20flerniv%E5styrning.pdf, 060417   
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i betydelse. Montin diskuterar den tilltagande professionaliseringen och att politik formas och

genomförs inom olika delar av lokalsamhället, vilket gör att det blir svårt att skilja mellan

politik och förvaltning. Detta menar han är en viktig bakgrund till det ökade intresset av att

samordna och skapa samverkan mellan olika delar inom den offentliga verksamheten.29

1.2.4 Governance

Under nittiotalet uttrycktes en oro över hur politiken skulle formas och genomföras på både

nationell och lokal nivå. Denna oro hade växt och utvecklats till en uppfattning att den

traditionella politiska styrningen inte förmådde ta itu med vissa komplexa ekonomiska och

sociala problem, s k wicked issues. Det är som tidigare nämnts svårt att definiera vad wicked

issues är, men man kan se vissa gemensamma drag i dem: De är mångsidiga och de kan inte

lösas inom ramen för en enda regeringsnivå. På den lokala nivån är det troligt att många

aktörer och organisationer är involverade i arbetet med att lösa vissa aspekter av problemet.

Wicked issues passar inte enkelt in i existerande organisationers strukturer. De kräver

långsiktiga åtgärder och effekterna av dessa åtgärder blir endast påtagliga på längre sikt, och

går därför över de tidsbegränsningar som är typiska för planer och strategier. Den traditionella

politiska styrningen innebar således begränsningar för att komma till rätta med wicked issues

och det stod klart att något behövde göras för att dessa skulle kunnas hanteras effektivare.30

Den traditionella politiska styrningen saknar ett integrerat sätt att både inom och mellan

organisationer och mellan olika styrelsenivåer hantera wicked issues. Den saknar också

förmågan att lära sig vad som verkligen fungerar, liksom förmågan att kommunicera när

politiska frågor behandlas, och förmågan att tänka igenom möjliga sidoeffekter av den politik

som genomförs.31 Denna traditionella politiska styrning kännetecknas av politisk och

administrativ styrning av de formella tillvägagångssätt och institutioner som samhället skapat

för att uttrycka dess intressen, att lösa konflikter och implementera folkets vilja. I den

statsvetenskapliga litteraturen betecknas denna form ibland som ”government”.32

Styrningen inom den offentliga verksamheten har liksom kommunerna ändrats under de

senaste decennierna. Nya arbetssätt, såsom de som nämnts ovan (t ex samverkan och

                                                  
29 Montin (2004) a.a. s. 200f
30 Leach R, Percy-Smith, J (2001) a.a.  s. 186f
31 Leach R, Percy-Smith, J (2001) a.a. s. 187f
32 Montin (2004) a.a. s. 200
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partnerskap), har inneburit att olika styrmodeller och organisationsstrukturer utvecklats.

Samhällsstrukturen har blivit mer komplex och det leder till krav på tydligare roller och

synligare gränser för den offentliga verksamheten bl a för att inte insyn och

ansvarsutkrävande skall försvåras.33 Montin menar att om politiken formas och genomförs i

en så gott som fragmentiserad oordning skapas ett behov av samordning, där man inte längre

kan styra på ett hierarkiskt sätt34.35 Hanteringen av wicked issues kräver en politisk styrning

som ser till lösningen av problemet. Det är alltså karaktären av problemet som skall vara

avgörande för hur problemet skall lösas, inte den politiska strukturen. Detta kräver bättre

koordinering och integrering över flera nivåer av den politiska styrningen. Det kräver också

större fokus på resultat och effektivitet.36

Den förändrade samhällsstrukturen liksom hanteringen av wicked issues har lett fram till en

övergång från ”government” till ”governance”. Governance är en form av nätverksstyrning

som präglas av samordning och koordinering. Det är ett flexibelt mönster av offentligt

beslutsfattande som baseras på nätverk som består av individer. Konceptet uttrycker idén om

att beslut inte skall fattas inom hierarkiskt uppbyggda byråkratier. Det bör istället ske inom

långsiktiga relationer mellan viktiga aktörer inom olika organisationer på national, regional

och lokal nivå. Governance handlar inte bara om att beskriva en mer nätverksbaserad form av

politik, det handlar också om dess kapacitet att lösa problem i en komplex miljö.37

Governance handlar mer om processer än institutionella strukturer, en process där olika

aktörer kollektivt löser problem och svarar för samhällets behov, och för att göra det används

institutionerna som verktyg. Det handlar om samverkan mellan kommuner och det civila

samhället, offentliga, privata och frivilliga sektorer, processer, resultat, nätverk och

partnerskap.38 Politikens utformning och styrning sker i nätverk med olika aktörer som kan

vara privata och offentliga, individer eller organisationer. Ingen har makten att bestämma över

andras strategier. Inom nätverken handlar den offentliga politiken om samarbete och icke

samarbete mellan parter som är beroende av varandra, men med olika och ibland emotstående

drivkrafter, intressen och strategier. Policyprocessen ses som en interaktionsprocess där

                                                  
33 SOU 2003:123 Utvecklingskraft för hållbar välfärd, Bilaga 1, s. 198f
34 Att styra på ett hierarkiskt sätt innebär att den politiska ledningen säger åt förvaltningen vad den skall göra.
35 Montin (2004) a.a. s. 200
36 Leach R, Percy-Smith, J (2001) a.a. s. 194f
37 John, P (2001) Local governance in Western Europe, s. 9
38 Leach R & Percy-Smith J (2001) a.a. s. 2f
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aktörer utbyter information om problem, intentioner och åtgärder och ”löser ut” mål och

resursinsatser. Framgång handlar om att genomföra gemensamma handlingar för att

genomföra kollektiva avsikter och åtaganden eller undvika gemensamma problem.

Misslyckanden handlar om att drivkrafterna för samarbete är för svaga, att det finns hinder för

det kollektiva handlandet eller att det inte går att skapa långvariga kontakter. De mål som man

kommit överens om kan vara för vaga, information om mål, medel och aktörer kan saknas.

Governance har till syfte ”att koordinera strategier inom ett existerande nätverk av

interorganisatoriska relationer som kännetecknas av att olika aktörer har olika mål och

preferenser i förhållande till ett specifikt policyproblem eller åtgärd”. Det finns ingen central

auktoritet, någon hierarkisk ordning eller ett tydligt organisatoriskt mål. Inom nätverket finns

det ingen aktör som har mer makt att kontrollera en annan aktör. Governance är en

gränsöverskridande och interorganisatorisk aktivitet. Alla deltagare i nätverket kan utöva

ledningsfunktioner. Således har offentliga aktörer en mindre självklar roll i nätverk än i den

traditionella modellen, de är också engagerade i andra slags aktiviteter än tidigare.

Policyprocessens karaktär inom nätverksstyrningen består alltså av en interaktion mellan

intressenter där utbyte sker av information, mål och resurser, där ingenting är bestämt på

förhand.39

Governance är inget entydigt begrepp och det måste sättas i kontext för att få sin rätta

innebörd. Det gemensamma för de flesta definitioner är att det handlar om olika former av

nätverksstyrning. Det kan också förstås genom en definition på dess begreppsmässiga

motsats: government. Government som begrepp hänvisar till det formella och legalistiska

politiska systemet, främst statens roll och betydelse. Governance kan vidare ses både som ett

analytiskt perspektiv liksom ett nytt empiriskt fenomen. Det analytiska perspektivet

presenteras genom att samhällsvetenskapen inte lyckats beskriva eller förklara empiriska

samhällsvetenskapliga fenomen på ett godtagbart sätt. Därmed anses governance kunna

användas för att analytiskt beskriva och förklara hur politiska system och processer

organiseras och styrs.40 Rhodes menar att governance:

                                                  
39 SOU 2006:5 Organisering av lokal regional utvecklingspolitik – balansera utveckling och förvaltning, s. 23ff
40 Björk, P, Bostedt, G, Johansson, H (2003) Governance, s. 21f
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… signifies a change in the meaning of government, referring to a new process

of governing; or a changed condition of ordered rule; or the new method by

which society is governed.41

Vidare kan de perspektiv som ser governance som ett nytt empiriskt fenomen delas upp i

inriktningar som ser governance som organisering eller som styrning. Governance ses som

interaktioner mellan det offentliga och det privata, liksom interaktioner mellan individer.

Governance kan också handla om att ett flertal aktörer samarbetar. Governance kan alltså

också ses som en form av styrning. Det kan handla om att leda komplexa

mellanorganisatoriska nätverk och att nå balans mellan styrande aktörer. Vidare kan

governance beskrivas som så att government är institutionerna och aktörerna som agerar och

governance är processerna för government.42

Rhodes teori om governance yttrar sig bl a i en typologi för att analysera olika former av

nätverk. Rhodes har utvecklat en typologi vilken han använde för att kartlägga förhållanden

mellan centrala och lokala myndigheter i Storbritannien. Denna typologi baserar han på en

maktrelationsteori som består av fem olika antaganden:

1. Alla organisationer är beroende av andra organisationer för resurser.

2. För att uppnå dess mål, måste organisationerna utbyta resurser mellan sig.

3. Fastän beslutsfattandet inom organisationerna är beroende av andra organisationer,

innehar den dominanta koalitionen viss handlingsfrihet. Den dominanta koalitionens

värdesystem bestämmer vilka relationer som skall ses som ett problem och vilka

relationer som skall ses som en resurs.

4. Den dominanta koalitionen använder sig av strategier som faller inom spelets regler

för att reglera processen för utbyten.

5. Variationen vad gäller handlingsfriheten är en följd av de mål och de interagerande

organisationernas relativa makt i förhållande till varandra. Den relativa makten är

beroende av organisationernas individuella tillgångar, spelets regler samt processen

för utbyte av resurser.43

                                                  
41 Rhodes R. A.W. (1997) Understanding Governance Policy Networks, Governance, Reflexivity and
Accountability, s. 46
42 Björk, P et al (2003) a.a. s. 22f
43 Rhodes R. A.W. (1997) a.a. s. 36
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I denna initiala version av modellen fokuseras det på ett maktspel mellan centrala och lokala

aktörer, där alla försöker styra för att få inflytande utan att bli beroende av någon annan.

Denna modell mötte en viss kritik i form av att Rhodes inte skiljde på mikro-, meso, och

makroanalys. Det ledde till att modellen reviderades, och där han då skiljer mellan dessa

analysnivåer. Mikronivån analyserar de enskilda aktörernas beteende, mesonivån fokuserar på

de olika typer av länkar som kan finnas mellan centrala och lokala politiska och statliga

organisationer. Makronivån analyserar de mellanstatliga relationerna. Trots denna revidering

av modellen kvarstod Rhodes nätverksbegrepp, vilket grundar sig på att nätverk är grundat på

utbytet av resurser mellan olika organisationer. Detta blir således det centrala för

maktförhållandena i nätverken. Rhodes definierar ett policynätverk som ett kluster av eller en

grupp av organisationer som är förenade genom resursberoende. Rhodes formulerar denna

definition vidare genom att definiera fem typer av nätverk, vilka kan vara starkt integrerade

policygrupper till löst sammanflätade problem/frågenätverk. Vidare är dessa nätverk

definierade utifrån fördelning av resurser mellan medlemmar liksom krav på medlemskap.44

Dessa fem typer av nätverk är: policy/territoriella grupper (policy community/territorial

community), professionella nätverk (professional networks), mellanstatliga nätverk

(interngovernmental network), producentnätverk (producer network), samt

fråge/problemnätverk (issue network).45

1.3 Syfte och forskningsfrågor

Frågan är nu om den förändringsprocess som präglat kommunerna på tjugohundratalet

medfört några förändringar för de kommunala tjänstemännen. Syftet med studien är således

att mot bakgrund av den förändring som präglat kommunerna under tjugohundratalet

undersöka om denna förändring medfört att kommunerna, som idag präglas av samverkan,

partnerskap och nätverk, fått en ”ny typ” av tjänsteman.

De kommunala tjänstemännen kommer att studeras utifrån tre perspektiv: funktion, problem

och lojalitet. Bakgrunden till mitt val av dessa perspektiv står att finna i PO Norells

avhandling De kommunala administratörerna. En studie av politiska aktörer och

byråkratiproblematik (1989) (vilken diskuteras vidare nedan). Norell utgår i sin studie ifrån

aspekterna lojalitet och funktion, där aspekterna syftar till olika föreställningar om vilken roll
                                                  
44 Rhodes R. A.W. (1997) a.a. s. 37f
45 Rhodes R. A.W. (1997) a.a. s. 38



15

administrationen bör ha i offentlig verksamhet.46 Jag väljer alltså att utgå från de aspekter som

Norell diskuterar, med den skillnaden att jag lägger till perspektivet problem. Jag kommer vid

utformandet av mina preciserade forskningsfrågor att utgå från dessa perspektiv. Det första

perspektivet, funktion, avser tjänstemännens arbetsuppgifter och om de deltar i någon form av

samverkan. Det andra perspektivet, problem, syftar till den typen av problem som

tjänstemännen skall lösa inom ramen för sitt arbete. Det tredje och sista perspektivet avser

tjänstemännens lojalitet, vad eller vem/vilka tjänstemännen anser sig vara lojala mot, det

inbegriper också vilka intressen tjänstemännen anser att de skall tillgodose i sitt arbete.

(Begreppet lojalitet diskuteras vidare i kap 1.4.7)

För att uppfylla syftet med min uppsats och genomföra undersökningen har följande

forskningsfrågor formulerats:

Övergripande forskningsfråga:

Finns det en ”ny typ” av tjänsteman i dagens kommuner?

Preciserade forskningsfrågor:

1. a) Vilka är de intervjuade tjänstemännens arbetsuppgifter?

b) Deltar de intervjuade tjänstemännen i någon form av samverkan?

2. Vilken typ av problem skall de intervjuade tjänstemännen lösa, inom ramen för sitt

arbete?

3. Vilken lojalitet omfattar de intervjuade tjänstemännen?

1.4 Kategorisering av tjänstemannaroller

Nedan kommer jag att diskutera sex olika tjänstemannaroller. Tre av dessa tjänstemannaroller

är framtagna efter empiriska studier i svenska kommuner. Dessa kännetecknar således tre

typer av tjänstemän som fanns och kanske finns i dagens kommuner. De andra

tjänstemannarollerna är inte framtagna efter empiriska studier, utan har sin grund i en

teoretisk diskussion. Denna diskussion görs för att kategorisera de tjänstemannaroller som

identifierats i de svenska kommunerna, och de tjänstemannaroller som skapats utifrån en

teoretisk diskussion. Avslutningsvis kommer jag att diskutera de kommunala tjänstemännen

lojalitet utifrån sex olika lojalitetstyper, vilka de kommunala tjänstemännen kan omfatta.

                                                  
46 Norell, PO (1989) a.a. s. 16
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De tjänstemannaroller som är framtagna efter empiriska studier presenteras av PO Norell i

avhandlingen, De kommunala administratörerna. En studie av politiska aktörer och

byråkratiproblematik (1989): den centrala administratören, den tekniske administratören

samt serviceadministratören.47 Studien är den första breda studien av kommunala tjänstemän

efter kommunindelningsreformen som genomfördes mellan åren 1965-1974. Som en följd av

kommunindelningsreformen präglades kommunerna på åttiotalet av en allt lugnare period,

med en begränsad tillväxt. De tjänstemannaroller som Norell identifierat i kommunerna är

således huvudsakligen kännetecknande för tjänstemännen i kommunerna vid tidpunkten då

studien genomfördes.

De tjänstemannarollerna som är teoretiskt framtagna presenteras av Peter Ehn i avhandlingen

Maktens administratörer Ledande svenska statstjänstemäns och politikers syn på

tjänstemannarollen i ett förändringsperspektiv (1998).48 Ehn diskuterar den rättsligt

orienterade tjänstemannen, den politiska tjänstemannarollen samt den marknadsorienterade

tjänstemannen49. Ehns teoretiska diskussion, ur vilken han skapat sin rolltypologi, har bl a sin

utgångspunkt i Söderlind & Petersons tre idealtypiska förvaltningspolitiska huvudprinciper:

den lagstyrda, den folkstyrda samt den marknadsstyrda förvaltningen50. Det som först och

främst skiljer dessa tjänstemannaroller åt är just att Norell identifierat sina efter empiriska

studier. Ehn däremot använder sig av sina tjänstemannaroller som teoretiskt grundade begrepp

som ett redskap för att strukturera sitt material, det kan sägas vara hans analysinstrument.

Ehns utgångspunkt för skapandet av tjänstemannarollerna är således teoretisk. En annan

viktig skillnad är att Ehn i sin studie utgår från högre statstjänstemän.

När jag diskuterar dessa sex tjänstemannaroller är jag på kategoriseringsnivå. Jag kommer att

använda mig av dessa som referenspunkter i min slutsats, men det är inte dessa som ligger till

grund för hur jag kommer att genomföra min studie (se vidare kap 1.5.3).

                                                  
47 Norell, PO (1989) a.a. s. 261
48 jfr Mellbourn A (1979) Byråkratins ansikten Rolluppfattningar hos svenska högre statstjänstemän kap. 2
49 Ehn, P (1998)a.a.  s. 113-130
50 Ehn, P (1998) a.a. s. 103, samt Söderlind, D & Petersson, O (1988) Svensk förvaltningspolitik, s. 22f
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1.4.1 Den centrale administratören

Den centrale administratören är vanligen en man under fyrtio år med samhällsvetenskaplig

utbildning som denne kompletterat med ett antal kurser i tjänsten. Han arbetar med

förvaltningsövergripande uppgifter såsom ekonomi, planering, juridik, personal, organisation

etc under kommunstyrelsen. En relativt stor del av tiden ägnas åt större utredningsuppgifter.

Den centrale administratörens kunskaper är mera bred än djup, han är mera en generalist än

specialist. Vad gäller kontakter med andra förvaltningar, fackföreningar och med

kommunförbundet är dessa förhållandevis frekventa, liksom med de centrala politikerna.

Synen på politiker är i jämförelse med de andra tjänstemannarollerna mera positiv, liksom

inställningen till politisk följsamhet. Den centrale administratören har en god systemkunskap.

Det innebär att han har en god kännedom om regelsystem och praxis liksom relationer mellan

centrala aktörer och annat som rör den formella och den informella beslutsprocessen. Denna

tjänstemannaroll har ett omfattande kontaktnät som inkluderar administratörer på central nivå

och inom andra kommuner liksom kollegor och specialister.51

1.4.2 Den tekniske administratören

Den tekniske administratören är, liksom den centrale administratören, oftast en man med

starka kopplingar till den privata sektorn. Således samarbetar han dagligen med företag som

entreprenörer eller konsulter. Han har en nära anknytning till en byråkratisk miljö genom

deltagande i den formaliserade kommunala beslutsprocessen. Han berörs av den politiska

miljön, men har begränsad förståelse för denna och uppfattar sig som partipolitisk neutral

expert, han är inte partipolitiskt engagerad. I de problem som uppstår ser han en ”teknisk”

lösning och ställer sig skeptisk till den politiska verksamheten.52

1.4.3 Serviceadministratören

Den tredje och sista tjänstemannarollen som Norell diskuterar är serviceadministratören.

Serviceadministratörerna kommer vanligtvis från en studievan miljö med en yrkesinriktad

utbildning och är ofta lärare, socialarbetare, bibliotekarier och förskolelärare.

Serviceadministratörerna har efter att ha arbetat en period inom sitt utbildade yrke där de haft

direktkontakt med olika medborgargrupper erhållit alltmer administrativa befattningar.

Serviceadministratörernas kontakter med politikerna är frekventa och de uppfattar

förvaltningens roll att vara företrädare för ”de svaga” och andra som berörs av verksamheten.
                                                  
51 Norell, PO (1989) a.a. s. 262f
52 Norell, PO (1989) a.a. s. 264
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De anser att förvaltningen bör ha en mycket aktiv roll som initiativtagare och pådrivare och är

tydligare som politiska aktörer än den centrale och tekniske administratören. De har mer

uttalade politiska motiv för sina handlingar: de slåss för ökade resurser till sin verksamhet.53

1.4.4 Den rättsligt orienterade tjänstemannen

Den rättsligt orienterade tjänstemannen kännetecknas av att särskilt framhålla aspekter som

opartiskhet, integritet och lojalitet mot lagarna och inte mot politikerna. Som förebild för

denna rolltyp står de opartiska domstolarnas agerande. Tjänstemannen skall verkställas vad

som stadgas i lagen och inte låta sig påverkas av andra faktorer. Verkställandet av de politiska

besluten är för den rättsligt orienterade tjänstemannen i princip en neutral aktivitet. De drar

också en tydlig gräns mellan politik och förvaltning och förkastar partipolitisk inblandning i

förvaltningens arbete.54

1.4.5 Den politiska tjänstemannarollen

Den andra tjänstemannarollen som Ehn diskuterar är den politiska tjänstemannarollen.

Han/hon ser förvaltningen som ett redskap att förverkliga medborgarnas behov och önskemål.

Dessa tjänstemän kännetecknas av att särskilt framhålla aspekter som följsamhet och lojalitet

mot den politiska ledningen och/eller ett aktivt engagemang i det politiska beslutsfattandet.

För dessa tjänstemän är det formella regelverket av mindre vikt. De ser sig som politiska

medspelare och som aktiva deltagare i samtliga led av det politiska beslutsfattandet. Vidare

ser de politiska inslag i nästan allt förvaltningsarbete, således existerar en

tjänstemannaneutralitet i strikt bemärkelse inte. Dessa tjänstemän ser gärna att de sakpolitiska

resultaten bör betonas på det formella regelverkets bekostnad. Enligt Ehn finns det inom detta

rollmönster ett inslag av en negativ syn på förvaltningen som kan upplevas som ett hinder för

folkviljans förverkligande, som fungerar som en bromskloss för förändringar. Där

förvaltningen – verkställarledet – är den svaga länken i styrningskedjan. Därför behövs det en

stark styrning från regeringen gentemot förvaltningen.55

                                                  
53 Norell, PO (1989) a.a. s. 265f
54 Ehn, P (1998) a.a. s. 113ff, samt Wallin G, Ehn, P, Isberg, M, Linde, C (1999) Makthavare i fokus Attityder
och verklighetsuppfattningar hos toppskikten inom politik och förvaltning s. 128f
55 Ehn, P (1998) a.a. s. 120f, samt Wallin et al (1999) a.a. s. 128f
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1.4.6 Den marknadsorienterade tjänstemannen

Ehn diskuterar också den marknadsorienterade tjänstemannen där rolltypens idealbild är det

privata företaget. Denna tjänstemannaroll kännetecknas av att förvaltningen bör styras med

det privata näringslivet som förebild. Särskilt framhålls en positiv syn på aspekter som

handlingsfrihet, avreglering, kundanpassning, effektivitet och en ökad konkurrens ses som ett

betydelsefullt sätt att uppnå högre effektivitet. Mål- och resultatstyrning utgör ett viktigt

redskap.56

1.4.7 De kommunala tjänstemännens lojalitet

I ovannämnda studie nämner Norell också sex lojalitetstyper som de kommunala

tjänstemännen vägleds av. Man kan också säga att det handlar om det eller de intressena som

de har att tillvarata inom ramen för sitt arbete. Tjänstemännen kan vara lojala mot de beslut

som politikerna fattar, även om de som individer inte sympatiserar med dem. Grunden för

tjänstemännens lojalitet är de politiska organens legitimitet. Tjänstemännen är ansvariga för

dessa och ej inför enskilda politiker. I vissa fall kan förvaltningen ges en mer självständig roll

gentemot den politiska ledningen. Tjänstemännen måste alltid följa lagarna och kan därför i

vissa lägen uppfattas som försvarare av vissa över politikens stående högre värden såsom

rättsordningen eller samhällets bästa. De skall således i första hand vara lojala mot både

lagarna och samhällets bästa när de verkställer politikernas beslut. Förvaltningen kan vidare

vara lojal mot ett visst politiskt parti eller en viss åsiktsriktning. I detta fall tillsätts

tjänstemännen utifrån sina politiska åsikter. I Sverige förekommer detta främst på vissa

befattningar i departementen där dessa s k ”politruker” framförallt är engagerade i

beredningsstadiet av beslutsprocessen. För att klara av en del av tjänstemännens uppgifter

krävs särskild kunskap och kompetens. Ibland sägs det att förvaltningen besitter

expertkunskaper. De kan då uppfattas som försvarare av ett professionellt intresse, d v s för

att den kunskap och de erfarenheter som etablerats inom särskilda områden tillvaratas.

Ytterligare kan en tjänstemannakår identifieras som främst upplever sig som lojal med de

klienter som är beroende av förvaltningens verksamhet. Den kommunala verksamheten är

inriktad på att stödja och förbättra svaga gruppers ställning i samhället. Man kan då tänka sig

att tjänstemännens engagemang är en viktig förutsättning för att detta skall ske.

                                                  
56 Ehn, P (1998) a.a. 126f, samt Wallin et al (1999) a.a. s. 128f
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Tjänstemännens lojalitet kan också styras utifrån deras egenintresse, vilket kan vara

problematiskt då de kan stå i konflikt med verksamhetens (andra) mål.57

1.5 Studiens metod och genomförande

Syftet med min undersökning är, vilket tidigare nämnts, att undersöka om det finns en ”ny

typ” av tjänsteman i dagens kommuner. Bakgrunden till mitt valda uppsatsämne står att finna

i det faktum att kommunerna numera präglas av samverkan, partnerskap och nätverk, samt att

de kommunala tjänstemännens omgivning har blivit mer komplex och omfattar fler aktörer.

För att uppnå syftet med min uppsats och för att besvara mina forskningsfrågor kommer jag

att genomföra en kvalitativ samtalsintervju med åtta tjänstemän inom Karlstad kommun.

Genom samtalsintervjuer får jag en möjlighet att registrera oväntade svar, liksom möjlighet att

göra uppföljningar.58 Samtalsintervjuer ger möjlighet till en mer nyanserad svarsbild än vad t

ex en enkätstudie skulle, med tanke på att jag vill studera ett möjligt nytt fenomen. Den typ av

intervjuer som jag kommer att genomföra är en s k respondentundersökning, där det är

tjänstemännen själva och deras tankar som är studieobjektet.59 Jag vill genom mina intervjuer

komma åt tjänstemännens uppfattningar eller föreställningar i de frågor jag kommer att ställa.

Dessa uppfattningar kan inte sägas vara sanna eller falska. Utmaningen består i att komma

intervjupersonerna så nära att man verkligen fångar in deras tankevärld.60 Bakgrunden till mitt

val av att genomföra åtta respondentintervjuer står att finna i Esaisson et als diskussion om

vikten av att inte intervjua för många, då underlaget sällan blir bättre om man intervjuar 30

personer istället för femton.61 Jag har genomfört en provintervju med en tjänsteman inom

Karlstad kommun, för att se hur mina intervjufrågor uppfattades, utifall jag skulle behövt

ändra dem. Denna provintervju kommer inte att ligga till grund för min analys.

Inför intervjuerna förberedde jag ett antal frågor som jag ställde till alla respondenter, vid

behov ”fyllde jag på” med egna spontana frågor under intervjuns gång. Det gjorde jag i de fall

jag ansåg att det var något som behövdes förtydligas eller exemplifieras. Således var

intervjuerna i viss mån semistrukturerade och detta ledde till en öppnare dialog mellan mig

och respondenterna. Intervjuerna spelades in och transkriberades i sin helhet. Jag bad

respondenterna om utdrag ur deras arbetskalendrar för att tydligare se vilka kontakter de haft

                                                  
57 Norell (1989) a.a. s. 16f
58 Esaiasson, P, Gilljam, M, Oscarsson, H, Wägnerud, L (2004) Metodpraktikan Konsten att studera samhälle,
individ och marknad, s. 279
59 Esaiasson et al (2004) a.a. s. 254
60 Esaiasson et al (2004) a.a. s. 286
61 Esaiasson et al (2004) a.a. s. 286
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och hur ofta de träffats. Denna information ligger inte till grund för min analys, utan används

för att ge en bakgrundsbild av tjänstemännen (se kap 2.1). Eftersom jag inte med allra största

säkerhet kan veta om de skriver in alla möten i sina kalendrar kan jag gå miste om viss

information. Jag bad också en del respondenter om att få material om några

samverkansprojekt och material om hur samverkansprojekt kan vara organiserade. Det

empiriska materialet redovisas anonymt, för att fokusera på vad som sägs – inte vem som

säger vad.

Mina slutsatser kommer att baseras på den information som jag får fram genom de

samtalsintervjuer jag kommer att genomföra. Informationen kommer att bestå av utsagor om

det fenomen som är föremål för undersökningen. Det är dessa utsagor som kommer att bli

föremål för analys och tolkning och som utgör underlaget för de slutsatser som jag kommer

att dra i kapitel två. Den information som kommer att ligga till grund för min analys kommer

således att vara självrapporterade data och kan betecknas kvalitativ analys. Enligt Annika

Lantz, författare till boken Intervjumetodik (1994), innebär den kvalitativa analysen en ökad

möjlighet att öka förståelsen av nya fenomen. Den kvalitativa analysen gör det möjligt att

beskriva fenomen på ett differentierat sätt. Lantz menar vidare att komplexa sammanhang blir

möjliga att förstå, och att det utifrån en analys av enskilda fall, går att bygga upp modeller

som belyser fenomenet ur ett nytt perspektiv.62

Vad gäller urvalet av mina respondenter har jag valt att använda mig av strategiskt urval, av

vad man inom journalistiken brukar kalla centralt placerade källor. Jag kommer att intervjua

åtta tjänstemän på handläggarnivå på Kommunledningskontoret på Karlstad kommun. Jag

valde att rikta in mig på tjänstemän där jag tror mig kunna finna en ”ny typ” av tjänsteman.

De olika funktionerna inom Kommunledningskontoret kommer att diskuteras vidare nedan,

men jag väljer att här redovisa inom vilka funktioner respektive tjänstemän jobbar inom. Fyra

av respondenterna jobbar inom funktionen Ekonomi- och verksamhetsstyrning, tre jobbar

inom Tillväxtcentrum och en respondent jobbar inom Informationsenheten. Respondenterna

fick inte i förväg reda på att jag ämnar att undersöka om det finns en ”ny typ” av tjänsteman i

kommunerna. Den informationen som jag gav dem vid vårt första samtal var att jag ville få en

ökad förståelse för den kommunala tjänstemannens jobb.

                                                  
62 Lantz, A (1994) Intervjumetodik, s. 31f
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1.5.1 Varför Karlstad kommun?

För att kunna se om det finns en ”ny typ” av tjänsteman i dagens kommuner, passar Karlstad

kommun bra för denna typ av studie. För det första infördes en ny organisationsstruktur på

Kommunledningskontoret (fd Kommunstyrelsens kontor) 1 januari år 2003 (se vidare kap

1.5.2). För det andra presenterar Karlstad kommun en medveten bild av sig själva.

Kommunen är angelägen om att betona de aspekter som den vill framhäva som attraktiva och

framgångsrika i olika avseenden. Karlstad visar upp en viss dynamik i samhället. Det sker

saker i samhället, detta märks bl a på näringslivet i Karlstad, att IKEA skall komma till

Karlstad och Mitt i City projektet.63 Karlstad har tilldelats en del utmärkelser de senaste åren.

År 2001 utsågs Karlstads kommun till ”Årets Ungdomskommun 2001”.64 Nyligen tilldelades

Karlstad/Värmland utmärkelsen European Region of the Future, för bästa region i

Skandinavium. Samtidigt tilldelades de hedersomnämnandet i kategorin Europe Human

Resources, med anledning av kommunens utbildningsmöjligheter och kompetenta

arbetskraft.65 År 2005 vann Värmlands Museum titeln ”Årets Museum 2005".66

Karlstad en relativt stor stad med ca 82 250 invånare67, sedan år 1998 jobbar kommunen

utifrån ett program – “ Karlstad 100 000”. Karlstad 100 000 är en vision och

utvecklingsprogram som förutom målet att uppnå 100 000 invånare också står för att hitta ny

växtkraft och utveckla de etablerade. Programmet ses som en kompass att följa i kommunens

utvecklingsarbete. Målet med utvecklingsarbetet är att det skall genomsyra hela kommunens

arbete och att det skall inspirera andra aktörer i kommunen till egna initiativ som bidrar till

Karlstad 100 000. Kommunen har fokuserat på fyra profilområden inom programmet som den

menar stärker Karlstad, och som visar de starka utvecklingsområden som de menar finns i

Karlstad. Dessa fyra profilområdena är: universitetsstaden, skogshuvudstaden, tjänstestaden

och besöksstaden. Vidare har kommunen utvecklat ”tre ledstjärnor” som finns som en guide

för hur man skall förhålla sig till utvecklingsarbetet: kommunikation och kunskap, den gröna

staden, samt en kommun i gott skick.68

                                                  
63 http://www.karlstad.se/naringsliv/naringsliv.shtml, 060510
64 http://www.karlstad.se/nytt/2001/nov01/ungkommun.shtml, 060510
65 http://nytt.karlstad.se/press/index.asp?typ=detail&id=510,
http://nytt.karlstad.se/index.asp?typ=detail&id=1127, 060510
66 http://www.varmlandsmuseum.se/content?page=158, 060510
67 http://www.karlstad.se/ko/fakta/statistik.shtml, 060514
68 http://www.karlstad.se/samhallsplanering/vision/, 060510
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Karlstad kommun ser den ökade fokuseringen på olika samverkansinitiativ som en följd av att

allt färre frågor kan avgöras på egen hand. Den ser flera orsaker till detta men pekar på bl a

frågors komplexitet, brist på resurser vad gäller pengar och kompetens samt minskad

auktoritet hos staten. Den menar också att EU-medlemskapet innebär en regionalisering, där

det lokala/regionala perspektivet liksom det europeiska perspektivet förstärks på bekostnad av

den nationella nivån. Enligt Karlstad kommun driver ökade behov och minskade resurser på

mot ytterligare ökad samverkan. Den ser också internationaliseringen som en annan drivkraft

som driver på trycket mot större regioner, större enheter, företagssammanslagningar etc.

Kommunen räknar med att samverkans-trenden kommer att öka i framtiden, men menar att

utvecklingen förmodligen kommer att gå långsammare. Karlstad kommun samverkar idag i

flera olika former med kranskommuner, regionala organ, universitet och näringsliv.

Kommunen menar själva att den vill fungera som regional tillväxtmotor, och menar att det

ställer krav på en strategi för samverkan. Den menar också att arbetsformerna för samverkan

måste anpassas efter vilka områden och med vilka parter man samarbetar med, för att fullt ut

ta vara på vinsterna av samverkan.69

1.5.2 Kommunledningskontoret på Karlstad kommun

Den 1 januari år 2003 infördes alltså en ny organisationsstruktur på Kommunledningskontoret

på Karlstads kommun. Organisationsförändringarna genomfördes efter en översyn av

kommunstyrelsens organisation, styrning och ledning och utfördes av Arne Svensson70. Enligt

Svensson visar initiativet till en sådan översyn att Karlstad intar en ledande position när det

gäller den moderna kommunens arbetssätt. Den nya ledningsstruktur som infördes på

Kommunledningskontoret består av Informationsenheten samt tre olika typer av funktioner:

Tillväxtcentrum, Ekonomi- och verksamhetsstyrning samt Arbetsgivarpolitik och

Koncernstöd. Dessa verksamhetstyper har ett specifikt fokus. Tillväxtcentrum består av bl a

följande funktioner för lokal och regional tillväxt: Omvärldsspaning, internationellt

samarbete, regional utveckling (samverkan inom regionen och med staten), samt

marknadsutveckling (samverkan med näringslivet, konkurrensfrågor).71 Ekonomi- och

verksamhetsstyrnings uppgifter innefattar tre huvudområden: att ge tydliga förutsättningar för

                                                  
69 Karlstad & Omvärlden 2004 (pdf), s. 23f, hämtad från:
http://www.karlstad.se/samhallsplanering/omvarld.shtml, 060510
70 Se www.professionalmanagement.se, 060516
71 Svensson, A (2003) Karlstads kommun: Kommunstyrelsens organisation, styrning och ledning. Delrapport:
Strukturorganisation vid Kommunledningskontoret, s. 4ff, samt
http://www.karlstad.se/ko/forvaltning/kommunledning.shtml, 060505
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nämndernas budgetarbete och långsiktiga planering, granskning av nämndernas förslag till

kommunfullmäktige beträffande deras åtagande, samt uppföljning av kommunfullmäktiges

beslut om nämndernas åtaganden. Den skall också ansvara för ekonomistyrning, demokrati-

och verksamhetsutvecklingsfrågor avseende horisontella mål, kvalitets- och

verksamhetsuppföljning. Den skall därutöver innefatta upphandlingsfunktion och funktion för

redovisning/bokslut samt kommungemensamt ekonomiadministrativt stöd till förvaltningarna

i övrigt, s k ekonomiservice. Karlstad kommun har upprättat fyra horisontella perspektiv,

handikapp-, trygghets-, jämställdhets- samt ungdomsperspektiv som skall vara genomgående

för hela kommunens verksamhet. Arbetsgivarpolitik och koncernstöd innefattar bl a ett samlat

ansvar för personalpolitiken, ledarförsörjning och ledarutveckling, koncerngemensamma

strategier för medarbetarförsörjning och medarbetarutveckling, samt strategier för

arbetsgivarinternt arbete med jämställdhet och integration/mångfald. Koncernstöd innefattar

bl a juridisk konsultation, ekonomiadministrativ service och organisationsutveckling.72

De anställda vid Kommunledningskontoret utgör ”kommunstyrelsens förlängda arm”. Arbetet

syftar till att säkra medborgarnas rätt till en bra och effektiv kommunal verksamhet genom att

styra och kontrollera nämnderna. För Koncernstöd ligger fokus på att tillhandahålla stöd i

olika former till förvaltningar och bolag. Personalen på kommunledningskontoret arbetar här

på uppdrag av resultatansvariga chefer i förvaltningar och bolag. De olika funktionerna inom

kommunledningskontoret skiljs åt p g a att olika målgrupper kräver olika förhållningssätt och

arbetssätt. För Tillväxtcentrum är ”nätverksbyggande och ett förtroendefullt samspel med

självständiga och likvärdiga aktörer kännetecknande”. De som jobbar med inom Koncernstöd

måste däremot ha ”ett konsultativt förhållningssätt och arbeta serviceinriktat mot

förvaltningar och bolag”.73

Kommunledningskontoret leds av Kommundirektören som är kommunens ”högste

tjänsteman” och chef över kommunledningskontoret. Kommundirektören är också VD i

Karlstads Stadshus AB och har huvudansvaret för utåtriktade, externa kontakter som rör

kommunledningen på tjänstemannanivå, samt för utvecklingsfrågor i övrigt. Den biträdande

kommundirektören är ställföreträdare för kommundirektören och har huvudansvaret för

kommuninterna frågor som rör kommunledningen och ansvarar för dessa frågor inom

organisationen. Biträdande kommundirektören har också huvudansvaret för
                                                  
72 http://www.karlstad.se/ko/forvaltning/kommunledning.shtml, 060505
73 http://www.karlstad.se/ko/forvaltning/kommunledning.shtml, 060505
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organisationsfrågor och är chef över funktionen Arbetsgivarpolitik och koncernstöd.

Ekonomidirektören är chef för funktionen Ekonomi och verksamhetsstyrning och

näringslivsdirektören är chef över Tillväxtcentrum och samordningsansvarig av

ärendehantering till tillväxtutskottet.74

Figur 1.1 Organisationsschema Kommunledningskontoret Karlstad kommun;

Källa: http://www.karlstad.se/ko/forvaltning/kommunledning.shtml, 060529

Karlstad kommun har valt en starkt decentraliserad organisationsstruktur. Enligt Arne

Svensson lämpar sig målstyrning som styrfilosofi bättre än regel- och/eller detaljstyrning i en

decentraliserad organisation. Både i Sverige och internationellt sett kan man se en tendens till

decentralisering av befogenheter, ansvar, resurser etc från central government till local

government, dvs att alltfler viktiga samhällsuppgifter överlämnas till den lokala nivån. Detta

tar sig i uttryck i Sverige genom det kommunala självstyret. De länder som kommit långt i

decentraliseringsarbetet sker en förändring från local govermnent till local governance75 (se

kap 1.2.4). Enligt Svensson avses detta i allmänhet en vidgad roll för kommunen som ”motor”

i den lokala utvecklingen av samhället. Där bakgrunden består av en insikt om betydelsen av

att alla aktörer lokalt hjälps åt för att öka kommunens konkurrenskraft. Det kan t ex handla

om konkurrensen om de bästa och expansiva företagen, de nya och innovativa företagen,

”spjutspetsutbildningarna” och de skickligaste entreprenörerna och yrkesmänniskorna.76

                                                  
74 http://www.karlstad.se/ko/forvaltning/kommunledning.shtml, 060505
75 För en vidare diskussion om det vetenskapliga synsättet ”från local government till local governance” se John,
P (2001) a.a., kap 1
76 Svensson, A (2003) Karlstads kommun: Kommunstyrelsens organisation, styrning och ledning s. 5f
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Här kan vi se hur Svensson direkt anknyter till den vetenskapliga diskussionen om

governance (som tidigare diskuterats i kap 1.2.4). Att Karlstad kommun genomfört en

organisation som bygger på insikten om betydelsen av att fler aktörer medverkar visar att

kommunen präglas av den förändringsprocess som är utmärkande för tjugohundratalet.

Kommunen påvisar själva vikten av samverkan och att färre frågor kan avgöras på egen hand.

1.5.3 Utformandet av intervjufrågor

I och med att jag ämnar undersöka om det finns en ”ny typ” av tjänsteman i dagens kommuner

kommer jag att genomföra en induktiv studie. Jag kommer att studera ett möjligt nytt fenomen

och kommer således inte att utgå ifrån en i förväg tydlig bild av en eventuell ”ny typ” av

tjänsteman. Om jag skulle utgå från de tjänstemannaroller som jag diskuterat ovan (se kap

1.4), skulle jag främst se om det finns någon eller några av de diskuterade

tjänstemannarollerna i dagens kommuner. Det är inte syftet med min uppsats och det skulle

således vara ett misstag av mig om jag utformade mina intervjufrågor utifrån dessa

tjänstemannaroller. Frågorna jag kommer att ställa till respondenterna tar sin utgångspunkt i

den förändringsprocess som präglat kommunerna på tjugohundratalet (se kap 1.2). Jag är

intresserad av att undersöka om dessa förändringar lett till att vi fått en ”ny typ” av

tjänsteman. Därför är det av största vikt att jag främst utgår från de kommunala

förändringsprocesserna när jag formulerar mina intervjufrågor. Jag kommer också att ställa

frågor angående respondenternas bakgrund, bl a om deras utbildning, och om vilka

anställningar de haft innan de började jobba inom den kommunala förvaltningen. Vidare

kommer jag att ställa frågor om varför de valde att jobba inom den kommunala förvaltningen

och hur länge de haft sin nuvarande tjänst. Fokus kommer att ligga på de aspekter vilka

studien riktar in sig på: funktion, problem och lojalitet.

Den första aspekten, funktion, fokuserar på vilka tjänstemännens arbetsuppgifter är och om de

deltar i någon form av samverkan. Den andra aspekten, problem, handlar om vilken typ av

problem tjänstemännen skall lösa inom ramen för sitt arbete. Avslutningsvis fokuserar den

tredje aspekten på tjänstemännens lojalitet. Vilken lojalitet tjänstemännen omfattar, vilka

intressen de anser att de har att tillvarata och vem eller vad de anser att de skall försvara.

Genom att välja ut dessa aspekter kan jag att få fram en bild av hur en ev ”ny typ” av

tjänsteman ser ut.

Min intervjumall återfinns i bilaga 1.
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1.5.4 Operationalisering

I och med mitt valda uppsatsämne och min valda undersökningsmetod är min studie, vilket

jag tidigare nämnt, induktiv till sin karaktär. Jag kommer att härleda slutsatser från de

erfarenheter jag erhåller genom mina intervjuer. Genom mina intervjuer är min förhoppning

att jag skall upptäcka ett mönster vilken jag sedan kommer att formulera som en

generalisering. Utgångspunkten för min studie är, vilket tidigare nämnts, det faktum att

kommunerna numera präglas av samverkan, partnerskap och nätverk, samt att de kommunala

tjänstemännens omgivning har blivit mer komplex och omfattar fler aktörer. Där jag undrar

om det har medfört en ”ny typ” av tjänsteman i kommunerna. Mina forskningsfrågor utgår

således från den förändring som präglat kommunerna på tjugohundratalet. De intervjufrågor

som jag kommer att ställa till respondenterna utgår i sin tur från mina preciserade

forskningsfrågor.

Den första preciserade forskningsfrågan, vilken handlar om aspekten funktion: (1) a) Vilka är

de intervjuade tjänstemännens arbetsuppgifter?, b) Deltar de intervjuade tjänstemännen i

någon form av samverkan? kommer att besvaras genom de svar som ges på intervjufråga tre

a) och fyra respektive sex. Den andra preciserade forskningsfrågan, som berör aspekten

problem: (2) Vilken typ av problem skall de intervjuade tjänstemännen lösa, inom ramen för

sitt arbete?, kommer att besvaras genom de svar som ges på intervjufrågorna tre c) samt åtta.

Den sista forskningsfrågan, som berör tjänstemännens lojalitet, (3) Vilken lojalitet omfattar de

intervjuade tjänstemännen?, kommer att besvaras genom den sjunde intervjufrågan.

Figur 1.2 Operationalisering

Forskningsfråga Intervjufråga/or

1 a)/b) 3 a)/4 samt 6

2 3 c) samt 8

3 7

Intervjufrågorna ett, två, tre b) samt fem kommer inte att ligga till grund för svaren på mina

forskningsfrågor. De svar som ges på dessa frågor kommer att användas för en bakgrundsbild

av de intervjuade tjänstemännen (se kap 2.1).
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1.6 Tidigare forskning

Det har förekommit en del forskning om tjänstemannaroller inom både kommun och stat

tidigare. En del av denna forskning har tidigare nämnts i uppsatsen, men jag väljer att ändå

nämna dem här igen i detta sammanhang.

En avhandling som jag tidigare nämnt men som jag återigen vill nämna är PO Norells De

kommunala administratörerna. En studie av politiska aktörer och byråkratiproblematik

(1989). Studien är en del av den kommunaldemokratiska forskningsgruppens arbete, vilka

verkade under perioden 1979-1981. Det främsta syftet med gruppens arbete var att utvärdera

kommunindelningsreformen 1965-1974, samt att ge en bild av de nya kommunerna. Norells

studie är genomförd efter den stora kommunala expansionsfasen, i en period då kommunerna

var med om en lugnare tillväxtperiod. Norell lyfter fram begreppet byråkratiproblematik som

beteckning på att administrationen har en annan roll än den önskade, att det föreligger ett gap

mellan norm och verklighet. Han diskuterar de problem och risker som förknippas med

förvaltningen. Att det är administratörerna som politiska aktörer som problemet kretsar

kring.77

Nämnas bör också Anders Mellbourns doktorsavhandling Byråkratins ansikten.

Rolluppfattningar hos svenska högre statstjänstemän (1979). Mellbourn studerar

rolluppfattningar hos högre tjänstemän inom den svenska statliga förvaltningen för att

kartlägga den politiska kulturen hos byråkrater och politiker. Mellbourns studie ingick i ett

projekt, det s k Michiganprojektet, där ett flertal länder genomförde liknande undersökningar.

Bakgrunden till studien var att de högre statstjänstemännen till följd av den offentliga sektorns

tillväxt fått allt större inflytande över samhällslivet. Och att politikerna inte kunde styra

förvaltningens verksamhet på det sätt som den representativa demokratin förutsätter. Enligt

Mellbourn finns det en klassisk bild av den svenske ämbetsmannen som en oväldig och lojal

tjänare till staten och det allmännas bästa, men att den bilden har sina rötter i ett helt annat

samhälle än hur det såg ut på slutet av sjuttiotalet. Mellbourn menade att statstjänstemännen

inte bara skulle tillämpa lagar och förordningar utan att de också ställdes inför svåra politiska

och tekniska avgörande.78 Ytterligare ett resultat från Michiganprojektet är Thomas J Antons

bok Administered Politics. Elite Political Culture in Sweden (1980).

                                                  
77 Norell, PO (1989), a.a. passim
78 Mellbourn, A (1979) a.a. passim
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I slutet på nittiotalet genomförde Peter Ehn en liknande studie som den som Mellbourn

genomfört i slutet av sjuttiotalet. I doktorsavhandlingen Maktens administratörer. Ledande

svenska statstjänstemäns och politikers syn på tjänstemannarollen i ett förändringsperspektiv

(1998), gör Ehn en uppföljning av Mellbourns studie och tillför ett historiskt perspektiv.

Skillnaderna mellan Mellbourns och Ehns studier är att för det första typologiseringen av

tjänstemannarollerna. En annan skillnad är undersökningsgruppernas sammansättning, där

Mellbourn arbetade med ett bredare tjänstemanna spektrum. I Mellbourns undersökning ingår

utöver statssekreterare, verkschefer och departementsråd också chefer på myndigheter och

affärsverk. Ehns studie är komparativ och på tjänstemannasidan utgår han från de högre

tjänstemannanivåerna inom statsförvaltningen – statssekreterare, departementsråd och

verkschefer. Politikerna utgörs av ett urval riksdagsledamöter.79

Ehns studie ingår också i Makthavare i fokus (1999) där han tillsammans med Gunnar Wallin,

Magnus Isberg och Claes Linde presenterar attityder och verklighetsuppfattningar hos

toppskikten inom politik och förvaltning. I denna studie ingår också ledande politiker på

riksdags- och kommunal nivå.80

1.7 Disposition

I uppsatsens andra kapitel presenteras och analyseras resultatet från intervjuerna.

Inledningsvis presenterar jag en bakgrundsbild av respondenterna, varefter jag redovisar och

analyserar resultatet utifrån de preciserade forskningsfrågorna (se kap 1.3).

Uppsatsens tredje och sista kapitel består av slutsats och avslutande diskussion.

                                                  
79 Ehn, P (1998) a.a. passim
80 Gunnar et al (1999) a.a. passim
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2. REDOVISNING AV INTERVJUER OCH ANALYS

Till denna studie har åtta intervjuer genomförts med tjänstemän på Kommunledningskontoret

i Karlstad kommun. Intervjuerna kommer här att redovisas och analyseras. Respondenternas

svar från intervjuerna kommer att återges som citat liksom återberättas. Vid citat kommer

respondenternas svar att återges numrerade, nedan återges inom vilken funktion på

Kommunledningskontoret de är verksamma.

Figur 2.1 Presentation över vilken funktion på Kommunledningskontoret

respondenterna är verksamma inom.

Respondent Funktion

1, 5, 7 Tillväxtcentrum

2, 3, 6, 8 Ekonomi- och verksamhetsstyrning

4 Information

Inledningsvis kommer jag att återge de svar jag fått av respondenterna på de frågor som inte

ligger till grund för svaren på mina preciserade forskningsfrågor. Detta för att presentera en

bakgrundsbild av respondenterna. Därefter kommer jag att redovisa mitt resultat utifrån de

preciserade forskningsfrågorna.

2.1 Bakgrundsbild av respondenterna

Nedan kommer jag att presentera en bakgrundsbild av respondenterna vilka baseras på de

intervjufrågor som inte ligger till grund för svaren på mina preciserade forskningsfrågor.

Bakgrunden kommer bl a att beröra respondenternas utbildning, hur länge de haft sin

nuvarande tjänst, tidigare anställningar, vad det var som fick dem att vilja jobba inom den

kommunala förvaltningen liksom vilken typ av kontakter de har i sitt arbete. Jag kommer

också att presentera information som baseras på de utdrag av respondenternas kalendrar som

jag erhöll vid intervjutillfällena. Syftet med att få utdrag ur kalendrarna var att få en

ytterligare inblick i vilken typ av kontakter respondenterna har, liksom hur ofta de träffades.

Respektive respondent gav mig utdrag ur sin kalender för en månads tid.

Utifrån intervjufrågorna får jag fram en relativt enhetlig bild av de intervjuade tjänstemännen.

Vad gäller respondenternas utbildning är det inte mycket som skiljer sig åt vad gäller nivån.
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Flertalet har en akademisk utbildning, med den skillnaden att deras examina skiljer sig åt.

Bland respondenterna finns bl a en utbildad polis, en kommunikatör, en nationalekonom och

en civilekonom. Innan respondenterna började jobba på Kommunledningskontoret har de

flesta jobbat med något som indirekt har att göra med den tjänsten de har idag. En av

personerna jag intervjuade på Tillväxtcentrum har tidigare jobbat som försäljningschef,

personen jag intervjuade på Informationsenheten har tidigare bl a jobbat på en reklambyrå.

Två av respondenterna hade tidigare jobbat med liknande frågor som de jobbar med på

Kommunledningskontoret, fast för andra uppdragsgivare. En av respondenterna har tidigare

jobbat som tjänsteman inom kommunal förvaltning, i en kommun som är av mindre storlek än

Karlstad. Alla respondenter anser att de haft användning för sina erfarenheter från tidigare

anställningar i sitt nuvarande jobb. De menar att det handlar både om de kontakter som de har

med sig från tidigare anställningar, liksom praktisk kunskap.

En del respondenter menade att de nog inte skulle ha fått jobbet på Kommunledningskontoret

om de inte haft de arbetslivserfarenheter som de har. En av respondenterna som hade jobbat

inom den privata sektorn tidigare menade att det var en av de positiva sidorna när denne

rekryterades. Just för att denne inte hade ett kommunalt tänkande. På frågan: Vad fick dig att

vilja jobba inom den kommunala förvaltningen? Var respondenterna rörande överens om det

var för uppdragets skull.

Det var egentligen inte ett medvetet val utan (…) det var för att det var ett

spännande uppdrag som jag blev erbjuden att jobba med. (Respondent 5)

Det var inte organisationen som var intressant, det var jobbet. (Respondent 4)

Respondenterna har haft sina tjänster på Kommunledningskontoret alltifrån ett till sju år.

Tjänsterna inom funktionerna Tillväxtcentrum och Information har funnits längst, sedan år

1999. Varav tjänsterna inom funktionen Ekonomi- och verksamhetsstyrning har funnits sedan

år 2000, 2001 respektive 2003.

De kontakter som respondenterna har inom sitt arbete kan beskrivas som interna och externa.

De interna är inom Kommunledningskontoret och med andra förvaltningar inom Karlstad

kommun. De externa är således kontakter utanför kommunen och kan vara olika

organisationer och myndigheter. De externa kontakterna styrs av inom vilken funktion
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respondenterna arbetar inom på Kommunledningskontoret. De intervjuade tjänstemännen

inom funktionen Tillväxtcentrum har kontakt med nätverken Compare som är ett nätverk för

Karlstads IT-företag. Samma tjänstemän nämnde också att den hade kontakt med Paper

Province vilket är ett nätverk för den värmländska skogsindustrin. De har också kontakt med

Handelskammaren och olika företagsgrupper. Respondenten som jag intervjuade inom

funktionen Information nämnde att denne har mycket kontakt med besöksnäringen,

köpmannaföreningarna, hotellen i Karlstad, idrottsföreningar liksom med resten av

kommunen. Vidare har respondenterna inom funktionen Ekonomi- och verksamhetsstyrning

kontakt med nätverk i form av olika organisationer, föreningar och medborgargrupper. Flera

av respondenterna har också kontakt med de regionala aktörerna Region Värmland,

Länsstyrelsen och Karlstads universitet i olika nätverksformer. En av respondenterna

samarbetade med dessa parter när det gäller ”Värmlandsperspektivet”. Andra samarbetade

med dessa parter när det gäller att fördela pengar eller olika typer av frågor. Vidare nämner en

av respondenterna att denne också har internationella kontakter bl a i form av ett projekt som

representant för Karlstad i Eurocity som är ett nätverk som Karlstad är medlem i. Till de

externa kontakterna hör också kranskommunerna Hammarö, Kil, Forshaga och Grums.

En av respondenterna beskriver det interna nätverket som denne ingår i som ytterst viktigt för

dennes arbete och menar att det skulle vara (…) helt omöjligt (…) för denna att kunna jobba

utan detta nätverk. I detta nätverk ingår en kontaktperson från varje förvaltning som har till

uppgift att sprida information vidare till respektive förvaltning och vidare från förvaltningen

till den intervjuade tjänstemannen.

Vidare framgår att en av respondenterna deltar i nätverk angående ett av de horisontella

perspektiven som kommunen arbetar med. Detta sker dels inom kommunen med personer från

förvaltningarna där de träffas och fungerar som bollplank, för arbetet med det aktuella

horisontella perspektivet på respektive nämnd. Nätverket fungerar också som så att

förvaltningarna skall kunna se den här gruppen som en kompetensgrupp. Samma respondent

ingår också i ett nätverk där olika myndigheter i Värmland finns representerade, Länsstyrelsen

i Värmland, näringslivet, offentliga sektorn och näringslivet, samt universitetet. Det

sistnämnda nätverket ser respondenten också som ett partnerskap, då det har möjlighet att

fatta beslut.
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Hur ofta respondenterna träffas i respektive nätverk är varierande. De flesta svarade att det

sker efter behov, när det dyker upp någon fråga eller projekt som behöver behandlas, att det

inte är formaliserat. Andra svarade att deras nätverksträffar är formaliserade och att de

träffades ungefär tre till fem gånger per halvår. Däremot så kunde de ha korrespondens med

varandra, via e-post eller telefon en eller ett par gånger per vecka, vilket också skedde efter

behov.

Syftet med relationerna var alla respondenterna rörande överens om att det handlade om

informationsutbyte, åsikter, bolla idéer, utbyta erfarenheter, samarbeta kring olika projekt och

frågeställningar. En av respondenterna svarade att utbytet i dennes relation med ett av

nätverken var att tillhandahålla service. En annan svarade att:

Relationen bygger ju på att vi ska gemensamt utifrån olika erfarenheter och

olika kompetenser utifrån ett givet problem som vi vill agera mot. Det är att ta

tillvara den kompetensen. (Respondent 7)

Att vi gör saker tillsammans som vi inte hade kunnat göra lika bra var och en

för sig. (Respondent 4)

Hur respondenterna såg på relationerna skiljde sig något åt. En av de intervjuade

tjänstemännen menar att det är kontakten med olika människor som är den avgörande och

viktiga delen i deras arbete. En annan syn på relationerna som ges är att den är positiv. Att

relationerna är nödvändiga för att respondenterna skall kunna göra ett bra jobb. I alla lägen är

de kanske inte överens, då kan det handla om vad parterna prioriterar. De aspekter som

nämndes i det här fallet var att tid och pengar måste räcka till. Och att de i vissa fall inte

kanske förmår att samarbeta på det sätt som den andra parten vill, eller tvärtom.

Utifrån utdragen ur respondenternas kalendrar kan man se att respondenterna främst har

kontakt med ovannämnda nätverk och olika arbets/samverkansgrupper inom respektive

funktion. Utdragen ur respondenternas kalendrar visar också att de deltar i olika typer av

seminarium där de bl a diskuterar hur olika frågor skall belysas. Vidare framgår att

respondenterna genomför olika typer av besök (både inom och utanför Sverige) som har

anknytning till sin befattning på Kommunledningskontoret och att de tar emot en hel del
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besök. Av en respondents kalender framgår att denne sitter med som ordförande i ett flertal

utskott och råd.

2.1.1 Sammanfattad bakgrundsbild

Den sammanfattade bakgrundsbild jag fått fram av de intervjuade tjänstmännen på

Kommunledningskontoret i Karlstad är att: Alla har en akademisk utbildning och att de

tidigare har jobbat med något som har anknytning till den tjänst som de har på

Kommunledningskontoret. Jag tolkar det som så att respondenternas tidigare

arbetslivserfarenheter har spelat stor roll när de har fått den tjänsten de har idag, i vissa fall

verkar det t o m ha varit avgörande. Kommunledningskontoret verkar ha varit ute efter

personer som inte nödvändigtvis hade kunskaper om den kommunala förvaltningen när de

anställdes. Det var spetskunskaper inom respektive område som var av största vikt. Det verkar

som om Kommunledningskontoret var ute efter personer som inte hade ett ”traditionellt

kommunalt tänkande”. Anledningen till varför jobb inom den kommunala förvaltningen

lockar är inte förvaltningen i sig utan uppdragen. Vad som också kom fram av intervjuerna är

att de tjänsterna som de intervjuade tjänstemännen på Kommunledningskontoret har är relativt

nyinrättade. De har funnits sedan år 1999, 2000, 2001 samt 2003.

Alla de intervjuade tjänstemännen visar på att de har ett utbrett kontaktnät. Hur ofta

respondenterna har kontakt med ovannämnda är lite olika. En del av kontakterna är

formaliserade då är möten inbokade ca tre till fem gånger per halvår. Det verkar dock som om

kontakterna oftast sker efter behov, via telefon eller e-post. Syftet med relationerna var enligt

alla respondenterna att bl a utbyta information, åsikter, utbyta idéer, och att samarbeta kring

olika projekt och frågeställningar. Kontakterna verkar vara en stor del av de intervjuade

tjänstemännens jobb och nödvändiga för att de skall kunna göra ett bra jobb. En av

respondenterna menade att det är kontakten med andra människor som är den avgörande och

viktiga delen i deras arbete.

2.2 Redovisning av svaren som ligger till grund för den första preciserade

forskningsfrågan: Vilka är de intervjuade tjänstemännens arbetsuppgifter? samt: Deltar de

intervjuade tjänstemännen i någon form av samverkan?

På frågan om hur de (tjänstemännen) skulle vilja beskriva sina arbetsuppgifter, fick jag bl a

följande svar:
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Väldigt varierande. Vi (Tillväxtcentrum, författarens anmärkning) har inga

arbetsbeskrivningar på vad som ska ingå i våra tjänster, utan det beror väldigt

mycket på omständigheterna. Vart behoven finns och vad våra politiker vill att

vi ska göra och vad våra chefer vill att vi ska göra.(Respondent 1)

Den tredje respondenten jag intervjuade inom funktionen Tillväxtcentrum sa följande om sina

arbetsuppgifter:

Ja, det är ju så mycket olika saker. Det är inte en given roll eftersom man är

ensam inom det här området, så blir det väldigt mycket av vad man gör det till.

Men jag tycker att jag har vissa saker som jag ska jobba mer och det är ju att

vara samordnare och samla ihop information och kunskaper om vad

kommunerna gör och hur vi utvecklas inom det internationella arbetet. (…)

informationsspridare både inåt och utåt. Har haft en del utbildningar, tar

initiativ, att göra saker tillsammans med andra som har beröring till det här

området. Det handlar om det här med verksamheternas utveckling på de

internationella områdena.  Men det handlar också om att skriva

tjänsteskrivelser, när det handlar om mitt område. Sen är det mycket

internationella besök. Att titta på hur man jobbar i andra kommuner, i andra

regioner. Och att ta emot besök. (Respondent 7)

Personen som jag intervjuade inom funktionen Information beskriver sina arbetsuppgifter som

omväxlande och att denne jobbar med begränsade medel så att det handlar om att använda

dem:

(…) på ett så smart sätt som möjligt (…) Optimera effekten av dem (de

ekonomiska medlen författarens anmärkning). Och att rigga samarbetet med

andra, både för att få ut mer av pengarna men också för att få ut bättre effekt av

det (samarbetet författarens anmärkning). (Respondent 4).

Respondenterna inom Ekonomi- och verksamhetsstyrning ger följande bild av sina

arbetsuppgifter: En av respondenterna svarade att deras generella uppdrag är att leda och

styra. Att de (tjänstemännen) skall vara ett stöd och ta fram strategiska områden för att jobba



36

med de horisontella perspektiven. Att informera och påminna nämnder och förvaltningar om

att de skall ta hänsyn till de dessa perspektiv, och att konkretisera arbetet med de horisontella

perspektiven. Ett annat svar som jag fick var att de skulle utveckla samarbeten med andra

förvaltningar, myndigheter och organisationer, samt att sprida kunskaper om de horisontella

perspektiven. En av respondenterna berättar vidare att denne har tagit fram material som bl a

används på Karlstad kommuns hemsida, och att denne håller utbildningar med personer inom

förvaltningarna.

En beskrivning av hur respondenterna ser på sina arbetsuppgifter används på liknande sätt av

två respondenter. De beskriver sitt arbete som en vit fläck på kartan och att det är deras jobb

att fylla denna vita fläck. Alla respondenterna var rörande överens om att de förväntas ta

initiativ, och att det ingår i deras uppdrag att de skall göra det.

Vad gäller tjänsteskrivelser framgår det från intervjuerna att det inte är en stor del utav deras

arbetsuppgifter. När tjänsteskrivelserna kommer på tal nämner de flesta att de skriver ganska

få tjänsteskrivelser. Att det förekommer när det rör ”deras områden”, men att det inte är en

stor del av deras arbete. De flesta uppger att det kanske förekommer ett par gånger om året

som de har med sig en tjänsteskrivelse till kommunfullmäktige.

På frågan hur en typisk arbetsvecka ser ut för de intervjuade tjänstemännen var ett

återkommande svar att den ena veckan aldrig är den andra lik. Flera av respondenterna

menade att deras tid planerades av andra. Det kan vara folk som hör av sig som vill ha hjälp i

olika avseenden, som vill ha svar på olika frågor. En av respondenterna uttryckte det som så

att det handlar om att serva medborgarna så fort som möjligt. Vidare framkom det att de

intervjuade tjänstemännen ofta har flera olika projekt på gång samtidigt. I samband med dessa

kunde det handla om att de skall skicka ut kallelser till möten, förbereda möten och ta kontakt

med olika personer. En annan återkommande beskrivning av respondenternas arbetsvecka var

att de spenderar ungefär halva tiden på kontoret och halva tiden ute. När de är ”ute” kunde

det t ex handla om att de deltar i olika arrangemang, möten, håller föreläsningar, deltar i olika

utbildningar och olika besök. De intervjuade tjänstemännen planerar sällan sin arbetsvecka

mer än en vecka i förväg. En av respondenterna uttryckte att denne nästan inte kan planera sitt

jobb mer än från dag till dag.
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Vad gäller frågan om huruvida respondenterna deltar i någon form av samverkan, visar de

intervjuade tjänstemännen upp en enhetlig bild. På frågan om de (tjänstemännen) deltar i

någon form av samverkan fick jag bl a följande svar:

Samverkan är ett honnörsord, så är det ju. Och det är nästan så att att det blir

uttjatat det här med samverkan, att man idag inte bara pratar om samverkan,

utan om samaktiviteter eller om samhandling. Bara för att visa på att det inte

bara är prat (…). (Respondent 1)

Jag ser ingen skillnad på samarbete och samverkan. I vissa fall är det projekt

men oftast är det löpande. Vi gör ju saker tillsammans. Det är en pågående

relation hela tiden (…)  köra ett eget race det går liksom inte. (Respondent 4)

Ja, det är ju det vi gör hela tiden. Alltså det är aldrig en mans verk. Det är ju

inte någon poäng i det, att man var och en ska se sin egen pusselbit för att det

ska bli en bra bild utav det (…). Och det är det som är viktigt att förmedla, att

man inte tror att det finns en enda lösning, utan det måste kompletteras.

(Respondent 6) 

Formen av samverkan som de intervjuade tjänstemännen deltar i skiljer sig lite åt, en likhet är

att alla deltar i någon form av kommunal samverkan. Ett exempel på kommunal samverkan är

TownNet-projektet som fyra av de intervjuade tjänstemännen deltar i. Det är ett kommunalt

samverkansprojekt med Karlstad, Kil, Hammarö, Grums och Forshaga. TownNet-projektet är

ett EU-projekt där också Länsstyrelsen i Värmland ingår. Övriga länder som ingår i projektet

är Danmark, Norge, Storbritannien, Tyskland och Holland, så i viss mån kan detta

samverkansprojekt också ses som ett internationellt samverkansprojekt. Syftet med projektet

är att stärka Karlstadregionen och bidra till ökad tillväxt. Kommunerna har samverkat om

frågor som gäller utbildning, handel och kommunikationer. Om projektet sa några deltagande

respondenter följande:

(…) för vår del har det handlat om etablering och etableringsfrågor. Och hur

man på ett gemensamt sätt kan jobba med det och också att vi har en förståelse

för varandra. Och att vi kan se till att uttrycka att vi är en region, alltså

Karlstadregionen, inte fem separata kommuner. (Respondent 1)      
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Det överordnade syftet (med TownNet-projektet, författarens anmärkning) var

samverkan mellan kommuner. Att istället att Forshaga, Grums, Hammarö, Kil

och Karlstad ska konkurrera om allting, företagsetableringar, befolkning,

boendemiljö, så gör man saker ihop. Så att man säger att hela våran region kan

bli mer konkurrenskraftig, om vi ser vart har vi våra styrkor och svagheter. (…)

man tittar på vad hela regionen har för styrkor tillsammans (…). Och då har vi

jobbat dels med näringslivsutveckling (…) så att man (…) optimerar resurserna

i hela regionen (…). Framförallt så har man stärkt samarbetet på

tjänstemannanivå, speciellt då genom att man har haft arbetsgrupper och det

har ju också inneburit att man har diskuterat andra frågor, som har hört till

området. Jag tror ju att man kan åstadkomma mer genom att samverka.

Samverkan tillför ofta många perspektiv på en fråga. (Respondent 7)

Town-Net-projektet var en samverkan mellan ovannämnda kommuner och var strukturerat

som ett projekt. En av respondenterna beskrev arbetet i projektet på följande vis:

Du har ett projekt. Det här ska vi åstadkomma, vi ska göra de här aktiviteterna

och vi har de här pengarna. Det är inte riktigt vad man är van vid i kommunal

verksamhet kan man väl säga. Pengarna också. Ibland är det ju lite stelbent så,

för man har sagt precis vad man ska göra och hur mycket det får kosta. Och

ibland så blir man lite låst. Vissa saker ska levereras punkt slut. Och vi har ju

tillsatt arbetsgrupper, och det är ju dom framförallt, det är ju där arbetet i

arbetsgrupperna som egentligen är det långsiktiga resultatet men som

egentligen inte är ett resultat (…) men det långsiktiga arbetet är ju att

arbetsgrupperna har fått en arbetsform. (Respondent 7)

Andra kommunala samverkansformer som de intervjuade tjänstemännen deltog i var de som

ägde rum inom Karlstad kommun. Både inom Kommunledningskontoret likväl med andra

förvaltningar. De intervjuade tjänstemän som deltog i olika samverkansformer inom

Kommunledningskontoret och med olika förvaltningar var främst respondenterna inom

funktionen Ekonomi- och verksamhetsstyrning. I de fall då samverkan sker med olika

förvaltningar sker samverkan oftast i samband om en viss typ av fråga. Gällande den

kommunala samverkan menade en av respondenterna att de samverkar för en gemensam sak

och att respektive deltagare bidrar med varsin kompetens.
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En av respondenterna ingår i en samverkansgrupp där politiker, tjänstemän från kultur- och

fritidsförvaltningen, barn- och ungdomsförvaltningen, gymnasieförvaltningen samt

arbetsmarknads- och socialförvaltningen ingår. Om denna samverkansgrupp sade

respondenten följande:

(…) vi träffas (…) och stämmer av verksamheterna med varandra. Så att man

inte jobbar dubbelt eller om det är så att man behöver hjälp av varandra.

(Respondent 8)

Från en av respondenterna fick jag en översikt över ett samverkansprojekt. Där ges bl a en

översikt över själva projektet, dess bakgrund, syfte, vilka delprojekt som skall genomföras

och förväntat projektresultat. Styrgruppen i projektet består av förvaltningschefer från de

förvaltningar som delprojektledarna representerar, d v s vård- och omsorgsförvaltningen,

arbetsmarknads- och socialförvaltningen, teknik- och fastighetsförvaltningen,

Karlstadsregionens räddningstjänstförbund, Karlstads bostads AB samt rektor för det berörda

skolområde där projektet kommer att äga rum. Delprojekten i sin tur består av representanter

från de berörda förvaltningarna men också bl a representanter från landstinget, Apoteket,

olika frivilligorganisationer, vårdcentralen, skola, förskola, alla kvinnors hus, polisen och

olika bostadsrättsföreningar.

Samverkan äger också rum med olika föreningar och medborgare i olika frågor för att dessa

skall få belysa sin ståndpunkt i frågan. Men också för att de skall få lämna synpunkter på

kommunens verksamhet, få en inblick i vissa delar av kommunens verksamhet och få

möjlighet att lämna åsikter om det.

Respondenterna har en något skiftande bild av vad som är samverkan för dem. En del ser t ex

det samarbetet som sker genom nätverken som en form av samverkan, medan en del ser allt

samarbete som en form av samverkan (se kap 2.1 om respondenternas deltagande i nätverk).

Organiseringen av den samverkan som respondenterna deltar i skiljer sig något åt. Samverkan

kan ske både formaliserat, t ex efter en projektmodell (ett exempel på hur ett

samverkansprojekt kan se ut återfinns i bilaga 2) Då har tjänstemännen en relativt styrd

rollfördelning. Samverkan kan också äga rum i mer enkla former. En av respondenterna

beskrev hur det kan gå till.
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Många möten är ju inte på det sättet (formaliserade författarens anmärkning)

utan det är utifrån att vi ser det här, också säger vi att nu bjuder vi nån annan

till att diskutera det här. Olika intressenter beroende på vad det är vi ska

attackera för en bra lösning. Det gäller att fundera över vilken typ av problem

det är och att man bjuder in rätt resurs. (Respondent 6)

Den sammanfattande bilden alla respondenterna ger av syftet med samverkan är kunskap och

ekonomiska resurser. Liksom att frågor löses bättre om fler perspektiv lägges på den aktuella

frågan. När en fråga skall diskuteras eller ett problem skall lösas så hålls ett möte med berörda

parter. Man diskuterar frågor såsom vilken samverkansform som passar bäst, hur samarbetet

skall fungera, vad vinsten med samverkan är, om det finns några problem eller konsekvenser.

2.2.1 Analys

Svaret på den första preciserade forskningsfrågan angående tjänstemännens arbetsuppgifter:

(Vilka är de intervjuade tjänstemännens arbetsuppgifter?) är att deras arbetsuppgifter är

varierande. De flesta har inga tydliga arbetsbeskrivningar på vad de skall göra, utan de har fått

ett uppdrag som de skall jobba utifrån. Hur de sedan arbetar med detta uppdrag är nästintill

helt upp till dem själva. Utifrån intervjuerna kan man se att tjänstemännens arbetsuppgifter

handlar om att vara samordnare inom sina respektive områden. De skall samla ihop

information och kunskap inom sina områden och fungera som informationsspridare, både

inom och utanför kommunen. En del av de intervjuade tjänstemännen har haft en del

utbildningar och mycket av deras arbetsuppgifter handlar om att samverka med andra parter.

Av intervjuerna framgick också att tjänstemännens uppgift är att leda och styra. Att

tjänstemännen inom Kommunledningskontoret skall fungera som stöd för andra förvaltningar

och att de skall konkretisera arbetet med de horisontella perspektiven. Vidare fick jag fram att

till tjänstemännens arbetsuppgifter hör att utveckla samarbeten med andra förvaltningar,

myndigheter och organisationer.

En beskrivning som återkom under två intervjuer om tjänstemännens arbetsuppgifter, var att

de beskrev sitt arbete som en vit fläck på kartan och att det var deras jobb att fylla denna. Alla

intervjuade tjänstemän menade att de skall ta initiativ och att det ingår i deras uppdrag att göra

det.
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Att skriva tjänsteskrivelser är inte en stor del av de intervjuade tjänstemännens jobb. Enligt

tjänstemännen själva skriver de få tjänsteskrivelser och de menar att det inte är en stor del av

deras arbete.

Liksom de intervjuade tjänstemännens arbetsuppgifter är deras arbetsvecka mycket

varierande, den ena veckan är sällan den andra lik. Tjänstemännens arbete går ut på att vara

lika mycket inne på kontoret som ute på olika möten och deltagande i olika arrangemang. Den

bilden som jag får av tjänstemännen är att de måste vara flexibla i sitt arbete och vara

förberedda på att saker kan dyka upp. De verkar trivas att jobba på det här sättet och det

verkar vara en stor del av jobbet. Utifrån intervjuerna får jag en bild av att tjänstemännen är

hjälpsamma och att de ser det som sin uppgift att hjälpa alla som hör av sig till dem.

Utifrån de genomförda intervjuerna vill jag beskriva tjänstemännens arbetsuppgifter som, på

ett sätt, fria. De uppvisar en självständighet i sitt sätt att jobba och att det är det som är själva

uppdraget. Det finns ingen som riktigt säger åt dem hur eller vad de skall göra. De arbetar

utifrån sitt uppdrag och de resurser som finns att tillgå. Jag fick den uppfattningen att de vet

inom vilka ramar de har att röra sig och att de vet vad som förväntas av dem. Deras jobb blir

till stor del vad de gör det till, då det är upp till dem själva att planera det.

Vad kan man då säga om de intervjuade tjänstemännens arbetsuppgifter i förhållande till de

tjänstemannaroller som diskuterats tidigare i uppsatsen (se kap 1.4)? Utifrån de diskuterade

tjänstemannarollerna framgår att det inte finns några likheter mellan de intervjuade

tjänstemännen och dessa.

Svaret på den första preciserade forskningsfrågan angående samverkan, Deltar de intervjuade

tjänstemännen i någon form av samverkan, är ja. Alla de intervjuade tjänstemännen deltar i

någon form av samverkan.

Alla de intervjuade tjänstemännen deltar i någon form av kommunal samverkan. Ett exempel

på kommunal samverkan, som flera av de intervjuade tjänstemännen deltar i är TownNet-

projektet, som är ett kommunalt samverkansprojekt mellan Karlstad, Kil, Hammarö, Grums

och Forshaga. Projektet ingår i ett EU-projekt där Länsstyrelsen i Värmland också ingår.

Målet med Town-Net-projektet var bl a att stärka Karlstadregionen och bidra till ökad tillväxt.
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Samverkan äger också rum mellan de intervjuade tjänstemännen och olika föreningar och

medborgare i olika frågor. Syftet med samverkan är enligt de intervjuade tjänstemännen

kunskap och ekonomiska resurser. Tjänstemännen samverkar med andra för att få fram bättre

resultat och bättre lösningar på olika frågor. Det handlar om att få fram fler perspektiv på de

frågor som skall diskuteras eller lösas, eller idéer till de projekt som skall genomföras.

Den samverkan som de intervjuade tjänstemännen deltar i kan vara organiserad på lite olika

sätt. En del samarbeten sker efter formaliserade former såsom efter en projektmodell där

deltagarna har en relativt styrd rollfördelning. Vidare kan samverkan ske efter mer enkla

former. Det framkom också av intervjuerna att tjänstemännen ser sina kontakter och

samarbete i nätverk som en form av samverkan. Vidare såg en del respondenter allt samarbete

med andra parter som en form av samverkan.

Då de intervjuade tjänstemännen ser sitt samarbete i nätverken som en form av samverkan är

det här läge att diskutera det som i den vetenskapliga litteraturen benämns governance (som

tidigare diskuterats i kap 1.2.4). Den förändrade samhällsstrukturen har, vilket tidigare

nämnts, lett fram till en övergång ”från government till governance”. Governance är en form

av nätverksstyrning som präglas av samordning och koordinering. Beslutsfattandet sker i

nätverk som består av individer som representerar olika organisationer och intressen. Det är,

utifrån mina intervjuer, tydligt att respondenterna deltar i olika former av nätverksstyrning.

Vad som däremot inte går att utläsa av intervjuerna, och som inte heller var syftet med

uppsatsen, är hur utbrett fenomenet är och hur många och vilka beslut som fattas i nätverken.

Respondenternas deltagande i olika typer av nätverksstyrning visar på att de fokuserar på

lösningen av en fråga eller problem. Det är karaktären av den aktuella frågan eller problemet

som är avgörande för hur arbetet skall struktureras, inte den politiska styrningen.

Respondenterna samverkar med andra aktörer för att, enligt dem själva, lösa frågan eller

problemet på bästa sätt. De fokuserar således på resultat och effektivitet.

Att tjänstemännen samverkar i den utsträckningen som de gör tyder på att det är viktigt och

att det är en stor del av de intervjuade tjänstemännens jobb. Intervjuerna ger mig den

uppfattningen att tjänstemännens arbete skulle bli svårare om de inte skulle samverka, och att

det kanske i vissa fall kanske skulle vara omöjligt för tjänstemännen att genomföra vissa delar

av sitt jobb utan samverkan. Betydelsen av samverkan stämmer överens med den bilden av att

kommunerna påverkas av dess omgivning och aktörer. Liksom att samverkan i olika former är
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av stor betydelse för dagens kommuner, inte minst tjänstemännen på

Kommunledningskontoret. De förklaringar som tjänstemännen själva påvisat för samverkan

stämmer överens med dem som diskuteras i den vetenskapliga litteraturen. Det handlar om

kunskap och ekonomiska resurser och att frågor löses bättre om fler perspektiv lägges på den

aktuella frågan.

2.3 Redovisning av svaren som ligger till grund för den andra preciserade

forskningsfrågan: Vilken typ av problem skall de intervjuade tjänstemännen lösa inom

ramen för sitt arbete?

Ett återkommande svar på frågan om vilken typ av problem respondenterna skulle lösa inom

ramen för sitt jobb var att det handlade om strategiska eller taktiska problem. En av

respondenterna menade att dennes problem handlade om att omvandla idéer till praktiskt

görande så att förvaltningar och nämnder kan arbeta med vissa frågor. Att ta ner det abstrakta

till vardagsnära exempel. Det kunde också handla om hur tjänstemännen ska få med sig folk

från andra förvaltningar, chefer och politiker. De kan t ex handla om hur de skall få politiker

och chefstjänstemän att prioritera de horisontella perspektiven. En respondent menade att

dennes problem handlar om hur man skall driva vissa frågor, vem man skall vända sig till och

hur man skall få med berörda parter. Hur man skall få folk att ta hänsyn till de horisontella

perspektiven.

En annan respondent menade att dennes problem låg i att maximera effekterna av de

evenemang som denne var och arrangerade för Karlstad kommuns räkning. Att se till att de

tilldelade pengarna räcker för att genomföra evenemanget och att Karlstadborna skall känna

sig nöjda. Samme respondent menade att det inte går att göra som man alltid gjort, utan att

man måste ifrågasätta och tänka till.

Vidare menade en annan respondent att dennes problem var att de frågor som denne jobbade

med inte alltid är så tydliga och att kommunen kunde bli bättre på att jobba med dessa. Att

denne jobbar med frågor som inte är så explicita. Det finns inte uttryckt i Kommunallagen att

det är en fråga som man måste jobba med, utan att det är något som Karlstad kommun har

beslutat att de skall fokusera på. Respondenten menade att det ibland kunde uppfattas som så

att det var inte något som man var tvungen att jobba med, utan något som man gjorde om man

fick tid över ute på förvaltningarna. Problemet här ligger i att folk skall utvecklas på ett
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område som de egentligen inte behöver utvecklas på, menade respondenten. Det här är, enligt

samme respondent, ett återkommande problem för hela Kommunledningens personal. Att de

inte har något mandat att säga till någon annan förvaltning vad de ska göra. Respondenten

sade också att dennes drivkraft är att få folk att själva förstå vinsten med att jobba med dessa

frågor. Inte att de skall se det som ett problem, utan som en möjlighet att de andra

förvaltningarna själva skall se den.

De problem som de intervjuade tjänstemännen skall vara med och lösa genom sitt deltagande

i olika samverkansprojekt hänger till största del ihop med det uppdrag tjänstemännen har på

Kommunledningskontoret. Genom samverkan skall de få ”sin röst hörd” och helst få igenom

sitt syfte (som de ser det) med samverkan. En del respondenter nämner återigen de strategiska

eller taktiska problemen. Hur de skall få med sig folk och hur de skall genomföra samverkan

på bästa sätt. Mycket av arbetet som sker genom samverkan handlar om att förbättra eller

förändra saker och ting och när det är flera parter inblandade menar respondenterna att det

ibland bli komplicerat. Ett exempel som kom upp var då kommunen samverkar med olika

företag. Kommunens syfte med samverkan var här att generera fler sysselsättningstillfällen

och bättre lönsamhet för företagen. Företagen går in i samverkan med målet att öka

lönsamheten. I det här fallet då industrin var inblandad handlar lönsamheten ofta om högre

produktivitet, vilket kan handla om mer mekanisering och i slutändan färre sysselsatta. I

slutändan blir det då direkt motsatt syfte till kommunens mål att öka sysselsättningen. Det

offentliga har då en målsättning medan den privata har en annan, vilket respondenten ser som

ett problem. Respondenten menar vidare att kommunen måste fundera på vilken typ av

sektorer som de skall prioritera sina insatser på.

Ett annat exempel som kom upp var då kommunen samverkar med kranskommunerna. Då

Karlstad kommun är den stora kommunen i sammanhanget innebar det ibland en konflikt, att

de mindre kommunerna går in i samarbetet med den uppfattningen att Karlstad kommun skall

ta över. Ett annat problem som kan uppstå vid samverkan med mindre kommuner är att de

mindre kommunerna förväntar sig att Karlstad skall bistå med mer resurser och kunskap,

eftersom de redan finns. Dessa problem kan i sin tur leda till konflikter vid inledningsfasen av

samverkan. Ett exempel som en respondent påpekade var då denne försökte få

kranskommunerna att se Karlstad som en resurs och inte ett hot.
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Alla de intervjuade tjänstemännen var rörande överens att man löste problemen inom

samverkan genom att diskutera och resonera. Fler menade vidare att eftersom de representerar

den största kommunen av kranskommunerna, är det av största vikt att de inger förtroende och

visar ödmjukhet när de samverkar. En av respondenterna menade att det ibland är ett

tålamodsprövande jobb att samverka. En av de intervjuade tjänstemännen menade att det

sällan uppstod några problem i de samverkansformerna som denne deltog i. Och menade

vidare att det beror på att de flesta tjänar på att delta på bästa sätt i samverkan.

2.3.1 Analys

De problem som de intervjuade tjänstemännen skall lösa inom ramen för sitt arbete är

varierande till sin karaktär. För att svara på den andra preciserade forskningsfrågan: Vilken typ

av problem skall de intervjuade tjänstemännen lösa inom ramen för sitt arbete?, kan

problemen sammanfattas som följande: De intervjuade tjänstemännen skall främst lösa

problem som är strategiska eller taktiska till sin karaktär. Dessa problem är i sin tur knutna till

det uppdrag eller den tjänst de har på Kommunledningskontoret. Det kan handla om hur de

skall få andra tjänstemän på andra förvaltningar att jobba med vissa frågor, samt hur de skall

kunna få dessa frågor prioriterade. Ett annat problem som nämndes i en intervju är det faktum

att tjänstemännen inom Kommunledningskontoret inte har något mandat att ge i uppdrag åt en

förvaltning att de skall jobba med vissa frågor. Samtidigt som det ingår i tjänstemännens

uppgift att de skall leda och styra och få andra förvaltningar att (sam)arbeta med vissa frågor.

Vidare skall tjänstemännen vara med och lösa olika typer av problem i de/den samverkan som

de deltar i. Dessa problem är också varierande och knutna till tjänstemännens uppdrag eller

tjänst på kommunledningskontoret. Vid samverkan går alla deltagande parter in med målet att

uppnå sitt syfte med samverkan. Detta kan ibland visa sig vara motsägelsefullt. Ibland kan

kommunens syfte med samverkan motarbetas genom att de samverkar med vissa parter. Ett

annat problem som ibland uppstår när tjänstemännen samverkar med kranskommunerna

handlar om det faktum att kommunerna har olika förutsättningar, både var gäller resurser och

kunskap, vilket kunde leda till konflikter. De mindre kommunerna kunde i vissa fall gå in i

samverkan med den uppfattningen att Karlstad kommun skall styra över arbetet. Problem

kunde också uppstå när de mindre kommunerna förväntade sig att Karlstad skall bistå med

mer resurser, eftersom de redan finns i kommunen.
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Problem som uppstod vid samverkan löses genom diskussioner. Tjänstemännen visar, genom

intervjuerna, upp en bild av att det är viktigt att de är ödmjuka och inger förtroende när de

samverkar.

De problem som de intervjuade tjänstemännen skall lösa inom ramen för sitt arbete kan inte

direkt härledas till diskussionen om wicked issues (se kap 1.2.4), mot bakgrund av att dessa

problem benämns vara av ekonomisk och social art. Däremot kan problemen i viss mån sägas

vara komplexa, på så sätt att det inte finns en enda lösning på problemet och att det är upp till

tjänstemännen att lösa dem, ibland genom samverkan.

2.4 Redovisning av svaren som ligger till grund för den tredje preciserade

forskningsfrågan: Vilken lojalitet omfattar de intervjuade tjänstemännen?

På frågan om vilket intresse respondenterna skall tillgodose när de samverkar svarade tre av

respondenterna att de skall tillgodose kommunens intressen. Två andra respondenter menade

att de skall tillgodose medborgarnas intressen. Vidare menade en av de intervjuade

tjänstemännen att denne skall tillgodose allas intressen när denne samverkar. En av de

intervjuade tjänstemännen menade att det kunde bli komplicerat:

Det kan ju bli komplicerat. Jag menar det är ju Karlstad som är min

arbetsgivare och alltså det är ju Karlstads intressen framförallt och Karlstads

målsättningar när det gäller tillväxt o s v. Och det där kan vara en konflikt

ibland alltså huruvida hur mycket tid vi ska lägga på de här

samverkansprojekten. Alltså gynnar det Karlstad i förlängningen, och i så fall

(…) hur konkret är den här effekten eller vinsten? Vart gränserna går, hur

mycket jag kan engagera mig i den här samverkan utan att jag då gör för

mycket eller går utanför vad jag ska göra. Men helt klart är det ju Karlstads

bästa som gäller men jag anser ju då, men det finns det olika viljeinriktningar

från i kommunen alltså hur mycket vi ska samverka med de andra kommunerna.

Det finns också en rädsla för att dom faktiskt tar resurser ifrån oss genom att vi

har mer resurser, så förväntar de sig at vi ska ställa upp mer än vad de gör

exempelvis. Om det är någonting som ska utföras som är lite mer komplicerat så

är det Karlstad som ska göra det för att vi har resurserna. Men det är inte vi

som vinner lika mycket på det professionellt sett, utan dom kanske vinner mer på
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att utnyttja våra resurser. Det här är liksom en dragkamp, och det finns

kommentarer från våra kranskommuner att de tycker att det här är naturligt. Att

de inte ska behöva betala kanske för en viss typ av tjänst för den finns ju ändå

redan i Karlstad. (Respondent 1)

En annan respondent menade att det handlar om att kunna ta olika roller när denne samverkar,

beroende på om denne representerar Karlstadregionen eller Karlstad:

Sitter det fem parter runt bordet och jag representerar Karlstad, då uttrycker

jag ju Karlstads åsikt i frågan. Fast jag kan ju lyssna på de andra, så det beror

ju på i vilket sammanhang man sitter. Man måste kunna ta lite olika roller. Så

representerar jag Karlstadregionen utåt, då är jag representant för

Karlstadregionen. Sitter vi internt en representant för varje (kommun

författarens anmärkning) då är jag ju en representant för Karlstad. Men jag

tycker inte det är svårt, jag vet ju vad jag själv står för, jag försöker lyssna av

också. Är jag osäker t ex så kan jag gå då till min chef. Och det har jag gjort

ibland. När jag känner, vart står Karlstad egentligen i frågan, när vi ska

diskutera på Karlstadregionens nivå. Sådana här projekt brukar jag bolla med

min chef ibland för att, jag vill ju veta vart Karlstad står. Om vi tar en

diskussion med kommunledningarna eller vad det nu än är. Så att man vet hur

man kan driva. Så att det är ju inte (…) bara min åsikt utan jag försöker

förankra det (…) så att jag (…) känner att vi kan stå för det. (Respondent 7)

Vad gäller hur respondenterna ser på sin lojalitet menade de flesta att de är lojala mot

Karlstad kommun och det uppdrag de har på Kommunledningskontoret. En del menade också

att de var lojala mot medborgarna och deras önskemål.

Jag är ju anställd av Karlstad kommun. Jag kan ju inte göra saker som

motverkar våra syften eller våra mål. Utan jag är ju väldigt lojal mot kommunen

och har väldigt bra uppfattning om var kommunen står.  (Respondent 7)

För mig, alltså för mig, och nu pratar jag personligen men det har jag också,

det vet jag det har jag ju stämt av med mina kollegor också. För mig så är det

övergripande viktigaste är ju att Karlstad kommun mår bra. Eller växer i den
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omfattning som vi ska växa för det är ju vårat mål egentligen, alltså att Karlstad

ska gå emot 100 000 i snabbare takt än vad det gör. Men jag tror också att en

väg för det är också att vi har en bra kommunal samverkan. Jag tror inte att det

gynnar Karlstad kommun att vi inte väljer samverkan så därför väljer jag att

samverka (…). (Respondent 1)

En av respondenterna menade att denne kan hamna i en lojalitetskonflikt ifall då det fattas

politiska beslut som går emot det uppdrag som denne är tillsatt att jobba med. Samtidigt

menar denne att det är bara att rätta sig efter dessa beslut och samtidigt ge olika förslag och

vilka resultat de leder till.

En av respondenterna menade att denna försöker uppmärksamma om denne skall vara lojal

mot sitt uppdrag som kommer från politikerna i kommunen. Vidare menade samma

respondent att tjänstemännen bestämmer sig för en gemensam strategi på tjänstemannanivå,

och att denne är lojal mot detta. Samma respondent menar också att denne inte är helt säker på

hur denne kan komma att agera i framtiden. Ifall det skulle uppstå en situation då

respondenten känner att de är helt oresonliga, vilket denne menar att de inte är nu. Däremot så

menar samma respondent att denne troligtvis inte skulle vara lojal om arbetet med en viss

fråga, om det skulle dra ut alldeles för långt på tiden.

Vidare menade resterande respondenter att de ser att de är lojala mot Karlstad kommun, det

uppdrag de har på Kommunledningskontoret och uppdragsgivaren.

Jag är lojal till det uppdraget jag har fått ifrån kommunen. Det är därför jag är

avlönad, det är därför jag är anställd. Då står min lojalitet till den

uppdragsgivaren. Men i slutänden är det naturligtvis de här önskemålen

människorna har. (Respondent 6)

På frågan om vem eller vad tjänstemännen skall försvara i samverkansprojekten svarade de

flesta att de skall försvara medborgarna – deras behov och intressen. En del menade också att

de skall försvara kommunens ståndpunkt, roll och beslut som kommunen fattat i vissa frågor.

En av respondenterna menade att denna skall försvara sin egen roll. En annan menade att

denne skall försvara sitt uppdrag och att det inte handlar om att försvara individer.
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Kommunens ståndpunkt och kommunens roll och våra möjligheter och våra

begränsningar, vad vi inte kan göra i vissa fall. För det finns ju saker som,

samarbeten där de vill att vi ska vara med där vi faktiskt inte har någon laglig

möjlighet. Och (…) hur vi ska hantera våra skattemedel, det är ju också en

jätteviktig roll i det hela. I de fall som vi säger nej till saker att få dom att förstå

varför, så att man inte bara blir en nejsägare, utan att man har skäl för det. För

det är viktigt att även om man i de fallen man säger nej, eller man säger ja, att

det alltid ska ske att den man, den andra parten har en känsla av att man

hanterar skattemedlen på ett bra sätt. Det är en jätteviktig roll att man inte

hanterar vårdslöst med dom, utan jobbar med dom på ett bra sätt. Eftersom det

inte är mina pengar jag hanterar. Det är invånarnas, det är Karlstadsbornas

pengar. (Respondent 4)

Ja, ibland så kanske det är att försvara beslut som har fattats av Karlstad

kommun, som kanske strider emot någonting som vi pratar om på regional nivå.

Om det nu är så att man har olika uppfattningar, så kan det ju vara konflikter

mellan beslut som vi har fattat eller åsikter som våran kommun har enskilt mot

de andra. Så kan det ju faktiskt vara och då måste man ju acceptera att fattar vi

ett beslut så är det det som gäller. Då är det ju bara att gilla läget också får

man liksom stå för det. (Respondent 7)

2.4.1 Analys

Svaret på den tredje preciserade forskningsfrågan (Vilken lojalitet omfattar de intervjuade

tjänstemännen?) är att de intervjuade tjänstemännen är lojala mot Karlstad kommun, deras

uppdrag på Kommunledningskontoret och medborgarna i Karlstad kommun. De intervjuade

tjänstemännen är noga med att de skall representera Karlstad kommuns åsikter. I de fall de

känner sig osäkra stämmer de av med sin chef eller bestämmer en gemensam ståndpunkt på

Kommunledningskontoret. De intervjuade tjänstemännen ser till medborgarnas behov och

menar att det är dessa de skall försvara i sitt arbete. Vidare menade en del respondenter att de

i vissa fall försvarade kommunens ståndpunkt, roll och beslut i vissa frågor. I vissa fall kan

det vara lagar som säger stop för vissa samarbeten, ibland handlar det om resurser.

Respondenterna visar också en respekt för skattemedlen.
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De intervjuade tjänstemännens lojalitet för kommunen bedömer jag vara stor. Tjänstemännen

utgår från kommunens ståndpunkt och rättar sig i de beslut som fattas. En av tjänstemännen

menar att det ska gå väldigt långt innan denne känner att lojaliteten gentemot kommunen skall

brista. Det här menar jag visar en stor respekt för de beslut som politikerna fattar.

För en av respondenterna måste det ibland dock kännas lite mödosamt. Respondenten i fråga

är tillsatt att jobba med vissa specifika frågor inom kommunen, för att förbättra och förenkla

livet för en minoritet i kommunen. Dock kan kommunens politiker, som har beslutat att

kommunen skall fokusera på dessa frågor, motarbeta tjänstemannens jobb genom vissa beslut.

Respondenten menar ändå att det är bara att rätta sig i de beslut som politikerna fattar.

En tjänsteman framhöll dock att det kunde uppstå bekymmer när de samverkar med andra

kommuner. Då tjänstemännen i grund och botten arbetar för Karlstads intressen, kan resultatet

av samverkan ibland leda till att kranskommunerna tjänar mer på det än vad Karlstad gör. I

dessa fall kan det vara svårt att få fram Karlstads intressen och Karlstads mål med samverkan,

och samtidigt svårt att tillgodose Karlstads intressen.

Analysen av intervjusvaren angående den tredje preciserade forskningsfrågan kan härledas till

Norells diskussion om de kommunala tjänstemännens lojalitet (se kap 1.4.7). Utifrån dessa

kan jag med utgångspunkt i mina intervjuer urskilja fyra av dessa lojalitetstyper. För det första

är de intervjuade tjänstemännen lojala mot de beslut som fattas av politikerna, även om de

inte sympatiserar med dem personligen. Vidare är de intervjuade tjänstemännen lojala mot de

lagar de har att följa, då det finns rättsliga hinder för dem att ingå i vissa samarbeten. De

visar också respekt för skattemedlen. För det tredje kan man säga att de intervjuade

tjänstemännen kan uppfattas som försvarare av ett professionellt intresse. På så sätt att de

tillvaratar den kunskap och de erfarenheter som etablerats inom olika områden. När

tjänstemännen arbetar med olika frågor eller projekt sker det oftast genom samverkan för att

på så sätt få fram den bästa lösning och fler perspektiv. De intervjuade tjänstemännen kan

också ses som lojala mot de klienter som är beroende av verksamheten. I det här fallet nämner

de själva att det handlar om att ”serva medborgarna” och att se till att medborgarnas behov

tillgodoses.
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3. SLUTSATS OCH AVSLUTANDE DISKUSSION

3.1 Slutsats

Vilken slutsats kan nu dras utifrån min studie? Finns det en ”ny typ” av tjänsteman?  Ja, idag

finns det en ny typ av tjänsteman som skiljer sig från de tjänstemannaroller som Norell och

Ehn diskuterat (se kap 1.4). Denna nya typ av tjänsteman behöver inte på något sätt ersätta de

som Norell identifierat genom empiriska studier, utan visar snarare på att det finns ytterligare

en tjänstemannaroll.

Den nya typen av tjänsteman som jag, utifrån min studie, kan se kännetecknas av att de har ett

stort handlingsutrymme. De jobbar utifrån ett uppdrag och hur de arbetar med det är mer eller

mindre helt upp till dem själva. De planerar sitt arbete själva och arbetar utifrån ett mål.

Denna typ av tjänsteman tar egna initiativ och har ett brett kontaktnät. Den största delen av

deras arbete sker i olika former av samverkan och nätverk, således är de beroende av andra

aktörer i sitt arbete. Den nya typen av tjänsteman har inte nödvändigtvis ett förflutet inom den

kommunala förvaltningen. Det är snarare så att de har erfarenhet inom ett specifikt område,

men att de med fördel inte arbetat inom kommunal förvaltning innan, för att de inte skall

tänka ”kommunalt”. Denna typ av tjänsteman är nytänkande och arbetar för att förbättra och

förnya det kommunala arbetet. Vidare är denna typ av tjänsteman lojal mot sina

uppdragsgivare och sitt uppdrag, och de arbetar utifrån medborgarnas behov och intressen.

Avslutningsvis är det kanske passande att jag benämner denna nya typ av tjänsteman. Det jag

tycker lämpar sig bäst är den samverkande tjänstemannen.

3.2 Avslutande diskussion

Jag tror att det är mest troligt att den samverkande tjänstemannarollen förekommer i

kommuner som har en organisation vilken liknar Karlstad kommuns. Karlstad kommun är

medveten om den förändring som präglar kommunerna idag, och de försöker anpassa sitt

arbete utifrån denna. I dagens kommuner, tror jag, att det krävs mer av de kommunala

tjänstemännen. Kommunerna utsätts för utmaningar och de måste ”hänga med” samhällets

utveckling. I samma takt måste de kommunala tjänstemännen följa utvecklingen i samhället.

Jag tror att den samverkande tjänstemannen är en följd av de förändrade kommunerna och

samhällets utveckling. Huruvida det kan vara några problem förknippade med den

samverkande tjänstemannen tycker jag är svårt att bedöma. Det tror jag framtiden får utvisa.

De tjänster som mina respondenter har på Kommunledningskontoret är relativt nya och det
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kan ha något att göra med att det finns en ny typ av tjänsteman. Vidare vill jag påstå att det är

p g a kommunernas förändringsprocesser och utveckling som en ny typ av tjänsteman växt

fram.

Under tiden som jag genomfört min studie har det framkommit en del frågeställningar som

skulle vara intressanta för fortsatta studier. En fundering som väckts är hur det ser ut i andra

kommuner, med tanke på den förändring vi ser präglar kommunerna på tjugohundratalet. Kan

man säga att den är generell för alla kommuner, eller präglar den främst kommuner av

särskild storlek. En annan fundering som väckts är om man kan identifiera ytterligare

tjänstemannaroller i kommunerna idag. Vidare skulle det vara av intresse att studera

förekomsten av nätverksstyrning i Sveriges kommuner och vilka eventuella farhågor det kan

medföra. Kan det demokratiska styrelsesättet urholkas om alltfler beslut fattas i olika former

av nätverk? Det skulle också vara intressant att studera vilka och hur många beslut som fattas

i nätverk som de kommunala tjänstemännen deltar i.

Det ska bli intressant att följa kommunernas utveckling. Jag hoppas att min studie i viss mån

kan ge en bild av hur kommunerna ser ut och fungerar idag. När jag pratat om min uppsats

med folk i min omgivning har jag fått den uppfattningen att de har en bild av kommunen som

väldigt stel och tråkig. Jag har mött förvånade kommentarer om hur jag kan vara intresserad

av att göra en studie av kommunala tjänstemän. Jag vill påstå att många har en felaktig bild av

hur dagens kommuner arbetar inom vissa områden. En positivare bild av kommuner och det

arbete som de genomför i massmedia skulle kanske leda till att folk ändrar uppfattning om

dem.



REFERENSER

Litteratur

Björk, Peder, Bostedt, Göran, Johansson, Hans (2003) Governance. Lund, Studentlitteratur

Forslund, Petter, Sundin, Alf (2005) Region Värmland är på väg – men vart och på vilka

villkor? En studie om politikers och tjänstemäns synsätt på Region Värmland som politisk

organisation i dag och i morgon. Institutionen för samhällsvetenskap, Statsvetenskap,

Karlstad universitet

Ehn Peter (1998) Maktens administratörer Ledande svenska statstjänstemäns och politikers

syn på tjänstemannarollen i ett förändringsperspektiv. Stockholms universitet,

Statsvetenskapliga institutionen

Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Wägnerud, Lena (2004)

Metodpraktikan Konsten att studera samhälle, individ och marknad. Stockholm, Norstedts

Juridik AB

John, Peter (2001) Local governance in Western Europe. London, SAGE

Klausen, Kurt, Klaudi, Ståhlberg, Krister (red) (1998) New Public Management i Norden Nye

organisations- og ledelseformer i den decentrale velfaerdsstat. Odense, Odense

Universitetsforlag

Lantz, Annika (1994) Intervjumetodik. Lund, Studentlitteratur

Leach, Robert, Percy-Smith Janie (2001) Local Government in Britain. Basingstoke, Palgrave

Lundquist, Lennart (1994) Statsvetenskaplig förvaltningsanalys. Problem, trender och

program. Lund, Studentlitteratur

Mellbourn Anders (1979) Byråkratins ansikten Rolluppfattningar hos svenska högre

statstjänstemän. Stockholm, Liber



Montin, Stig (1995) Kommunala organisationsförändringar, ur (red.) Lundqvist, Lennart, J,

Pierre, Jon Kommunal Förvaltningspolitik. Lund, Studentlitteratur

Montin, Stig (2004) Moderna kommuner. Lund, Liber AB

Norell, PO (1989) De kommunala administratörerna. En studie av politiska aktörer och

byråkratiproblematik. Lund, Studentlitteratur

Rhodes Roderick. Arthur. William. (1997) Understanding Governance Policy Networks,

Governance, Reflexivity and Accountability. Buckingham, Open University Press

Söderlind, Donald, Petersson, Olof (1988) Svensk Förvaltningspolitik. Uppsala, Diskurs

Wallin, Gunnar, Ehn, Peter, Isberg, Magnus, Linde, Claes (1999) Makthavare i fokus.

Attityder och verklighetsuppfattningar hos toppskikten inom politik och förvaltning.

Stockholm, SNS

Offentliga tryck

SOU 1996:169 Förnyelsen i kommuner och landsting. Stockholm, Fritzes förlag

SOU 2003:123 Utvecklingskraft för hållbar välfärd. Bilaga 1. Stockholm, Fritzes förlag

SOU 2006:5 Organisering av lokal regional utvecklingspolitik – balansera utveckling och

förvaltning. Stockholm, Fritzes förlag

Internet

http://www.karlstad.se/ko/service.shtml, 060425

http://www.karlstad.se/ko/fakta/statistik.shtml, 060514

http://www.karlstad.se/samhallsplanering/vision/, 060510

http://www.karlstad.se/naringsliv/naringsliv.shtml, 060510

http://www.karlstad.se/nytt/2001/nov01/ungkommun.shtml, 060510

http://nytt.karlstad.se/press/index.asp?typ=detail&id=510,

http://nytt.karlstad.se/index.asp?typ=detail&id=1127, 060510

http://www.varmlandsmuseum.se/content?page=158, 060510



www.professionalmanagement.se, 060516

http://www.karlstad.se/ko/forvaltning/kommunledning.shtml, 060505

Ansvarskommittén, Partnerskap och Flernivåstyrning utgör ett underlags för Rapporten

Tillväxt och regionalisering. s. 3f. Hämtad från http://www.

sou.gov.se/ansvar/pdf/Bilaga%202%20Partnerskap%20och%20flerniv%E5styrning.pdf,

060417

Karlstad & Omvärlden 2004 (pdf), hämtad från:

http://www.karlstad.se/samhallsplanering/omvarld.shtml, 060510

Interkommunal samverkan – en undersökning av samverkan mellan kommuner och landsting i

Sverige, Hämtad från http://www.skl.se/artikel.asp?A=1922&C=1124&ArticleVersion=31,

060417

Rapporter

Svensson, Arne (2003) Karlstads kommun: Kommunstyrelsens organisation, styrning och

ledning. Delrapport: Strukturorganisation vid Kommunledningskontoret

Svensson, Arne (2003) Karlstads kommun: Kommunstyrelsens organisation, styrning och

ledning



Bilaga 1

Intervjumall

1.  a) Vad har du för utbildning?

 b) Hur länge har du haft din nuvarande tjänst?

 c) Hur länge har den här tjänsten funnits?

2. a) Vilken/vilka anställning/ar har du haft innan du började jobba här?

b) Vad fick dig att vilja jobba inom den kommunala förvaltningen?

c) Anser du att du har någon användning för dina erfarenheter från tidigare

    anställningar i ditt nuvarande jobb? Om ja, på vilket sätt?

3. a) Hur skulle du vilja beskriva dina arbetsuppgifter?

b) Förväntas du ta egna initiativ?

c) Vilken typ av problem skall du lösa inom ditt jobb?

4. Hur ser en typisk arbetsvecka ut för dig?

5. Vilken typ av kontakter har du i ditt arbete?

a) Hur ofta träffar du den/de person/erna?

b) Vad för typ av kontakt har ni? Vilket syfte har er relation? Utbyten?

c) Hur ser du på de/dessa relationen/rna?

6. Deltar du genom ditt arbete i någon form av samverkan/samverkansprojekt?

Hur ser det samarbetet ut? Förtydliga?

Vad är din roll? Utveckla

Hur ser du på din roll i detta samarbete?

Om ja på fråga 6.

7. a) Vilket intresse skall du tillgodose i dessa samverkansprojekt?

b) Hur ser du på din lojalitet?

     c) Vem eller vad ska du försvara?



8. Vad kan det vara för typ av problem som du är med och löser genom ditt deltagande i

samverkansprojektet/n?

a) Hur löser ni ev problem inom samverkansprojektet/n?
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