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Sammanfattning 
Denna uppsats behandlar ett nu högaktuellt ämne, marknadsoriente
ring i kommuner. Allt fler kommuner genomför förändringsarbeten 
inspirerade av idéerna kring marknadsorientering. Vi ställer den kriti
ska frågan om det marknadsorienterade synsättet verkligen är tillämp-
bart på kommuner? Vårt syfte är att undersöka detta samt att utveckla 
en modell över marknadsorientering i kommuner. Uppsatsen ger ett 
teoretiskt bidrag genom att vi utvecklar en modell över marknadsorien
tering i kommuner. Den ger också ett empiriskt bidrag genom att resul
taten kan tillämpas i kommuner och organisationer med liknande fö
rutsättningar. 

Vi har använt en fallstudiemetod för att studera marknadsorientering 
i kommuner. Valet av fallstudiemetoden hänger samman med att vi tar 
utgångspunkten i organisationsförändringar som de beskrivs av aktörer 
som arbetar i organisationerna. Denna metod ger goda möjligheter att 
fånga upp förekomsten av det marknadsorienterade synsättet. I upp
satsen följer vi förändringsarbeten i två kommuner: Kristianstad och 
Södertälje. Vi har tydligt kunnat iakttaga hur de organisationsföränd
ringar som genomförts i dessa kommuner till stor del har passat in i det 
marknadsorienterade synsättet. 

Uppsatsens teoretiska referensram har byggts upp utifrån den all
männa litteraturen om marknadsorientering som relateras till privata 
företag. Litteraturen kommer till stor del från artiklar i amerikanska 
tidskrifter. Viss enighet finns kring den övergripande definitionen i 
termer av att fokusera kundernas behov och önskemål. På en mer kon
kret nivå finns en stor mängd förslag på aktiviteter som sägs öka mark
nadsorienteringen. Enigheten kring dessa aktiviteter är dock liten. 

Även svenska författare har använts och då främst för en teoretisk 
genomgång av området tjänstemarknadsföring. Kommunerna kan be
traktas som tjänsteproducerande organisationer vilket gör det intres
sant att fördjupa sig i detta teoriområde. Kommunerna har dock delvis 
andra förutsättningar vilket får vissa effekter. 

Den stora bristen i litteraturen har varit att det saknats en helhetssyn 
på marknadsorientering, en helhetssyn som kan sägas hålla ihop det 
marknadsorienterade synsättet. Efter den teoretiska genomgången har 
vi sammanfattat de delar av litteraturen som det har funnits enighet 
om och definierat tre centrala komponenter i synsättet: marknadsin
formation, stödjande system och kundmötet. En samordnad satsning 
på att utveckla dessa kan leda till ökad lönsamhet, vilket av många 
uppfattas som huvudmålet med marknadsorientering. 
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För att kunna anpassa det marknadsorienterade synsättet till de för
utsättningar som råder för kommuner har vi gjort en analys i fyra 
dimensioner där kommunerna skiljer sig från privata företag: mål, 
resursströmmar, styrning och uppgifter. Dessa dimensioner har bety
delse för möjligheten att tillämpa det marknadsorienterade synsättet i 
kommuner. Vi har med ledning av ovanstående konstruerat en grund
modell för marknadsorientering i kommuner. 

Denna grundmodell används för att studera de organisationsförän
dringar som hade förekommit i Kristianstads och Södertälje kommun. 
De organisationsförändringar som hade genomförts varierade från en
kla skrivregler, servicekurser och decentralisering till mer övergripan
de förändringar av organisationsstrukturen. Gemensamt för dessa or
ganisationsförändringar var att de hade tydliga inslag av marknads
orientering. 

När vi analyserade dessa förändringar utifrån den modell vi hade 
fann vi att ledningen i Kristianstad och Södertälje valt olika sätt att för
ändra organisationen för att fånga upp kommuninvånarnas behov och 
önskemål. Den främsta skillnaden mellan kommunerna var att man i 
Kristianstad hade arbetat mer med att få personalen serviceinriktad och 
att man i Södertälje hade arbetat mer med att anpassa de organisato
riska förutsättningarna genom kommundelsreformen. 

I båda organisationerna talade de mycket om att kommuninvånarna 
var deras kunder och att dessa måste placeras i centrum för olika åt
gärder. Det fanns en övertro på att vissa åtgärder t.ex. decentralisering 
skulle leda till ekonomiska "vinster". 

I de båda kommunerna hade de arbetat mycket med att förbättra "ut
bytet" med kommuninvånarna genom att t.ex. göra sig mera tillgäng
liga och att förbättra beslutssnabbheten - det vi klassar in under kund
mötet. Det är ingen tvekan om att kundmötet är den del av marknads
orienteringen man har arbetat mest med. Det är inte främst genom 
ytterligare insatser här som man kan uppnå en ökad marknadsorien
tering. 

Om vi går över till det stödjande systemet (datorisering, personalen, 
decentralisering mm) kan en rad förbättringar göras t.ex. genom att 
minska antalet mellanled och att öka integrationen mellan ledning och 
verksamhet. Kopplingen mellan kundmötet och det stödjande systemet 
kan också förbättras betydligt. 

Den stora stötestenen för marknadsorienteringen i kommunerna var 
marknadsinformationen. I båda kommunerna talade man mycket om 
kommuninvånarnas behov och önskemål, men nästan inga insatser 
gjordes för att ta reda på vilka dessa behov och önskemål var. I det 
marknadsorienterade synsättet är marknadsinformationen en mycket 
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viktig komponent. Det är mot den bakgrunden mycket intressant att 
fråga sig varför denna komponent var så outvecklad. 

En närmare analys av de speciella kommunala förutsättningarna gav 
vissa förklaringar till detta. Det är framförallt genom de resursström
mar som existerar i en kommun som tillräckliga incitament saknas för 
att utveckla informationsinsamlingen om kommuninvånarnas behov 
och önskemål. 

Denna insikt genererade en utvecklad modell över marknadsoriente
ring i kommuner där marknadsinformationen intar en betydligt mer 
central position än i grundmodellen. Den utvecklade modellen är en 
mer processuell modell än tidigare som tydligare visar på de samband 
som finns mellan de olika komponenterna. Kommuninvånaren intar en 
mer aktiv roll i modellen som en komponent från vilken marknadsin
formation ska erhållas. 

Den utvecklade modellen visar de centrala resursströmmarna som 
påverkar möjligheten till marknadsorientering i kommuner. Modellen 
visar därmed var begränsningarna finns beträffande tillämpningen på 
kommuner. En problematisering sker därvid av möjligheterna att lägga 
marknadsinformation till grund för beslut. 

I slutet av uppsatsen har vi låtit tankarna flyta mer fritt och tar där 
upp en del diskussioner som ligger delvis utanför den empiriska studi
en. Bland annat görs en distinktion mellan utbuds- och efterfrågestyrda 
organisationer. Viljan och möjligheten att förändra tjänsteutbudet är i 
hög grad beroende på om organisationen är utbudsstyrd eller efterfråge-
styrd. Kommunerna är idag utbuds styrda, vilket är en av förklaringar
na till att marknadsinformation inte behandlas som den viktiga styr
funktion den bör utgöra. Utifrån dessa resonemang utvecklas en typolo
gi över marknadsorientering i kommuner. 
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1. Marknadsorientering i kommuner 
- studiens problemområde 

Det marknadsorienterade synsättet har av tradition applicerats på den 
privata varu- och tjänsteproducerande sektorn. De senaste åren har allt 
fler författare fått upp ögonen för att marknadsorientering även kan 
vara tillämpbart på den offentliga sektorns organisationer.1 De försök 
som gjorts att överföra idéerna om marknadsorientering till offentliga 
organisationer gäller dock nästan helt organisationer som i viktiga 
stycken liknar de privata varu- och tjänsteproducerande organisatio
nerna, t.ex. genom att de drivs med avkastningskrav, opererar på en 
reell, konkurrensutsatt marknad och/eller har en låg grad av demokra
tisk styrning.2 

En stor grupp av offentliga sektorns organisationer i Sverige uppfyller 
inte dessa krav. Dit hör bl.a. stora delar av den kommunala och lands
tingskommunala sektorn. I denna uppsats intresserar vi oss för frågan 
om det marknadsorienterade synsättet även är tillämpbart på svenska 
kommuner3 trots särdragen hos dessa. 

Detta är av empiriskt intresse, framförallt därför att det sker föränd
ringar i kommunala organisationer som pekar mot ett mer marknads-
orienterat synsätt. Vi kan iaktta ett markerat ökat intresse för kommun
invånaren, inte bara som huvudman för den kommunala verksamhe
ten, utan också som kund till densamma. Ett marknadsorienterat 
språkbruk har också blivit alltmer märkbart där de direkta relationerna 
till kommuninvånarna fokuseras.4 

En viktig källa till detta språkbruk är det förnyelsearbete som drivits 
av Civildepartementet under 1980-talet. I flera skrifter från departemen
tet talar man t.ex. numera om medborgarna i termer av kunder. Syftet 
sägs vara att föra förvaltningen och medborgarna närmare varandra. 
Service och brukarinflytande är två viktiga begrepp som används i det 
sammanhanget, begrepp som är direkt inspirerade av idéerna kring 
tjänstemarknadsföring i privata företag.5 

Den kommunala verksamheten kan till stora delar beskrivas som 
tjänsteproducerande. Likheterna har gjort att teoriområdet tjänste
marknadsföring har fått stor spridning även i kommuner.6 Det finns 
1 Allen (1988), Eriksson (1990), Grönroos & Monthelie (198 8), Kotler & Clarke (1987) 
2 Se t.ex. Erikssons (1990) studie av statliga verk samt Henning & Ra mströms 
(1989) studie av AMS. 
3 Med kommuner avses i fortsättningen primärkommuner 
4 Se t.ex. den debatt som förts i Kommunaktuellt under 1980-talet 
5 Söderlind & Petersson (1986) 
6 Se t.ex.Fock (1988) 
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dock en tendens att underskatta olikheterna mellan privat och kommu
nal verksamhet. 

Inspirationen till ett mer marknadsorienterat språkbruk kommer 
även från konsultmarknaden.7 Czarniawska-Joerges8 visar i en stu
die hur konsultarbetena under 1980-talet alltmer kommit att handla om 
styrning av innebörder. Konsulten bidrar (i det sammanhanget) med 
enkla etiketter och metaforer som underlättar diskussioner av problem 
och lösningar. 

När den offentliga sektorns organisationer ifrågasätts fungerar det 
marknadsorienterade synsättet som en väg att återvinna legitimitet. Att 
hämta inspiration till förändringsinsatser från den privata sektorn blir 
därmed ett vanligare förfarande.9 Normer hämtade från den privata 
sektorn tjänar inte bara som inspiration utan kan också underlätta ge
nomförandet av reformer i den offentliga sektorns organisationer.10 

Den kommunala organisationen och styrningen är utsatt för experi
ment som i mycket går ut på att efterlikna det privata företagets sätt att 
fungera. Till åtgärdsarsenalen hör servicesatsningar, decentralisering, 
ledarskap, målstyrning, entreprenadkonkurrens m.m. 

Teoretiska utgångspunkter 

Ur ett teoretiskt perspektiv är det av intresse att utöka en viss teoris till
ämpningsområde. Genom att vi tillämpar idéerna om marknadsorien
tering på en ny grupp av organisationer, kommuner, bidrar det till 
ytterligare teoriutveckling. Framförallt genom att ifrågasätta och modi
fiera viktiga komponenter i det marknadsorienterade synsättet som det 
traditionellt formulerats för privata företag. 

Marknadsorientering definierar vi i detta arbete som ett synsätt, base
rat på att man i organisationen accepterar behovet av kundorientering, 
lönsamhet och spridning av marknadsinformation i organisationen, 
samt att ett system byggs upp internt för att stödja det önskade 
beteendet.11 Organisationens aktiviteter ska därvid baseras på behov 
och önskemål hos kunder/kundsegment. 

Denna typ av allmän bestämning av det marknadsorienterade syn
sättet bygger i grunden på att organisationen delar vissa grundläggande 
kar akteri s tika som traditionellt har hämtats från privata företag. Det 
7 Pihlgren (1985), Pihlgren & Svensson (1989), Premfors et al (1985) 
8 Czarniawska-Joerges (1988) 
9 Czarniawska (1985) 
10Brunsson (1990), 32 
11 Se t.ex. Kohli & Jaworski (1990), 2f, McNamara (1972), 51, Narver & Slater 
(1990), 21 
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gäller inte minst tanken att organisationen ska drivas med ett vinstsyf
te och att aktiviteter riktade mot marknaden i första hand ska bedömas i 
termer av avkastning. 

En annan förutsättning är att organisationen agerar på en konkur
rensutsatt marknad där tydliga utbyten sker mellan säljare och köpare. 
Kunderna byter pengar mot varor och tjänster och prissättningen utgår 
från att alla kostnader ska täckas och att det ska bli ett överskott. För or
ganisationen sker finansieringen av verksamheten således genom 
dessa utbytesprocesser på marknaden 

En kommun fungerar radikalt annorlunda genom att finansieringen 
av verksamheten till stora delar sker indirekt via skattsedeln. En kom
mun kan i den bemärkelsen beskrivas som budgetstyrd. Insamlande av 
marknadsinformation för att därigenom styra framtida aktiviteter blir 
en problematisk aktivitet i kommunen, eftersom kopplingen mellan 
tjänsten och betalningen för den är mycket otydlig. Efterfrågan på de 
kommunala tjänsterna speglar därmed inte den reella betalningsviljan 
på samma sätt som den gör för ett privat företag. 

Men kommunen skiljer sig från det privata, vinstdrivande företaget 
på fler sätt. En viktig grundförutsättning är att kommunen är demokra
tiskt styrd via val av folkets representanter. Dessa förutsätts ha känne
dom om kommuninvånarnas behov och önskemål, främst genom de ut-
tolkningar som görs i de kommunala partiprogram som man går till val 
på. Hur den demokratiska styrningen påverkar möjligheterna att an
passa det marknadsorienterade synsättet är en fråga som bör uppmärk
sammas. 

En annan viktig grundförutsättning är att kommunerna är ålagda 
viss myndighetsutövning, vilket innebär att de inom dessa områden inte 
utan vidare kan göra anpassningar enligt en faktisk eller förväntad 
efterfrågan. Marknaden kan således inte heller i detta sammanhang ha 
samma styrande effekt som för ett företag. 

Uppsatsens syften 

Ovanstående exempel får oss att fundera på om det är möjligt att an
vända sig av ett marknadsorienterat synsätt i en kommun. Vad får i 
sådana fall skillnaderna i grundidéer och grundförutsättningar för 
effekt? I teorikapitlet fördjupar vi denna problemdiskussion ytterligare -
både genom att diskutera det marknadsorienterade synsättet och genom 
att i den diskussionen föra in särdragen hos den svenska kommunen. 

Ett första syfte med denna uppsats är att analysera tillämpbarheten 
av ett marknadsorienterat synsätt i kommuner. Ett andra syfte är att 
utveckla en modell över marknadsorientering i kommuner. 
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Metodmässiga utgångspunkter 

Forskningen inom området marknadsorientering kan kritiseras på fle
ra punkter. Vi har redan nämnt begränsningen i definitionerna till 
vinstdrivande och marknadskopplade organisationer.12 De fåtaliga em
piriska studierna kan också utsättas för kritik på olika punkter. 

De studier som gjorts om marknadsorientering är främst amerikan
ska, men även svenska studier finns och då främst inom området tjän
stemarknadsföring. Gemensamt för det stora flertalet av dessa studier 
är en fokusering på aktiviteter som ryms inom ett marknadsorienterat 
synsätt, snarare än synsättet som sådant. Studierna genomförs i all
mänhet med en enkätteknik där ett antal aktiviteter namnges och res-
pondenter (vanligen högsta ledningen i organisationen) har att ange om 
aktiviteten genomförts eller ej. Ett annat tillvägagångssätt är att låta 
kunder fylla i enkäter som handlar om tillhandahållen service.13 

Dylika tillvägagångssätt ger en bild av de organisatoriska arrange
mang som ledningen utformat för att skapa en marknadsorientering. 
Däremot ger det mindre information om hur man i organisationen för
håller sig till synsättet. Att man i de empiriska studierna inte uppmärk
sammat detta är märkligt mot bakgrund av att man i många teoretiska 
bestämningar trycker på marknadsorientering som ett synsätt som ska 
spridas i hela organisationen. 

I den empiriska undersökning som genomförts i detta arbete har vi 
valt en kvalitativ forskningsansats där aktörernas uppfattningar spelat 
en central roll för att bygga upp en bild av marknadsorienteringen i de 
två fallen. Med aktörernas uppfattningar avser vi här vilken mening 
man lägger i genomförda förändringar. Hur beskriver man huvuddra
gen i förändringarna? Vilka begrepp använder man? Hur argumen
terar man för olika marknadsorienterade komponenter? 

Vår ambition är att applicera det marknadsorienterade synsättet på 
en ny grupp av organisationer - svenska kommuner — där man av 
tradition arbetat under fundamentalt annorlunda villkor. Det blir mot 
den bakgrunden extra viktigt att försöka fånga upp de meningar aktörer 
lägger i förändringarna. Det blir mycket betydelsefullt när vi tillämpar 
det marknadsorienterade synsättet på kommuner, med de speciella sär
drag som karakteriserar dessa. Risken med en studie enbart av aktivi
teter är att man helt missar de särdrag som existerar i kommunen. 

En undersökning av marknadsorientering i kommuner bör baseras 
121 ett fåtal studier diskuteras utvecklingen av marknadsorientering till andra typer 
av organisationer. Se t.ex. Kotler & Lewy (1969) 
13 Se t.ex. Lewis (1988), Parasuraman, Zeithaml & Berry (1985). De senare utgör 
undantag så tillvida att de också har utfört en kvalitativ studie Zeithaml, 
Parasuraman & Berry (1985) 
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på djupare studier av hur man i organisationerna beskriver och talar i 
termer av marknadsorientering. Empirin i detta arbete utgörs av för-
ändringsprojekt genomförda i två svenska kommuner. Vårt främsta 
grundmaterial för att undersöka marknadsorienteringen utgörs av be
skrivningar som aktörer i de båda organisationerna gör av förändring
arna, hur de motiverar förändringarna och försöker beskriva effekterna 
av dem - i tal och skrift. 

Vår ambition i denna uppsats är att successivt utveckla en modell 
över marknadsorientering i kommuner, vilket vi uttryckte i det andra 
syftet ovan. För att kunna göra detta är det även viktigt att undersöka 
tillämpbarheten av det marknadsorienterade synsättet, dvs det första 
syftet. 

Metodmässigt sker en pendling mellan teoretiska diskussioner och 
empirisk belysning, i form av de två fallstudierna. Uppsatsens slutre
sultat kan därmed sägas vara grundat i både traditionell teori kring 
marknadsorientering och i empiriska analyser. Annorlunda uttryckt 
tas utgångspunkten i den traditionella teorin kring marknadsoriente
ring, vilken sedan utvecklas i konfrontationen med fallen och fördjupa
de litteraturstudier. 

Disposition 

I denna uppsats har vi hittills preciserat forskningsområdet och även 
syftet med studien. I kapitel 2 redogör vi för de metodologiska övervä
ganden som har gjorts och i kapitel 3 bygger vi upp en teoretisk refe
rensram för studien. Kapitel 3 består av en allmän genomgång av be
greppet marknadsorientering, en genomgång av teorierna om tjänste
marknadsföring samt en diskussion av tillämpbarheten på kommuner. 

Efter den teoretiska genomgången som avslutas med en grundmodell 
över marknadsorientering i kommuner redovisar vi empirin, en be
skrivning av organisationsförändringarna i Kristianstad i kapitel 4 och 
i Södertälje i kapitel 5. Dessa båda empirikapitel avslutas var för sig med 
fallnära analyser strukturerade utifrån den teoretiska grundmodellen. 

I kapitel 6 genomför vi en jämförande analys av de två kommunerna 
utifrån grundmodellen över marknadsorientering i kommuner. Efter 
dessa analyser presenterar vi den utvecklade modellen över marknads
orientering i kommuner. 

Kapitel 7 är att betrakta som ett kapitel av mer spekulativ karaktär 
som uttrycker vissa tankar och idéer som vi har erhållit under process
ens gång och är att betrakta som exkurs till studien. I det avslutande 
kapitel 8 sammanfattar vi slutsatserna av föreliggande studie. 
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2. Metodöverväganden 
Inledning 

Vi ska i detta kapitel utveckla argumenten för och beskriva det teo
retiska och empiriska tillvägagångssättet för att uppfylla de två syftena 
med uppsatsen - att analysera tillämpbarheten av det marknadsorien-
terade synsättet samt att utveckla en modell över marknadsorientering i 
kommuner. Vi inleder med ett övergripande resonemang kring syftena 
och hur dessa relateras till den övergripande forskningsstrategin. 
Kapitlet avslutas med en beskrivning av det metodmässiga tillväga
gångssättet för att samla in och analysera data. 

Modellutveckling som syfte - vår forskningsstrategi 

Marknadsorientering beskrivs vanligen som ett synsätt baserat på en 
företrädesvis normativ föreställning om hur organisationer bör fungera 
i relation till sina kunder. Synsättet kan därmed närmast beskrivas som 
en normativ modell över verkligheten. I den övervägande delen av litte
raturen beskriver synsättet inte hur företag och organisationer i verk
ligheten beter sig, det är således inte frågan om en deskriptiv modell, 
även om det i den vetenskapliga litteraturen gjorts en rad försök att 
empiriskt beskriva marknadsorientering. 

Syftet med att bygga modeller kan vara av olika slag. En modell kan 
utgöra en semantisk tolkning av en viss teori. Detta sker vanligtvis i 
matematiska termer och då kallas den för en matematisk modell.14 Ex
empel på dylika modeller är olika försök att avbilda en generell efter-
frågeteori inom nationalekonomin.15 

En modell kan också vara en direkt avbildning av ett fenomen, i en 
annan skala (en flygplansmodell), eller genom att simulera verklighe
ten (en krocktest). Dessa kallas ofta för ikonmodeller. 

Vi arbetar här med en tredje form av modell, vars syfte närmast är att 
utgöra fokusering av ett fenomen som i sig är otydligt, svårbeskrivbart 
och komplext. Marknadsorientering går inte att se på samma sätt som 
vi kan se ett flygplan, eller utföra en krocktest. Det blir speciellt tydligt 
då vi väljer att intressera oss för marknadsorientering som ett synsätt i 
organisationer.16 

En modell kan då hjälpa oss att tydliggöra vad det är vi ska söka efter 
när vi vill förstå marknadsorientering i kommuner. Modellen hjälper 
14Suppe (1977), 96f 
15Holmlund (1974), 48 
16 Gadamer (1979), 128 
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oss att identifiera relevanta faktorer i den komplexa verklighet vi vill 
förstå. Den modell över marknadsorientering i kommuner vi kommer 
att bygga upp i denna uppsats bör därmed uppfylla kravet att peka på 
faktorer som är relevanta för förståelsen av fenomenet. 

Kraven på en modell kan ställas olika men vi anser att en modell bör 
innehålla faktorer som speglar förhållanden som de ser ut, som de 
kommer att se ut eller som de borde se ut. Vidare bör en modell inne
hålla sambandskonstruktioner mellan faktorer och modeller ska också 
utgöra förenklingar av verkligheten.17 

Ovanstående betyder inte att modeller ska bedömas utifrån om de är 
rätt eller fel. I stället är det mer befogat att tala om huruvida modellerna 
speglar t.ex. förhållanden, samband eller strukturer på ett bra eller då
ligt sätt. I detta resonemang ligger att man inte måste eller kan ge en 
exakt riktig bild av verkligheten. 

Vår ambition i detta arbete är att utveckla en modell som beskriver 
hur man i kommuner de facto arbetar och kan arbeta med mark
nadsorientering. Det första syftet - att analysera tillämpbarheten av ett 
marknadsorienterat synsätt - blir därmed ett viktigt steg för att transfor
mera de normativa grundelementen i det marknadsorienterade syn
sättet till en mer realistisk beskrivning av marknadsorientering i kom
muner. 

Finns det några faktorer som gör att det marknadsorienterade syn
sättet inte är tillämpbart på kommuner? Finns det faktorer som på olika 
sätt kräver modifieringar av det marknadsorienterade synsättet? Frågor 
av denna typ är viktiga att svara på innan en regelrätt modellutveckling 
kan ta vid. Det första syftet med uppsatsen är därvid att betrakta som en 
förutsättning för det senare syftet. En viktig del i arbetet med att utveckla 
en modell blir att analysera möjligheterna att tillämpa synsättet. 

Ett första steg mot en modell som på ett bättre sätt beskriver förutsätt
ningarna för marknadsorientering i kommuner tas i nästa kapitel, i 
form av en teoretisk diskussion av centrala begrepp. Vi kommer där på 
teoretiska grunder att diskutera om och hur de olika delarna i det mark
nadsorienterade synsättet kan appliceras på kommuner. En mer reali
stisk beskrivning åstadkommer vi genom att urskilja vissa kommunala 
särdrag som påverkar möjligheterna att tillämpa det marknadsoriente
rade synsättet. 

Resultatet av diskussionerna i teorikapitlet blir en tentativ modell över 
marknadsorientering i kommuner. Fortsättningen av uppsatsen ska 
sedan ägnas åt att på empiriska grunder arbeta vidare med denna 
grundmodell. I nästa avsnitt beskriver vi vår i första hand kvalitativa 
metodansats vad gäller den empiriska delen av uppsatsen. 
17 Se Hägg, Wiedersheim-Paul, Aronsson (1977), 20 
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Vår forskningsstrategi kan beskrivas som ett alternerande mellan 
teori och empiri, där modellen utvecklas i ett växelspel mellan dessa. 
Schematiskt kan modellutvecklingsarbetet beskrivas på följande sätt: 

Vad är marknadsorientering? 
En allmän genomgång 
Tjänstemarknadsföring 

Grundmodellen över marknads
orientering i kommuner 

Empirisk frågeställning: 
Går marknadsorientering att 
tillämpa på kommuner? 

Två fallstudier: 
Beskrivs och analyseras i 
termer av grundmodellen 

En utvecklad modell 
över marknadsorien
tering i kommuner 

Kommunala särdrag: 
En diskussion 

Figur 1. Modellutvecklingsprocessen 
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En kvalitativ metodansats 

Vi har i detta projekt valt en kvalitativ metodansats, där vi följt och do
kumenterat förändringsarbeten i två kommuner under flera år. Det 
material vi samlat in ligger till grund för den analys vi gör i termer av 
det marknadsorienterade synsättet. Vi ska i detta avsnitt förtydliga ar
gumenten för den kvalitativa ansatsen. 

I valet av metodansats i ett forskningsprojekt diskuteras ofta kvalita
tiva och kvantitativa data, kvalitativa och kvantitativa metoder respek
tive kvalitativa och kvantitativa studier. Dessa begrepp kan inte använ
das synonymt, eftersom det existerar en viss skillnad mellan dem enligt 
nedan. 

När det gäller kvalitativa/kvantitativa data så kan vi göra en klar dis
tinktion mellan dem. Kvantitativa data innebär en betoning av mätbara 
aspekter av verkligheten. Den föregivna objektiviteten i kvantitativa data 
ligger just i att mätningen utförs med ett redskap som ligger utanför 
forskaren. För samhällsvetenskapliga förhållanden illustreras detta 
bäst med enkätstudier. Enkäten som riktar sig till en viss population ut
gör ett redskap som, oberoende av forskaren, ska mäta vissa egenskaper 
hos gruppen. En viss del av den undersökta populationen har svarat på 
enkätfrågorna på ett visst sätt och utifrån detta kan vissa slutsatser 
dras. 

Beteckningen kvantitativa data har sitt filosofihistoriska ursprung i 
distinktionen mellan primära och sekundära egenskaper. De primära 
egenskaperna är sådana som en företeelse besitter i sig själv, dvs obero
ende av betraktaren, t.ex. utsträckning, form, fasthet, rörelse, antal. 
Med hjälp av olika redskap står det i forskarens makt att mäta dessa 
primära egenskaper. Det intressanta är inte den enskilde forskarens 
tolkning av svaren, utan intersubjektiviteten i mätresultaten. 

I denna studie där vi intresserar oss för att göra en tolkning av orga
nisationsförändringar för att studera om det är möjligt att tillämpa ett 
marknadsorienterat synsätt utgör kvantitativa data främst ett komple
ment i datainsamlingen. Vissa kvantitativa mått kan vara ett tecken på 
en marknadsorientering i våra kommuner. Vi har t.ex. haft tillgång till 
budget- och redovisningsdata från de båda kommunerna. Framförallt 
budgetdokumenten har innehållit vissa intressanta fakta i marknads
orienteringshänseende. 

När det gäller kvalitatativa data finner vi istället en fokusering på 
subjektiva aspekter. Redskapet vid "mätningen" kommer här i en större 
utsträckning att utgöras av forskaren själv.18 Hans tolkningar av un
dersökningssubjektens svar blir viktigare än "bokstaven" i svaren. Kva
18Guba & Lincoln (1981), McCracken (1988) 
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litativa data fångas ofta in med hjälp av personliga intervjuer, som kan 
vara mer eller mindre strukturerade, där intervjuaren har möjlighet 
att på ad hoc-basis följa upp respondentens svar med ytterligare frågor 
tills intervjuaren tror sig ha förstått svaren korrekt. 

Redovisningen av dessa data sker oftast i form av en "berättelse" 
grundad på de olika respondenternas svar. Dessa tolkas av intervjua
ren, och det är i så måtto en dubbelt subjektiv berättelse. Detta gör att en 
annan intervjuare kanske skulle komma fram till något annorlunda 
slutsatser beroende på dennes tidigare erfarenhet, referensram, förför
ståelse och personliga tolkningar. Alla data innehåller emellertid tolk
ningar19 och måste i sin tur tolkas på något sätt. 

Att samla in kvalitativa data skulle passa vår problemställning på ett 
bra sätt. Eftersom vi vill samla in mycket information om några organi
sationsförändringar som vi sedan tolkar utifrån det marknadsoriente-
rade synsättet är många personliga intervjuer att föredra. Dessa kom
pletteras med skriftligt material. 

Vi kritiserade i inledningskapitlet tidigare studier kring marknads
orientering för en fokusering av aktiviteter istället för synsätt. Med den 
betoning av marknadsorientering som ett synsätt vi gör blir en aktörs-
eller tolkningsbaserad ansats oundgänglig. Kvalitativa data ger oss där
vid en bild av hur aktörer och grupper av aktörer i de två organisationer
na ser på relationen till kommuninvånarna och om vi där kan spåra en 
förändring mot ett marknadsorienterat synsätt. 

Med den filosofihistoriska analogin skulle vi kunna tala om sekun
därdata i fallet kvalitativa data. Men att kvalitativa data på något sätt 
skulle vara sekundära i förhållande till kvantitativa data är dock en 
föreställning som inte är korrekt. Detta i meningen underordnade de 
primära egenskaperna. 

Mellan kvantitativa och kvalitativa metoder finns inga helt vattentäta 
skott och det är därför inte alldeles klart vad som skiljer dessa två meto
der åt.20 Vi kan konstatera att verkligheten inte är strukturerad i ter
mer av de två typerna av data. Distinktionen handlar istället om hur vi 
förhåller oss till verkligheten. Till en och samma uppsättning referen
ser i verkligheten, t.ex. en bil, ett hus, eller en bok, kan vi förhålla oss på 
olika sätt. 

Det innebär att med utgångspunkt i kvantitativa eller kvalitativa för
hållningssätt, kan vi sätta igång och mäta olika kvantitativa egenskaper 
hos bilen som vikt, längd, motorstyrka, färg m.m. Vi kan också gå vida
re och ställa kvalitativa frågor om vad en bil betyder för oss, t.ex. vilken 
status just detta bilmärke ger, vad vi ska använda bilen till osv. Ett 
19 Lindholm (1979) anser att tolkning är ett instrument för att skapa förståelse 
20Se t.ex. Van Maanen (1979) 
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råder. Komponenterna speglar ett sätt att renodla de mål och medel som 
inryms i det marknadsorienterade synsättet. 

En viktig del av den teoretiska genomgången utgörs av en kritisk 
granskning av möjligheterna att tillämpa det marknadsorienterade 
synsättet på kommuner. Vi introducerar i modellutvecklingsarbetet ett 
antal särdrag som påverkar möjligheterna att tillämpa synsättet på 
svenska kommuner. 

Den grundmodell som blir resultatet av diskussionerna i kapitel 3 
fyller flera syften. För det första är modellen intressant i sig, genom att 
utgöra ett försök att sammanfatta litteraturen kring marknadsoriente-
tering, med sikte på en speciell tillämpning. Det andra syftet är att tjäna 
som analysram för den empiriska delen av uppsatsen. 

Genom att vi i modellform identifierat ett antal komponenter som be
döms relevanta i ett marknadsorienterat perspektiv, erhåller vi en ram 
att presentera och analysera de båda fallen utifrån. Grundmodellen 
strukturerar därmed stora delar av den empiriska analysen i kapitel 4 
och 5 (och i viss mån även kapitel 6). 

Val av empiriskt tiUvägagångssätt 

Inför den empiriska datainsamlingen diskuterade vi två olika strategi
er. Den ena var att använda oss av några av oss redan studerade föränd
ringsprojekt i kommuner och den andra var att välja nya förändrings-
projekt i andra kommuner och göra en ny datainsamling. Vilken väg vi 
än väljer är det av central betydelse vilka fall som väljs. 

Glaser & Strauss diskuterar urvalsproblematiken utifrån ett teoretiskt 
relevanskriterium.26 Fallen ska väljas på ett sådant sätt att de kan för
väntas utveckla en framväxande teori eller, som hos oss, en modell. De 
fall vi väljer ut ska med andra ord vara relevanta att lägga till grund för 
vårt modellutvecklingsarbete. 

Det behöver inte innebära att man i kommunerna explicit talar om 
marknadsorientering, dvs använder begreppet. Det intressanta är om 
man i de utvalda kommunerna genomfört förändringar som går att 
analysera i termer av det marknadsorienterade synsättet. I själva verket 
är det en del av vår frågeställning - är det marknadsorienterade synsätt
et tillämpbart på kommuner? Tecken på detta kan vara att man genom
fört förändringar i direkt syfte att på olika sätt närma sig kommuninvå
narna, stärka servicen, öka demokratin el dyl. 

Utifrån relevanskriteriet bedömdes ett stort antal kommuner som in
tressanta. Den typ av förändringar där relationerna till kommuninvå
narna fokuseras har varit mycket vanliga under 1980-talet. Själva har vi 
studerat förändringsarbeten i ett flertal kommuner, där man arbetat i 
26 Glaser & Strauss (1967), 49 
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denna riktning. Mot bakgrund av våra erfarenheter av och djupa fall
studier i flera kommuner föddes tanken att använda två av dessa för en 
analys i denna uppsats. Vi skulle därmed kunna genomföra studien 
utan att genomföra en ny datainsamling. Vilka för- och nackdelar 
kunde detta tillvägagångssätt ha för oss? 

Fördelarna med detta tillvägagångssätt bedömdes i huvudsak vara 
fyra. För det första befanns materialet tillräckligt omfattande och brett 
insamlat för vår nuvarande problemställning. Vi hade under flera år 
följt kommunerna och dokumenterat förändringsarbetena, både genom 
skriftlig dokumentation och personliga intervjuer. Det material vi sam
lat in bedömdes som tillräckligt för att ligga till grund för denna studie. 
Det har visat sig under projektets gång att få kompletteringar har behövt 
göras. 

För det andra skulle det vara tids- och kostnadseffektivt att kunna gö
ra reanalyser på redan insamlat material. Det som behövde göras var 
en grundlig totalgenomgång av det ursprungliga datamaterialet, dvs 
intervjuer och samtligt skriftligt material. Rent forskningsmässigt 
innebar detta att vi kunde ägna en förhållandevis stor del av projekttiden 
åt analysarbete jämfört med om vi skulle börja med en ny datainsam
ling. 

För det tredje bedömde vi det som en klar fördel att materialet inte var 
insamlat med marknadsorienteringssynsättet som ram. Fördelen var 
att vi hade ett ur detta perspektiv helt oprovocerat material. 

Insamlingen av det ursprungliga datamaterialet gjordes i syfte att 
skapa en god dokumentation av förändringsprojekten. Både med avse
ende på innehållet i projekten, hur de genomförts samt varför de ge
nomförts. Det har i intervjusituationerna inte gjorts några explicita för
sök att leda respondenterna till varken begreppet marknadsorientering 
eller att tala om relationerna till kommuninvånarna. 

Materialet är i den bemärkelsen oprovocerat. Om vi i aktörernas opro
vocerade tal, både i intervjusituationer och i skriftliga dokument, kan 
spåra tecken på marknadsorientering bör det ge en god indikation på att 
synsättet de facto är företrätt i organisationerna. Det finns, med en tra
ditionell uppläggning, alltid en risk att "lägga orden i munnen" på re-
spondenter, vilket vi undviker här. 

För det fjärde kan vi, genom att vi själva genomfört datainsamlingen, 
göra en bedömning av materialets styrkor och svagheter. Vi kan där
med sätta in fallen i en större helhet, vilket minskar risken för att fallen 
inte är teoretiskt relevanta. Det är även en stor fördel i de fall komplette
ringar behöver göras. 

Nackdelarna med detta tillvägagångssätt är i huvudsak tre. För det 
första att vi genom detta tillvägagångssätt skulle kunna missa informa-
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tion som var väsentlig för det nya projektets synsätt. Detta bedömdes 
som ett relativt litet problem eftersom insamlingen av det ursprungliga 
datamaterialet hade skett ur ett brett perspektiv, samt att det var insam
lat av oss själva. Vi har även haft möjligheten att göra kompletteringar 
av datamaterialet. Denna möjlighet har vi inte behövt utnyttja i någon 
större utsträckning. 

För det andra att materialet inte skulle innehålla tillräckligt många 
intressanta observationer sett ur marknadsorienteringsperspektivet. Vi 
måste då fråga oss om de två fallen räcker som grund för att utveckla en 
modell över marknadsorientering i kommuner? Detta kan man inte veta 
innan man har gett sig tid att gå igenom materialet på nytt, men vår 
förtrogenhet med datamaterialet gjorde att vi bedömde det som tillräck
ligt. Denna fråga måste bedömas i relation till arbetet som helhet. Det är 
därmed mindre av en metodfråga än en bedömning av hur väl vi upp
fyllt uppsatsens syften. 

För det tredje finns en risk att det finns andra kommuner som har 
kommit längre i sina förändringsarbeten, sett ur ett marknadsoriente-
rat perspektiv. Ett mer fullständigt urvalsförfarande skulle möjligen 
kunnat visa detta. Det är dock inte säkert att ett dylikt urvalsförfarande 
skulle ge oss fall som bättre skulle illustrera förutsättningarna för att 
tillämpa synsättet. 

Eftersom vi bedömde att fördelarna vida översteg nackdelarna beslöt vi 
oss för att använda det ursprungliga datamaterialet från förändrings
projekt i de två kommunerna - Södertälje och Kristianstad. 

Fallstudierna i Kristianstad och Södertälje 

Kristianstad och Södertälje är två kommuner som under 1980-talet ge
nomförde stora organisationsförändringar. De genomförda förändring
arna markerar, på olika sätt, en ambition att utveckla relationerna till 
kommuninvånarna. Fundamentalt i förändringsprojekten har varit 
kopplingen till kommuninvånarnas behov och önskemål. 

I fokus för den empiriska delen av vår studie befinner sig organisa
tionsförändringar. Det är i organisationsförändringarna som vi försö
ker spåra det marknadsorienterade synsättet. För att det ska vara möj
ligt att studera dessa organisationsförändringar måste vi ha en organi
satorisk ram eller avgränsning. Den naturliga avgränsningen är den 
organisatoriska enhet som omfattas av de förändringsprojekt vi stude
rar. På en övergripande nivå blir det den kommunala organisationen, 
men för att kunna gå tillräckligt djupt in i förändringarna är det ofta 
lämpligt att special studera förändringsprojekten på en lägre nivå som 
t.ex. en förvaltning eller en kommundel. 
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Vi har i båda fallen detaljgranskat en utvald del av organisationen. I 
fallet Kristianstad har det gällt gatukontoret, en förvaltning som gått i 
bräschen för servicesatsningarna i kommunen. I Södertälje har vi valt 
en av de 13 nybildade kommundelarna som granskningsobjekt. I övrigt 
har ambitionen varit att ge en heltäckande bild med avseende på in
tressen, funktioner och sektorer (se vidare avsnittet om intervjuer ne
dan). 

De resultat som kan erhållas av en dylik fallstudie kan då sägas vara 
av intresse endast för detta fall, och inget mer. Genom att betrakta de för 
oss intressanta organisationsförändringarna i ljuset av marknadsori
entering anser vi emellertid att vi kan bidraga till en ökad förståelse för 
de olika åtgärder som vidtas inom ramen för organisationsförändrings
projekt i kommuner. Förutsatt att de innehåller den för oss intressanta 
kopplingen till kommuninvånarens behov och önskemål som är ut
gångspunkten i det marknadsorienterade synsättet. 

De huvudsakliga källorna vid datainsamlandet har varit interna do
kument av olika slag men främst personliga intervjuer. Personliga in
tervjuer har utförts med befattningshavare på olika organisatorisk nivå, 
samt av de olika kategorierna politiker, tjänstemän och kollektivan
ställda. 

Ett problem som Gummesson27 diskuterar i samband med intervjuer 
och andra källor är access. Han menar att det dels är svårt att erhålla 
tillfredsställande access och dels att medvetandet om detta är allt för 
lågt. Det bästa resultatet skulle enligt honom erhållas om vi blev anlita
de av den organisation som vi ska studera samt att både företagsledning 
och fackliga organisationer var överens om detta. 

I fallet Kristianstad har detta också skett. En utvärderings studie på 
gatukontoret genomfördes på begäran av kommunen på konsultbasis. 
Detta ökade naturligtvis möjligheterna till fördjupade personliga kon
takter samt till minskade accessproblem både i konsultstudien och för 
denna studie. Genom detta har mycket god kontakt erhållits med flera 
centrala aktörer, vilket har varit värdefullt dels ur legitimitetssynpunkt 
och dels för att skapa förståelse för olika aktörers agerande. Detta var 
naturligtvis mycket värdefullt när vi gick igenom materialet på nytt. 

Reliabiliteten har kontrollerats så till vida att sakuppgifter från re-
spondenter har jämförts med skriftligt material i de fall detta funnits 
tillgängligt. För att ytterligare kontrollera främst reliabiliteten, men 
också i viss mån även validiteten har viss återföring skett till respektive 
organisation. I nästa avsnitt diskuteras vidare några källkritiska prin
ciper som används i arbetet. 

27 Gummesson (1985) 
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Presentation av datamaterialet 

Den bärande principen för ett adekvat urval i den ursprungliga studien 
var att skapa en god representativitet och djup inom de valda fallen. Vi 
premierade därmed "inomfallsgeneralitet" snarare än "mellanfallsge-
neralitet". 

Den "nya studiens" intresse för den enskilda organisationen gör att 
det är viktigt med en god representativitet inom vart och ett av fallen, 
vilket också fanns sedan tidigare. Ambitionen har varit att skapa en hel
täckande bild med avseende på sektorer, funktioner och intressen i or
ganisationerna. Eftersom detta var väl tillgodosett i det befintliga data
materialet behövde vi inte göra några kompletterande intervjuer av den 
anledningen. 

För att inte förlora oss i en alltför allmän bild av organisationsföränd
ringar har vi valt att detaljgranska en organisatorisk enhet i vart och ett 
av fallen. I Kristianstad handlar det om gatukontoret, och i Södertälje -
Pershagen/Södra kommundelsnämnd. 

I Kristianstad har intervjuer skett på tre olika nivåer i den kommuna
la organisationen. På den centrala nivån, representerat av kommunal
råd (från både majoritet och minoritet) och förvaltningschefer, har in
tervjuer gjorts med ett antal aktörer som speglar de centrala intressena 
i förändringarna. En tonvikt har lagts vid aktörer som själva aktivt del
tagit i förändringarna. På denna nivå har 11 personer intervjuats. 

På den administrativa nivån inom förvaltningarna har en liknande 
intervjufördelning gjorts. Det gäller i första hand tjänstemän som be
rörs av förändringarna och/eller aktivt deltagit samt fackliga represen
tanter. Här rör det sig om 11 intervjuer. 

Intervjuer har dessutom genomförts med personalen på fältet, dvs i 
detta fall gatukontorets drifts-, anläggnings- och underhållspersonal. 
På denna nivå har 12 personer intervjuats. 

I Södertälje har intervjuer på den centrala nivån, representerat av po
litiker och centrala administratörer, genomförts med aktörer som speg
lar de centrala intressena i förändringarna. Även här har en tonvikt 
lagts vid aktörer som själva aktivt deltagit i förändringarna. På denna 
nivå har 10 personer intervjuats. 

På kommundelsnivån har intervjuer genomförts med politiker, tjän
stemän och fackliga representanter som alla har haft god insikt i för
ändringarna. Här har 10 personer intervjuats. I källredovisningen 
längst bak i uppsatsen specificeras alla intervjuade personer. 

Vid sidan av intervjuerna har vi använt oss av annat material av 
framförallt intern karaktär. För denna fas av datainsamlingen har vi 
systematiskt samlat in och gått igenom olika typer av internt material i 
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respektive organisation som t.ex. kommunstyrelse- och kommunfull
mäktigeprotokoll, interna utredningar, PM, konsultrapporter, MBL-
protokoll, informationsmaterial, personaltidningar m.m. Det skriftliga 
materialet samt omkring 60 timmar personliga intervjuer har utgjort 
den huvudsakliga datainsamlingsmetoden. 

Kombinationen av personliga intervjuer och skriftligt material har 
varit nödvändig för att säkerställa den historiska framställningen i fall
beskrivningarna i kapitel 4 och 5. Båda fallen beskriver i stor utsträck
ning historiska skeenden där det förekommer en stor mängd sakuppgif
ter. De skriftliga källorna, i första hand protokoll, har fyllt den viktiga 
funktionen att verifiera när viktiga händelser ägt rum, samt grunddra
gen i händelseförloppen. 

Vi har använt traditionella källkritiska metoder för att avgöra sak
uppgifters vederhäftighet.28 Några bärande principer för arbetet med 
att säkerställa både fallbeskrivningar och våra egna analyser i de två 
avslutande kapitlen har varit: 

- Att sträva efter att få tag i samtida källor. Ju längre från en 
händelse en källa är desto mindre värd är den, det gäller både skriftliga 
och muntliga källor. 

- Att endast acceptera förstahandsuppgifter. Personer som t.ex. inte 
varit med om en händelse kan inte accepteras som källa. 

- Att i möjligaste mån försöka belägga sakpåståenden med hjälp av 
protokoll och andra samtida, äkta dokument. I den mån en intervju
källa står mot ett protokoll i en viss sakfråga bör därför protokollet ges 
störst trovärdighet. 

- Att aldrig acceptera en ensam källa för en viss uppgift. 
- Att vara uppmärksam på om källor kan vara färgade åt något håll. 

Detta är speciellt viktigt vid muntliga källor då forskarrollen kan påver
ka individer att ge svar som avviker från det historiskt korrekta händel
seförloppet. 

De muntliga källorna, dvs de personliga intervjuer som genomförts, 
måste ändå betraktas som den primära datakällan. Det är med hjälp av 
intervjuer som vi kunnat beskriva aktörernas uppfattningar i de två 
organisationerna på ett djupare plan. Protokollen är i många fall dåliga 
källor när det gäller att spåra motiven bakom t.ex. olika beslut. Ett pro
tokoll talar om när och vad som hänt, medan intervjuer ger en möjlig
het att ställa frågor om varför något hänt. Andra skriftliga källor som 
t.ex. informationsmaterial, artiklar i personaltidningar och utredning
ar intar en mellanställning. De är rikare på förklaringar än rena proto
28 För en introduktion till historieforskningens källkritiska metoder se Torstendahl 
(1966) 
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koll, men de lider av samma problem som alla skriftliga dokument -
som forskare kan du inte ställa några fördjupande följdfrågor. 

Analysarbetet 

Utifrån den grundmodell över marknadsorientering i kommuner som 
presenteras i slutet av kapitel 3 struktureras analysen av de båda fallen. 
Fallbeskrivningarna ger en kronologisk bild av organisationsföränd
ringarna i kommunerna, med speciell tonvikt på marknadsorientering. 
Detta datamaterialet ska i nästa steg analyseras och tolkas. Vi har tol
kat aktörernas tal och övrigt datamaterial utifrån det marknadsorien-
terade synsättet och följaktligen sökt efter material som kan tolkas i 
marknadsorienteringstermer. 

I det första analys- och tolkningsarbetet har en fallnära analys gjorts i 
anslutning till respektive fall. Där återfinns kopplingen till grundmo
dellen i kapitel 3 varvid vi jämför de åtgärder och det tal om föränd
ringar som fanns i fallen med denna modell. Vi tar där upp de delar av 
marknadsorienteringen som återfinns i respektive fallbeskrivning. 

I kapitel 6 vidtar en andra analysfas där en jämförelse görs mellan de 
olika åtgärder som vidtagits i de två fallen. Vi får därigenom ett grepp 
om likheter och skillnader som kan placeras in i marknadsoriente
ringsmodellen. Vilka olika vägar har man valt i de båda kommunerna 
för att försöka tillfredsställa kommuninvånarnas behov och önskemål? 

Utifrån dessa två analysdelar kan vi dra slutsatser om det marknads-
orienterade synsättets tillämpbarhet och utveckla grundmodellen mot 
en modell som bättre överensstämmer med marknadsorientering i 
kommuner. Den utvecklade modellen syftar till att ge en bättre beskriv
ning av marknadsorientering tillämpat på kommuner. Nedanstående 
figur visar schematiskt hur analysarbetet gått till. 
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3. Marknadsorientering 
Vi ser en stark koppling mellan viktiga delar av de förändringsarbeten 
som karakteriserat kommunerna under 1980-talet och utvecklandet av 
ett marknadsorienterat synsätt29, där relationen mellan organisatio
nen och dess kunder, kommuninvånarna, ställs i fokus och utvecklas. 
Att tillämpa det marknadsorienterade synsättet på kommuner är pro
blematiskt såtillvida att det är utvecklat utifrån det privata företagets 
förutsättningar, vilket vi återkommer till. 

Vi har så här långt talat om marknadsorientering som ett allmänt 
synsätt, ett nytt sätt att betrakta den offentliga organisationens förhåll
ande till sina kunder, kommuninvånarna. Vi ska i detta kapitel redo
visa en litteraturgenomgång och med den som utgångspunkt bygga upp 
en teoretisk föreställningsram kring begreppet marknadsorientering. 
Syftet är att klargöra begreppets innebörd, samt att bygga upp en teore
tisk grundmodell. 

Litteraturgenomgången kan sägas tjäna två grundläggande syften i 
detta arbete. För det första finns ett avgjort behov att försöka finna kär
nan i begreppet marknadsorientering. I litteraturen finns ett stort antal 
definitioner av begreppet, definitioner som skiljer sig i allt från betoning 
till grundläggande antaganden. Vi gör här ett försök att utifrån littera
turen som beskriver marknadsorientering komma fram till några cen
trala komponenter för marknadsorientering i tjänsteproducerande or
ganisationer. 

För det andra, och kanske viktigare, diskuterar vi möjligheten att 
applicera marknadsorientering på offentliga sektorns organisationer -
speciellt kommuner. Det blir intressant därför att de i vissa avseenden 
skiljer sig från de privata företag som ofta används som utgångspunkt i 
litteraturen kring marknadsorientering. Vi kommer att avsluta kapitlet 
med att presentera vår teoretiska grundmodell över marknadsoriente
ring i kommuner. 

En viktig diskussion i teorikapitlet handlar om marknadsorientering i 
tjänsteproducerande organisationer. Detta avsnitt fungerar som en 
övergång till den andra delen av teorikapitlet, möjligheten att tillämpa 
marknadsorientering på offentligt styrda organisationer. 

Vi anser att det är viktigt att uppmärksamma litteraturen om tjän
stemarknadsföring. Detta gör vi av två anledningar. För det första har 
det marknadsorienterade synsättet fått ett starkt genomslag i litteratu
ren om tjänsteproducerande organisationer. Det finns därmed anled
ning att beakta den litteraturen. För det andra menar vi att idéerna om 
29 När vi i fortsättningen hänvisar till det marknadsorienterade synsättet avses den 
beskrivning som ges i d etta kapitel. 
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tjänsteproduktion och tjänsteproducerande organisationer i vissa vikti
ga stycken är tillämpbara även på offentligt styrda organisationer. 

Det marknadsorienterade synsättet 

I marknadsföringslitteraturen har marknadsorientering diskuterats 
som ett av flera synsätt på hur man i organisationer kan förhålla sig till 
en marknad. Marknadsorientering som dominerande synsätt byggs upp 
kring vissa idéer som skiljer den från andra synsätt. Ett synsätt ser vi i 
detta sammanhang som en samling idéer om organisationers förhåll
ningssätt till marknaden. 

En i litteraturen vanlig indelning av olika synsätt bygger på en utveck
lingstanke. Moderna organisationer har i sitt affär stänkande utvecklats 
från ett markerat internt perspektiv till ett alltmer externt orienterat 
perspektiv. Följande indelning i fyra synsätt är ett exempel på denna ut
vecklingstanke.30 1. Produkt/produktionsorientering 2. Försäljnings
orientering 3. Marknadsorientering31 4. Social marknadsorientering. 

Denna indelning i olika synsätt tar fasta på ideala relationsmönster 
mellan organisationen och dess marknad. Utgångspunkten är att man i 
organisationer har vissa frihetsgrader att välja hur man betraktar 
organisationens förhållande till marknaden. Skilda synsätt byggs sedan 
upp utifrån dessa ideala relationer till marknaden. Det marknadsorien
terade synsättet kan på det sättet beskrivas som en uppsättning idéer om 
hur organisationer bör fungera och byggas upp i relation till sin/sina 
marknader (vilket även inbegriper konkurrenter). 

Andra författare söker mindre finfördelade indelningar och skiljer 
t.ex. mellan produktions- och marknadsorientering32 eller produkti
ons- och serviceorientering33. Gemensamt för försöken till indelningar 
är att marknadsorientering betraktas som en utveckling av tidigare 
eller kontrasterande synsätt. Det finns i litteraturen en stark tendens att 
idealisera begreppet marknadsorientering, att se det som "the one best 
way". 

If North American industry is to compete effectively 
against Asian competitors, we have to make market orien
tation a norm, a part of our culture and we have to reinforce 
it in almost every possible way.34 

30 Se t.ex. Troye i Bendorf & Henri ksson (1989) 
311 anglosaxisk litteratur talas vanligen om the marketing concept, vilket i svensk 
litteratur har översatts med det marknadsorienterade synsättet. 
32Brege (1979) 
33Bowen, Siehl & Schneider (1989), 75ff 
34 Hardy (1988), 18 



26 

From the theory of market orientation and the implications 
of our research, we hold that market orientation is relevant 
in every market environment [vår kursivering].35 

Dessa typer av uttalanden är vanliga i litteraturen. I litteraturen finns 
även en rad explorativa och teoriutvecklande studier som fyller begrepp
et med ett meningsfullt innehåll. 

Den bärande idén för detta arbete är att undersöka om det marknads-
orienterade synsättet kan passa för den typen av budgetkopplade orga
nisationer som kommunerna utgör. 

Vi ska fortsättningsvis fylla begreppet marknadsorientering med ett 
innehåll och med det som utgångspunkt bygga upp en teoretisk grund
modell innehållande de mest centrala komponenterna. Denna modell 
utgör sedan grunden för den empiriska undersökningen. Den empiri
ska undersökningen ligger därefter till grund för konstruerandet av den 
utvecklade modellen över marknadsorientering i kommuner. 

Marlmadsorientering - en begreppsdiskussion 

Som mycket annat inom marknadsföringslitteraturen är det marknads-
orienterade synsättet utvecklat för att beskriva och utveckla industriellt 
verksamma, varuproducerande företag. Som vi ska se nedan har dock 
synsättet fått intressanta tillämpningar inom den privata och, i viss 
mån, även den offentliga tjänstesektorn. Vi börjar dock med att i detta 
avsnitt diskutera hur det allmänna synsättet ser ut. 

Vi kan spåra rötterna till det moderna marknadsorienterade synsättet 
tillbaka till 1950-talet. I USA, men även i Europa, började efterkrigsti
dens resursbrist efterträdas av ett allt större utbud av varor och tjänster, 
tillhandahållet av allt fler företag. Konsumenterna fick allt större eko
nomiska resurser att spendera på konsumtion samtidigt som konkur
rensen mellan företagen ökade. Från företagens sida började man inse 
att det fanns mer pengar att tjäna på att fokusera behov och önskemål 
hos segment av konsumenter, istället för den traditionella produktions
orienteringen.36 

Betoningen av kundernas behov och önskemål framstår som en vat-
tendelare mellan det produktions- och marknadsorienterade synsättet. I 
tidigare såväl som senare formuleringar av det marknadsorienterade 
synsättet finns fokuseringen på behov och önskemål hos kundsegment 
med som den viktigaste beståndsdelen. En av de tidigaste förespråkarna 
för synsättet i det vetenskapliga samhället, Peter Drucker, uttrycker 
denna kärna på följande sätt: 
35Narver & Slater (1990), 33 
36 För en fylligare historisk genomgång se Webster (1988), 31f 



27 

It is the customer who determines what the business is37 

En mer utvecklad formulering finner vi hos Theodore Levitt: 

... the organization must learn to think of itself not as pro
ducing goods and services but as buying customers, as 
doing the things that will make people want to do business 
with it.38 

Denna typ av slagordsmässiga bestämningar, så vanliga i litteraturen, 
hjälper oss dock inte att konkretisera begreppet marknadsorientering. I 
marknadsföringslitteraturen finns en rad försök att bestämma innebör
den i begreppet marknadsorientering. Vi ska i fortsättningen diskutera 
några försök att fylla begreppet med ett innehåll. Definitionerna tar i 
allmänhet fasta på tanken om marknadsorientering som ett över
gripande synsätt som handlar om hur organisationer idealt bör förhålla 
sig till sin marknad.39 Vad är det då för karakteristika som används 
för att definiera marknadsorientering? 

Den amerikanska organisationen American Marketing Association 
(AMA) nämner ett antal aktiviteter som bör finnas med i en marknads-
orienterad definition av marknadsföring. I en artikel från 1985 heter det 
att: 

Marketing is the process of planning and executing the 
conception, pricing, promotion, and distribution of ideas, 
goods and services to create exchange and satisfy indivi
dual and organizational objectives [vår kursivering].40 

Grönroos kritiserar i en artikel41 denna typ av definition för att inte ta 
de fulla konsekvenserna av en kundorientering. Han menar att definiti
onen inte beaktar vad kunderna vill att marknadsföringen ska vara. De
finitionen präglas av ett inifrån-ut perspektiv på företagets marknads
föring, dvs en produktionsorientering. Grönroos är också kritisk till den 
begränsade uppsättning aktiviteter som nämns i definitionen. Grönroos 
definition är: 

Marketing is to establish, develop and commercialise 
long-term customer relationships, so that the objectives of 

37Drucker (1954), 37 
38 Levitt (1960), 45 
39Kohli & Jaworski (1990) 
40 Marketing News (Mars 1985) 
41 Grönroos (1989), 54 
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the parties involved are met. This is done by a mutual 
exchange and keeping of promises.42 

Kotler & Clarke betraktar marknadsorientering som en affärsfilosofi 
där organisationen på ett bättre sätt än konkurrenterna försöker till
fredsställa behov och önskemål på marknader och delmarknader. Cen
tralt i deras definition är fokuseringen av behov och önskemål på mark
naden, dvs hos kunderna. De diskuterar även lönsamhet som ett resul
tat. 

the main task of the organization is to determine the needs 
and wants of target markets and to satisfy them through the 
design, communication, pricing, and delivery of appro
priate and competitively viable products and services.43 

Shapiro lyfter fram tre karakteristika hos den marknadsorienterade or
ganisationen som tydliggör fokuseringen av behov och önskemål. Han 
menar att information om alla viktiga faktorer som påverkar köp av pro
dukter ska spridas i organisationen. Vidare säger han att strategiska 
och taktiska beslut ska göras integrerat mellan funktioner och divisio
ner, samt att besluten ska genomföras med engagemang och förpliktel
se.44 I de två första punkterna betonar Shapiro vikten av att ha organi
satoriska arrangemang som stödjer marknadsorienteringen. Han för
ordar en matrisliknande struktur vad gäller beslutssystemet, samtidigt 
som också informationssystemet poängteras. Även Webster för ett lik
nande resonemang. 

An important role for marketing management is to be sure 
that information about customer service and satisfaction is 
gathered and sent to all parts of the organization on a 
regular basis.45 

Grönroos & Gummesson förordar att marknadsföringsfunktionen 
sprids i organisationen och inte koncentreras till en marknadsförings
avdelning. Ansvaret för att initiera och genomföra marknadsförings
aktiviteter bör, i den marknadsorienterade organisationen, delegeras 
inom linjen. Detta för att åstadkomma en ökad integration mellan verk
samhet och marknadsföring.46 

42 Grönroos (1989), 57 
43 Kotler & Clarke (1987), 31 
44Shapiro (1988) 
45Webster (1988), 39 
46Grönroos (1989), 55, Gummesson (1987) 
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Vissa författare beskriver det marknadsorienterade synsättet närmast 
som en kultur i organisationen. Man menar att värderingar och tros
satser kring kundorientering bör spridas i organisationen. Att sprida 
marknadsfunktionen i organisationen blir för dessa författare mer än 
bara en fråga om information och utbildning. Det handlar också om att 
motivera personalen att bidra till en ökad kundorientering av egen 
vilja.47 

I den amerikanska litteraturen finns en tendens att betona ett stärkt 
formellt funktionsansvar för marknadsföringen, främst manifesterat i 
inrättandet av en marknadsföringsavdelning.48 I kontrast till detta be
tonar den s.k. nordiska serviceskolan spridningen av marknadsförings
funktionen i hela organisationen, inte minst bland frontpersonalen.49 

Bland amerikanska författare förespråkar Hardy en vidare spridning av 
marknadsföringsfunktionen i organisationen. 

An organization is market-oriented when most employees 
have a sense that their work is related to adding value that 
will be passed on to end buyers and the channels of distri
bution which carry the total package to end buyers.50 

Kohli & Jaworski konstaterar i en litteraturgenomgång av begreppet 
marknadsorientering att det är tre faktorer som ständigt återkommer -
kunden i fokus, koordinerad marknadsföring och lönsamhet.51 Utifrån 
dessa faktorer definierar de marknadsorientering på följande sätt: 

Market orientation is the organizationwide generation of 
market intelligence pertaining to current and future cus
tomer needs, dissemination of the intelligence across de
partments, and organizationwide responsiveness to it.5^ 

I definitionen betonas några faktorer. För det första betonar författarna, 
liksom Shapiro, vikten av att i hela organisationen systematiskt samla 
in och bearbeta information om kundernas nuvarande och framtida 
behov. Informationsinsamlingen handlar inte bara om kundernas arti
kulerade behov utan även om de omgivningsfaktorer som kan komma 
att påverka de framtida behoven. Därvid kan en rad tekniker vid sidan 
av rena marknadsundersökningar komma att användas. 
47Dunn, Norburn & Birley (1985), 65ff, Webster (1988), 37 
48Naidu & Narayana (1991), 27 
49 Se t.ex. Grönroos (1983), Grönroos & Gummesson (1985), Gummesson (1976), (1987) 
50 Hardy (1988), 5 

Kohli & Jaworsk i (1990) 
520a, 6 
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För det andra måste den insamlade informationen kommuniceras 
och spridas inom organisationen så att man kan få koordinerade beslut 
på grundval av marknadsinformationen. I det sammanhanget trycker 
författarna också på att man i organisationen är lyhörd för att anpassa 
sig till kundernas behovsförändringar. Om inte det är fallet kommer 
eventuella informationssystem att förlora sitt värde vad gäller mark
nadsorienteringen. 

Narver & Slater diskuterar i en artikel kring marknadsorientering tre 
beteendekomponenter - kundorientering, konkurrentorientering och in
tern koordinering - och två beslutskriterier - långsiktighet och lönsam
het.53 Jämfört med de tidigare definitionerna lägger man till vikten av 
långsiktighet och lönsamhet. I övrigt överensstämmer försöken till be
stämningar i stora drag. 

De tre beteendekomponenterna bedömdes i Narver & Slaters artikel ha 
en godtagbar reliabilitet, enligt det av dem valda reliabilitetskriteriet. 
Däremot befanns de två beslutskriterierna (långsiktighet och lönsam
het) ej vara reliabla mått, varför dessa ej togs med i deras empiriska 
undersökning.54 Däremot är det av ett visst intresse för oss att diskute
ra dem i detta sammanhang. 

Beträffande lönsamheten så finns det olika uppfattningar om huru
vida det är en utgångspunkt för marknadsorienteringen eller ett resul
tat av den. McCarty företräder uppfattningen att lönsamhet är en 
utgångspunkt för marknadsorientering. 

The marketing concept means that an organization aims 
all its efforts at satisfying its customers - at a profit.55 

Vi menar att det är rimligare att betrakta lönsamheten som ett önskat 
resultat av marknadsorienteringen där fokus tas i marknadens behov 
och önskemål snarare än lönsamheten som sådan. Lönsamheten kan 
också ses som ett uttryck för en önskan att klä resultaten av marknads
orienteringen i ekonomiska termer för att därigenom kunna utvärdera 
olika insatser på ett systematiskt och enkelt sätt. 

Långsiktigheten indikerar att det är frågan om ett synsätt som ska 
utgöra grunden för organisationens agerande gentemot marknaden 
under en längre tidsperiod. Implementeringen av olika åtgärder inom 
ramen för ett marknadsorienterat synsätt ses därvid som en successiv 
utbyggnadsprocess. Som vi ska se nedan kan man inte förvänta sig att 
en organisation på kort tid kan byta synsätt och skapa en väl fungerande 
marknadsorienterad organisation. 
53 Narver & Slater (1990) 
54 Oa, 24 
55MeCarty & Perreault (1990), 27 
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Vissa författare betonar vikten av det konkreta mötet med kunden i 
sina bestämningar av marknadsorientering. Vi närmar oss då de tjän-
steproducerande organisationerna och deras förutsättningar. Ett ge
nomgående tema hos ett flertal författare är att marknadsorienteringen 
bland annat syftar till att skapa nöjda kunder. Cathcart betonar vikten 
av att det konkreta mötet med kunden sker på ett sådant sätt att kunden 
får en positiv upplevelse av mötet med organisationen.56 Liknande beto
ningar görs av en lång rad författare.57 Marknadsorientering handlar 
här om hur detta möte idealt ska gå till, med en betoning av sådana fak
torer som besluts- och servicesnabbhet, få kunden att känna sig 
uppskattad, förståelse för kundens behov och önskemål m.m.58 

En svensk författare som har intresserat sig för marknadsorientering 
är Gummesson som ger följande normativa råd för att öka marknads
orienteringen, vilka också speglar hans uppfattning om begreppet: 

- öka lyhördheten för kundernas behov och önskemål och låta dessa få 
större betydelse för styrningen av verksamheten. 

-öka den direkta kontakten mellan beslutsfattare och kunder samt 
minska antalet mellanled i organisationen. 

-använd mer resurser på totalinsatser för att skapa en marknads-
orienterad anda i organisationen istället för punktinsatser. 

-öka informationen om konkurrenterna och vad de håller på med 
istället för att lovprisa den egna förträffligheten. 

- stimulera intresset för nytänkande och inte låta existerande hinder 
slå ned goda idéer. 

-öka resultatinriktningen i organisationen och låta de ekonomiska 
rutinerna utvecklas så de passar för nya förutsättningar. 59 

Hos Gummesson tillkommer vissa intressanta egenskaper hos den 
marknadsorienterade organisationen. Han lyfter fram vikten av en de
centraliserad beslutsorganisation för att stödja frontpersonalens kund
kontakter. Att Gummesson betonar detta hänger samman med distink
tionen mellan varu- och tjänsteproducerande organisationer. I fallet 
tjänsteproducerande organisationer ökar vikten av decentralisering i 
Gummessons bemärkelse. 

Eriksson är en annan svensk författare som har uttalat sig om mark
nadsorientering. Följande normer, menar han, ska karaktärisera den 
marknadsorienterade organisationen och därigenom fungera som driv
krafter till prioriteringar och handlingar inom organisationen: 
56Cathcart(1988), 10 
57 Se t.ex. Maxwell & Steele (1989), Grönroos (1989) 
58Cathcart (1988), 13 
59Gummesson (1983), 63f 
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(1) identifiera marknader vars behov man vill tillgodose 
(2) utveckla lättillgängliga erbjudanden som tillfreds
ställer behoven bättre än konkurrenterna gör 
(3) formulera budskap som effektivt kommunicerar förde
larna med erbjudandet 
(4) sätta pris med hänsyn till marknadens betalnings
vilja 
(5) belöna de personer i organisationen som når uppsatta 
lönsamhetsmål.60 

I denna definition använder Eriksson marknadsorientering i en något 
snävare bemärkelse än övriga refererade författare. Eriksson betonar 
marknadsforingsaspekterna av det marknadsorienterade synsättet. 
Punkterna 2-4 ovan kan ses som försök att konkretisera vissa mark
nadsföringsaspekter av det marknadsorienterade synsättet. Eftersom vi 
betonar synsättets övergripande karaktär blir dessa faktorer mindre in
tressanta i detta sammanhang. 

Eriksson menar att det finns vissa uttalade eller outtalade normer i 
organisationen som fungerar som vägledning för marknadsoriente
ringen. När det blir ett gap mellan dessa normer och vad organisatio
nen presterar på marknaden kan det leda till en kris vilken antingen 
kan bli ett hot mot överlevnaden eller ses som en möjlighet inför fram
tiden.61 

I samband med denna redogörelse visar Eriksson på ett annat norm
system som skiljer sig från det ovan angivna och som tillämpas flitigt i 
den offentliga sektorn och det är den byråkratiska skolans normsystem, 
som handlar om att förse personalen med ett regelsystem för att kunna 
hantera praktiska problem. 

(1) klart definierade ansvarsområden för tjänstemännen 
(2) hög specialisering 
(3) skriftliga regelsystem 
(4) hierarkisk befälsstruktur 
(5) objektiv och op ersonlig behandling av ärenden.62 

Eriksson beskriver dessa olikheter i normerna som en orsak till att det 
existerar produktionsorientering i offentlig sektor i så hög grad i stället 
för den marknadsorientering som skulle behövas för tjänsteproduceran-
de organisationer. Som vi ska se i ett senare avsnitt är det inte helt 
oproblematiskt att diskutera marknadsorientering i offentliga organisa
tioner. 
60Eriksson (1988), 186f 
61 Eriksson (1990),80, Parasuraman, Zeithaml & Berry (1985) 
62Eriksson (1988), 187 
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Inlärningsprocessen 

Narver & Slater visar i en artikel63 att inget av de företag man under
sökt har nått upp till, vad författarna mäter som, en maximal mark
nadsorientering. Trots den enighet som verkar finnas av nyttan av att 
tillämpa synsättet har det inte implementerats i den utsträckning man 
skulle kunna förvänta sig. 

Hardy64 diskuterar några orsaker till att marknadsorientering inte 
fått den spridning man kunde förvänta sig mot bakgrund av de positiva 
beskrivningar som ges i litteraturen. För det första finns det i ett kortare 
perspektiv ett negativt samband mellan en hög kundservicenivå och 
kostnader. För det andra menar Hardy att det är ett kulturproblem -
framförallt äldre ledare i organisationen har svårt att ändra attityder. 

Utvecklandet av ett marknadsorienterat synsätt i organisationer be
skrivs av flera författare som en lärprocess. Övergången till ett mark
nadsorienterat synsätt sker gradvis över en längre tid. Vi beskrev tidiga
re marknadsorientering som ett synsätt som i utvecklat skick griper in i 
stort sett hela organisationen. I många organisatoriska funktioner, in
klusive produktions-, lager- och planeringsfunktioner, krävs nya tanke
sätt och beteenden. Mot den bakgrunden krävs under övergångsperio
den ett stort mått av kompetensuppbyggnad. Nedanstående indelning 
kan utgöra en illustration till en tidsmässig utveckling av kompetensut
vecklingsprocessen. 

1. organisationen har inga utåtriktade åtgärder alls och kunden får 
på egen hand söka upp företaget eller dess produkter. 

2. organisationen försöker i nästa steg att nå nya och gamla kunder 
med hjälp av annonsering och andra åtgärder. 

3. organisationen arbetar med imagefrågor och försöker få till stånd 
en vänlig image för att skapa en tilltalande psykologisk atmosfär 
som tilltalar kunden. 

4. genom utvecklingsinsatser försöker organisationen uppnå relativa 
fördelar gentemot de konkurrenter som finns på marknaden. 

5. organisationen försöker att positionera sig på marknaden med 
hjälp av de olika segment som existerar på marknaden. 

6. organisationen har ett rationellt system för analys, planering och 
uppföljning av marknadsmöjligheter. 

Det torde inte vara något tvivel om att det är få offentliga organisationer 
som har nått fram till steg 6 ovan. De flesta befinner sig i området 2-3 
63Narver & Slater ( 1990) 
64 Hardy (1988) 
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och har relativt nyligen uppmärksammat betydelsen av marknadsfö
ringsaktiviteter. Ovanstående inlärningsprocess upprepar sig i varje ny 
bransch och man måste troligen gå igenom dessa steg ett efter ett därför 
att vaije enskilt steg är förhållandevis stort. 

Det sagda innebär att vi knappast kan förvänta oss att finna en fullt 
utvecklad marknadsorientering i kommunerna. Övergången till mark
nadsorientering ser vi som en kontinuerlig process snarare än en 
kvalitativ tillståndsförändring. Det innebär att vi i anslutning till våra 
två fallorganisationer kommer att söka beskriva i vilka bemärkelser 
man närmat sig ett renodlat marknadsorienterat synsätt. 

Detta ligger också väl i linje med beskrivningen av det marknadsori-
enterade synsättet som en samling idéer kring vilka en viss grad av kon
sensus uppnåtts bland forskare och praktiker, snarare än en rigoröst 
konstruerad teoribyggnad. 

Marknadsorientering i tjänsteproducerande organisationer 

Marknadsorientering som övergripande synsätt är tillämpbart på både 
varu- och tjänsteproducerande organisationer. Eftersom kommuner 
lämpligen beskrivs som tjänsteproducerande är det av intresse att 
diskutera vilken roll marknadsorientering får där. Det är för övrigt en 
stark trend att även traditionella produkter får ett ökande inslag av 
tjänsteinnehåll. Detta leder till att tjänstemarknadsföring blir viktigt 
även för organisationer som tidigare betraktat sig som säljande produk
ter med lågt eller inget tjänsteinnehåll. Detta är även tillämpligt inom 
den kommunala sektorn, t.ex. för de tekniska förvaltningarna. 

Vi inleder diskussionen med att beskriva tjänsteproduktionens sär
drag för att sedan diskutera marknadsorientering i tjänsteproduceran
de organisationer. Till att börja med finns det vissa karakteristika som 
skiljer rena tjänster från produkter och dessa är: 

- en tjänst är immateriell 
- en tjänst är en aktivitet eller en process, och inte ett ting 
-produktion och konsumtion av en tjänst sammanfaller ofta i tiden 
-kunden medverkar oftast i produktionen av tjänsten.65 

I praktiken är det dock svårt att klassificera en organisation som rent 
varu- eller tjänsteproducerande. I de flesta fall existerar en blandning 
av de båda, vilket gör att ovanstående karakteristika bör användas med 
försiktighet. 

Ovanstående karakteristika innebär att det i den tjänsteproducerande 
organisationen kommer att ställas andra krav på organisationsupp
65Grönroos (1989), 33. Jfr. även Sasser (1976), Arndt (1981) 
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byggnad och styrning. Köpar-säljarrelationerna får en ökad betydelse 
vid produktion av tjänster som vi tidigare berört. Det är i denna interak-
tion mellan köpare och säljare som kunden avgör om de förväntningar 
som finns stämmer överens med vad kunden får för sina pengar. Om 
dessa förväntningar infrias vid förstagångsköpet är möjligheterna till 
återköp mycket stor. Stor uppmärksamhet bör därför riktas mot själva 
köptillfället och framförallt hur kunderna hanteras av säljpersona-
len.66 Det är därmed ingen slump att diskussionerna kring marknads
orientering i tjänsteproducerande organisationer i mycket handlat om 
frontpersonalens agerande. 

Kopplat till ovanstående karakteristika återfinns det i litteraturen ock
så förslag till strategier för att hantera det unika i serviceföretag. För att 
hantera det immateriella kan man betona det som är påtagligt67, sti
mulera positiva mun till mun budskap68, bygga upp stark organisa-
tionsimage69 och engagera sig i kontakter med kunderna efter köpet70. 

En strategi för att hantera att det inte går att lagra en tjänst kan ut
göras av att försöka justera kapaciteten i utbudet av tjänster till efterfrå
gan av dem, så att man jämnar ut obalanser.71 

För att hantera att köp och komsumtion sammanfaller i tiden samt 
att kunden ofta medverkar i produktionen kan man betona vikten av att 
välja ut "rätt" frontpersonal samt att träna och utbilda dem på ett så
dant sätt att de behandlar kunderna väl och därmed blir så nöjda som 
möjligt. Man kan också försöka att kundanpassa servicen så att den så 
långt möjligt passar kundens önskemål.72 

Kvalité är en central faktor för tjänsteproducerande organisationer73, 
för det är kundernas kvalitetsupplevelser som till stor del avgör återköp 
av tjänsterna. Grönroos74 anger två dimensioner av kvalité: teknisk 
respektive funktionell kvalité. Den tekniska kvalitén beskriver vad kun
den får som tekniskt slutresultat och den funktionella kvalitén beskriver 
hur kunderna upplever interaktionen med företaget. 

66 Norman (1986) 
67Berry (1980), George & Berry (1981), Shostack (1977) 
68Davis, Guiltinan & Jones (1979), George & Berry (1981) 
69 Judd ( 1968), Thomas ( 1978) 
70Bessom & Jackson (1975) 
71Sasser (1976) 
72Berry (1980), Chase (1978), Grönroos (1987), Thomas (1978) 
73Grönroos (1987), Lindqvist (1988) 
74Grönroos (1987) 
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I en amerikansk undersökning75 försökte man kartlägga vilka fakto
rer som inverkade på kundernas upplevelse av kvalité när de köpte tjän
ster. Denna undersökning presenterar 10 faktorer som inverkar på kva
litetsupplevelsen: Pålitlighet, reaktionssnabbhet, kompetens, tillgäng
lighet, bemötande, kommunikation, tillförlitlighet, trygghet, förståelse 
och påtaglighet. En rad faktorer av vilka många berör just frontpersona
lens agerande76. 

De flesta av ovanstående faktorer har att göra med hur kunden han
teras, både vid köptillfallet och innan. Detta fokuserar på mötet med 
kunden som den viktiga delen i interaktionen mellan organisationen 
och kunden. Kvalité kan definieras som kundens totala nytta av tjänsten 
och den bestäms i hög grad av förhållandet mellan förväntningar på och 
utförandet av tjänsten77. 

Grönroos föreslår ett sjupunktsprogram för att hantera kvalitetsstyr
ning.78 Några, i detta sammanhang, intressanta punkter är att utarbe
ta ett marknadsundersökningsprogram för att erhålla en klar bild över 
kundernas behov och önskemål. Styrning av kundförväntningar, vilket 
innebär att med hjälp av marknadsföringskampanjer försöka få kun
dernas förväntningar att ligga på "lagom" nivå och styrning av 
kundmedverkan y vilket innebär att man ska försöka att hjälpa kunder
na att fylla sin funktion i produktionen av tjänsten. Således måste man 
ha en bra uppfattning om vad kunderna vill ha (behov och önskemål). 
Genom information kan man till stor del minska glappet mellan för
väntningarna och verkligt utfall av tjänsteköpet. Man behöver också 
vidta organisatoriska arrangemang som backar upp de funktioner som 
ska hjälpa till att tillfredsställa kunderna. Frontpersonalen blir därmed 
en nyckelfaktor. 

Frontpersonalens betydelse ska dock inte överbetonas. Som vi minns 
från den inledande beskrivningen av marknadsorientering är det ett 
synsätt som bör genomsyra hela organisationen. En central del i den 
tjänsteproducerande organisationen är att bygga upp en organisation 
som stödjer frontpersonalens kontakter med kunderna. 

Centralt vad gäller marknadsorientering i tjänsteproducerande orga
nisationer är den interna marknadsföringens roll.79 Den interna 
marknadsföringen faller ut som en betydelsefull del för ledningen att 
arbeta med, för om man inte kan övertyga personalen om de egna erbju
dandenas förträfflighet så blir det tämligen svårt att få personalen att 
lyckas med sin uppgift gentemot kunderna. Grönroos anser att den in
75Parasuraman, Zeithaml & Berry (1985 ) 
76 Jfr. även Albrecht & Zemke's undersökning av British Airways (1965), 62 
77Se t.ex. Parasuraman, Zeithaml & Berry (1985) 42ff och Lindqvist (1988) 
78 Grönroos (1987), 24 
79Berry (1980), Grönroos (1987), Lewis (1988) 
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terna marknadsföringen bör befinna sig på högsta ledningsnivå. Målet 
för den strategiska interna marknadsföringen är, enligt honom: 

att skapa en intern miljö som är inspirerande för kund
intresse och marknadsförings- och försäljningsinriktad 
verksamhet bland medarbetarna.80 

Han pekar ut fyra specifika områden som är viktiga att besluta om på 
den strategiska nivån. Man ska medvetet välja policy inom dessa områ
den och beroende på hur man väljer kan besluten stödja en ändamåls
enlig organisations sätt att arbeta eller ej. De fyra områdena är att ha 
motiverande: ledningsmetoder, personalpolitik, utbildningspolitik 
samt planerings- genomförande- och uppföljningssystem. Det bör na
turligtvis finnas intern marknadsföring även på taktisk nivå i organisa
tionen för att stödja ovanstående fyra delområden. 

Grönroos81 talar om kundrelationer i termer av tre steg: initialskede, 
köpprocess och konsumtionsprocess. I initialskedet bearbetas kunderna 
med SP-material men i de två senare skedena är mötet med kunderna 
poängterat. I mötet med kunden handlar det såväl om personlig försälj
ning som de fysiska kringresurserna vilka hjälper till att utföra tjän
sten, alternativt skapar en positiv atmosfär kring tjänsteköpet. Tillgäng
lighet, interaktioner och kundmedverkan är tre centrala delar av inter-
aktionsprocessen mellan köpare och säljare av en tjänst. Grönroos 
diskuterar just den bakomliggande organisationens betydelse i interak-
tionsprocessen, han talar om tre viktiga interaktioner: 

- Mell an kund och företagets personella resurser 
- Mellan kund och företagets system och fysisk-tekniska 
resurser 
- M ellan kunder82 

Detta innebär ur kundernas synvinkel att de kommer att väga in även 
icke-personella resurser (t ex bokningssystem, lokalens utseende och 
tillgänglighet) samt vad andra kunder anser när de värderar vad de fått 
ut av utbytet med tjänsteföretaget. 

Norman talar om onda och goda cirklar för att beskriva vikten av en 
helhetsinställning till service. Kunderna uppskattar inte bara den rena 
produkten, vad Norman kallar grundservice, utan även en rad andra 
komponenter, s.k. sekundärservice. En god cirkel innebär att organisa

80Grönroos (1987), 64 
81 Grönroos (1987), 7 ff 
82 Grönroos (1989), 37. Jfr. även Norman (1986) 
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tionen satsar även på sekundärservicen for att ge kunderna en god 
totalupplevelse av organisationen.83 

Tjänsteproducerande organisationer är dock ingen enhetlig företeel
se.84 Det är befogat att skilja mellan olika grupper av tjänsteproduce
rande organisationer. Thomas85 menar att man kan dela in service
sektorn utifrån olika faktorer där den översta nivån utgörs av om tjän
sten i huvudsak är baserad på människor eller utrustning.86 Under 
denna uppdelning kan man sedan fortsätta enligt nedanstående figur. 

Ledningen för organisationen måste enligt Thomas förstå vilken typ 
av serviceorganisation de leder för att kunna fatta korrekta strategiska 
beslut. Uppdelningen nedan är medvetet statiskt återgiven, men han 
påpekar att organisationer ofta rör sig utefter en tänkt skala från ut-
rustningsbaserad till människobaserad service åt något håll samt att 
organisationer inte sällan befinner sig i flera "rutor". 

Baserad på 
människor 
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på utrust-
ning 

Service 
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Automati
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Figur 3. En indelning av serviceföretag (Källa: Thomas (1978). Något modifierad 
samt egen översättning) 

83Norman (1981), 42f 
84 Se även Zeithaml, Parasuraman & Berry (1985) 
85Thomas (1978) 
86 Jfr. även Chase (1978), som skiljer på högkontakt och lågkontakt system. 
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Även internt i organisationen kan uppdelningar göras. Chase87 menar 
att skillnaden i tjänster som utgörs av högkontakt eller lågkontakt sy
stem också ska avspegla sig i organisationen så till vida att samma 
personer inte ska finnas inom dessa båda system. Med andra ord så ska 
funktionerna delas upp så att några personer endast ska arbeta med 
högkontaktaktiviteter medan andra enbart ska arbeta med lågkon-
taktaktiviteter. Av detta följer också att det ställs olika krav på personal 
inom dessa olika funktioner. Inom högkontaktarbete ska det vara 
personal som är bra på "public relations" och att hantera människor 
och inom lågkontaktarbete ska det vara analytiska och tekniska kvali
fikationer.88 

Ett annat sätt att diskutera detta på är att tala om interna kunder för 
att fokusera på den interna miljön, som ska hanteras både genom den 
interna marknadsföringen (sälja in tjänsten internt) och det interna 
back-upsystemet. Mycket av detta resonemang handlar om att motivera 
medarbetarna att göra ett bra arbete. Även marknadssegmentering 
används i en intern betydelse och innebär då att de anställda ska seg
menteras så att de mest lämpliga för kundkontakt ska arbeta med det 
osv. enligt tidigare resonemang. I förlängningen av detta resonemang 
är de anställda ett slags kunder till organisationen som de arbetar i och 
för att de ska arbeta på ett målmedvetet önskat sätt bör de betraktas som 
kunder.89 

Chase menar också att den i många fall vanliga uppdelningen mellan 
privata och offentliga organisationer i servicehänseende inte gäller. Den 
uppdelningen har helt enkelt ingen mening inom servicevärlden uti
från ett styrperspektiv. Samma effektivitetsaspekter kan appliceras på 
organisationer inom båda sektorerna.90 

Således finns det specifika faktorer att ta hänsyn till i tjänsteproduce-
rande organisationer. Vi har visat på de specifika karakteristika som 
tjänster har och vi har diskuterat tjänstekvalité samt betydelsen av in
tern marknadsföring. Slutligen har vi visat på att serviceorganisationer 
inte är någon enhetlig företeelse. 

Ingen betydande skillnad finns rent teoretiskt mellan privata tjänste-
producerande organisationer och offentliga tjänsteproducerande orga
nisationer i ovan diskuterade faktorer. En hel del av tankarna kring 
tjänsteproducerande organisationer bör därmed vara tillämpbara även 

87Chase (1978) 
88Se även Chase (1978) och Larsson & Bowen (1 989) som använder begreppen "front-
office och back-office employees. 
89Berry (1980), Chase (1978), Edvardsson & Gustavsson (1988), Grönroos (1987), Lewis 
(1988) 
90 Chase (1978) 
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på kommuner. Vi ska dock se nedan att det finns flera särdrag som 
komplicerar tillämpningen på kommuner. 

De centrala komponenterna för marknadsorientering i tjänste-
producerande organisationer 

Vi har i det föregående sett hur de olika definitionerna förenats i en be
toning av kundens centrala roll. Att konstatera att kunderna bör sättas i 
centrum gränsar till det triviala. Mer problematiskt blir det när vi 
frågar oss vilka konsekvenser detta får för de organisatoriska funktioner 
som ska ombesörja en ökad kundorientering. En rad idéer om hur detta 
ska ske har presenterats. Vi ska nu granska dessa idéer och studera 
vilka faktorer som det råder koncensus kring. Därefter grupperas de i 
ett antal komponenter som är betydelsefulla för marknadsorientering i 
tjänsteproducerande organisationer. 

Låt oss först fråga oss hur devisen att sätta kunden i centrum kan 
specificeras i marknadsorienteringstermer. Tidigare i detta kapitel har 
vi beskrivit två olika moment av kundkontakter. För det första har man 
betonat vikten av att lägga information om kundernas behov och 
önskemål till grund för beslut. För det andra har det konkreta mötet 
med kunden i försäljnings-/produktionssituationen betonats. 

I det första fallet är det närmast fråga om ett informationsproblem -
att samla in korrekt information om de olika faktorer som påverkar 
kundernas köp/konsumtion av organisationens tjänster. Vi kommer i 
fortsättningen att kalla detta för marknadsinformation. I det andra 
fallet kan vi tala om ett serviceproblem - att skapa ett system för att i för-
säljnings-/produktionssituationen uppnå en positiv attityd från kunder
na. I avsnittet om marknadsorientering i tjänsteproducerande organi
sationer betonade flera författare vikten av att kundens förväntningar 
vid sälj situationen uppfylls. Vi kallar detta för kundmötet. 

Vid sidan av dessa två områden råder också en viss enighet om att 
marknadsorienteringen kräver uppbyggnad av stödjande system i or
ganisationen. I de föregående avsnitten diskuterades en rad faktorer 
som kan sägas handla om hur organisationen kan och bör stödja ett 
marknadsorienterat synsätt. Några nyckelord som återkommer i litte
raturen är decentralisering och integration samt personalens attityder. 

När det gäller decentralisering talas bl.a. om vikten av minska antalet 
mellanled i organisationen samt att om möjligt skapa en direktkontakt 
mellan beslutsfattare och kund. Decentraliseringen kan också sägas 
vara ett försök att skapa en flexibilitet i organisationen, en flexibilitet 
som förbättrar möjligheterna att reagera på marknadsinformation. In
tegrationen handlar om att få hela organisationen att fungera på ett 
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sådant sätt att marknadsinformationen leder till koordinerade beslut. 
Shapiro förordade en matrisliknande struktur där divisioner och funk
tioner interagerade för att skapa en god anpassning till marknadsinfor
mationen. 

Vid sidan av dessa mer organisatoriskt inriktade åtgärder är perso
nalens attityder centrala i det marknadsorienterade synsättet. Det kan 
innebära åtgärder för att ändra personalens inställningar och att skapa 
en marknadsorienterad kultur. 

Figuren nedan utgör en sammanfattning av innehållet i de tre kom
ponenterna. Figuren ska ses som en förenkling av de resonemang som 
förts hittills om de ingående delarna i marknadsorientering i tjänste-
producerande organisationer och innehåller de faktorer som bedömts 
vara viktigast i detta sammanhang. 
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f \ MnrlmnHdnfnrmntinn 
- Informationsinsamling om kundernas nuvarande och 

framtida behov och önskemål 
- Bearbetning och sp ridning av info i org 
- Info skall ligga till grund för beslut 

Knnrimötet 
- Köpar- säljarrelationer 
- Interaktion 
- Besluts- och servicesnabbhet 
- Förståelse för kundens behov 
- Frontpersonalens agerande 
- Kundens medverkan i produktionen 
- Styrning av kundmedverkan 
- Teknisk/funktionell kvalité 
- Förväntningar på utförandet av tjänsten 
- Tillgänglighet 
- Hög- lågkontaktsystem 

Stödjande system 
Personal: 

- Mot ivera personal 
- Ändra attityder 
- M arknadsorienterad kultur 
- Öka resultatinriktningen 

Organisatoriska: 
- Sprida marknadsföringsfunktionen 
- Int egrerade beslut 
- I ntegrera verksamhet och marknadsföring 
- I ntern koordinering 
- Ökad ko ntakt beslutsfattare och kund 
- M inska antalet mellanled 
- D ecentralisering 
- B elöningssystem 
- B ack-up-system för frontpersonalen 
- U ppdelning av funktioner 
- I ntern marknadsföring 
- F ysisk-tekniska kringresurser 

V 

Figur 4. Innehållet i de tre komponenterna som bygger upp det marknadsorienterade 
synsättet 

Vi menar att de tre komponenterna påverkar det önskade resultatet av 
marknadsorienteringen - lönsamhet. Vi får följande figur över de ingå
ende komponenterna i marknadsorienteringen i tjänsteproducerande 
organisationer. Pilarna i figuren indikerar påverkan och i detta fall 
handlar det om de olika delarnas påverkan på lönsamheten. De hel
dragna linjerna indikerar att de tre komponenterna samverkar i en hel
het. 
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Figur 5. Marknadsorientering i tjänsteproducerande organisationer. 

Marknadsorientering i offentlig sektor 

Hittills har vi i huvudsak uppehållit oss vid marknadsorientering som 
ett synsätt utifrån den privata sektorns organisationer. För att förflytta 
diskussionen närmare kommunerna bör vi studera vad som gjorts inom 
den offentliga sektorn angående marknadsorientering. 

Studierna av det marknadsorienterade synsättet inom offentlig sektor 
har varit få. Ett viktigt undantag utgörs av studier kring marknadsfö
ring inom amerikansk sjukvård. Dessa kan dock ge oss lite antydningar 
om marknadsorientering i offentlig sektor som vi även kan bära med oss 
till appliceringen på de svenska kommunerna. 

Marknadsföringens roll inom den amerikanska sjukvården har dis
kuterats flitigt sedan 1970-talet. Redan 1971 publicerade Zaltman & Ver-
tinsky en artikel där man förespråkade användandet av marknadsfö
ringsredskap och tekniker inom sjukvårdsindustrin.91 

Dessa studier kan utsättas för samma typ av kritik som den allmänna 
empiriska litteraturen kring marknadsorientering - en alltför stark ton
vikt vid marknadsföringsaktiviteter och mindre av studier av organisa
tionsuppbyggnad och grundläggande tankemönster i organisationer. 
Vissa resultat av intresse ska vi dock ta fram och diskutera. 

Utgångspunkten för de flesta studier är definitioner av marknadsori
entering liknande de vi presenterade tidigare i detta kapitel. Kotler & 
Clarke definierade i en artikel kring marknadsföring i sjukhusorgani
sationer begreppet på följande vida sätt: 
91 Zaltman & Vertinsky (1971) 
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A marketing orientation holds that the main task of the 
organization is to determine the needs and wants of target 
markets and to satisfy them through the design, communi
cation, pricing, and delivery of appropriate and compe
titively viable products and services.92 

I definitionen görs ingen skillnad mellan vinstdrivande/icke vinstdri
vande respektive offentligt/privat styrda organisationer. Som vi ska se 
nedan spelar dessa distinktioner en stor roll för att vidga förståelsen av 
marknadsorientering i offentligt styrda organisationer, där vinstmotivet 
ofta är nedtonat. 

Den amerikanska organisationen the Society for Healthcare Planning 
and Marketing (SHPM) skickar regelbundet ut en marknadsföringsen
kät. Clarke & Neiman93 sammanfattar resultaten av 1985 och 1987 års 
enkätstudier. Enkäterna som skickades till ett urval av 300 amerikanska 
sjukhus visade bl.a. att antalet sjukhus med en formell marknads
avdelning ökat och att marknadsföringsaktiviteterna i stor utsträckning 
handlade om promotion. 

Dessa marknadsföringsaktiviteter illustrerar dock vad McDevitt kall
ar ett produktionsorienterat synsätt, snarare än ett marknadsoriente-
rat.94 Tonvikten ligger på promotion och säljfrämjande åtgärder, där 
produktutbudet är givet. Man tar mindre hänsyn till kundernas behov 
och önskemål och marknadsföringsaktiviteterna kan sägas styras av ett 
inifrån-utperspektiv. 

Respondenterna tillfrågades vidare om de utan hjälp kunde minnas 
något av vilka marknadsföringsaktiviteter som utförts under det gångna 
året. Intressant nog var det mycket få som kunde göra detta. När där
emot olika aktiviteter namngavs indikerade de flesta att deras organisa
tioner utförde alla viktigare aktiviteter. 

Olika tolkningar kan göras av dessa resultat. Cooper95 och Clarke & 
Shyavitz96 fann att de flesta sjukhus endast genomfört namnändringar 
av avdelningar (från informationsavdelning till marknadsavdelning) 
utan att vidta några reella förändringar i organisationsstrukturer, be
slutsprocesser eller hänsynstagande till kundtillfredsställelse, vilket är 
viktigt i det marknadsorienterade synsättet. 

92Kotler & Clarke (1987), 3 
93 Clarke & Neiman (1988) 
94McDevitt (1987), 23ff 
95 Cooper (1984), 7 If 
96 Clarke & Shyavitz (1987), 3 Iff 
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Despite a lot of talk about the marketing orientation of hos
pitals, only limited substantive action had taken place.97 

Det skulle kunna förklara att respondenter har svårt att utan hjälp 
namnge marknadsföringsaktiviteter man genomfört. 

Visst stöd för denna slutsats ger Naidu & Narayana som visar att stat
liga sjukhus är mindre benägna att intressera sig för marknadsoriente
ring. Författarna menar att detta hänger samman med deras konkur
renssituation, där det statliga sjukhuset inte kan sägas befinna sig i re
ell konkurrens. Man fann att 70% av de offentligt styrda sjukhusen låg 
under medianen på mätskalan över marknadsorientering.98 Motsva
rande siffra för de privata sjukhusen var 30%. 

Författarna använder en enkät som tar fasta på genomförda aktivi
teter för att mäta graden av marknadsorientering. Det kan t.ex. gälla 
frågor om huruvida de har en marknadsavdelning, marknadssegmen
tering, marknadsplaner etc. 

Författarna visade också att vinstdrivande sjukhus är mer benägna 
att arbeta med marknadsorientering. Där låg 70% av de vinstdrivande 
sjukhusen över medianen på mätskalan.99 Bland de offentligt styrda 
sjukhusen fanns en skillnad mellan federala sjukhus och övriga (kan 
t.ex. vara kommunala sjukhus). Bland de federala sjukhusen låg inte 
mindre än 94% av urvalet under medianen, medan de icke federala låg 
på 65%. Det visade sig också att marknadsorientering var betydligt 
vanligare vid större sjukhus än vid mindre. 

Naidu & Narayanas studie, i likhet med andras, visar att marknads
orientering som synsätt fått mindre genomslag i budgetkopplade orga
nisationer. De flesta är dock ense om att marknadsorientering är viktigt 
även i dessa typer av organisationer.100 Några formella problem att im
plementerà synsättet ser man inte vad gäller amerikanska förhållan
den. Att bygga upp en marknadsavdelning för att kunna implementerà 
det marknadsorienterade synsättet ser flera författare som en viktig väg. 

We believe that a formal marketing department staffed 
with marketing professionals knowledgeable of helth 
fields, with adequate budget and authority to participate in 
the decision process, is essential to creating a true marke
ting orientation.101 

97 Naidu & Narayana (1991), 23 
98 Naidu & Narayana (1991), 26 
"Ibid 
100Se t.ex. Allen (1988), Clarke & Shyavitz (1987), Kotler (1980), Kotler & Clarke 
(1987), Kotler & Levy (1969), Winston (1984) 
101 Naidu & Narayana (1991), 27 
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Marknadsorientering i kommunala organisationer 

Efter denna redogörelse av marknadsorientering inom sjukvårdssek
torn i Amerika ska vi diskutera tillämpningen av marknadsorientering 
på de svenska kommunerna. Vi ska i detta avsnitt tydliggöra de specifi
ka förhållanden som finns i den kommunala organisationen utifrån det 
marknadsorienterade synsättet. 

Tillämpningen av det marknadsorienterade synsättet på svenska 
kommunala organisationer är inte invändningsfri. En kommunal orga
nisation fungerar på flera sätt annorlunda än de privata, tjänsteprodu-
cerande företag som i det tidigare illustrerat litteraturen kring mark
nadsorientering. Den tidigare diskussionen kring de amerikanska sjuk
husstudierna är heller inte helt överförbara till svenska förhållanden. 
De amerikanska sjukhusen som drivs i offentlig regi har att ta hänsyn 
till en reell konkurrens från privata alternativ. En situation som, för da
gen, inte kan sägas gälla i Sverige (med vissa undantag). 

Vad är det då för faktorer som gör den svenska kommunen speciell i 
relation till privat ägda organisationer och speciell i ett internationellt 
perspektiv. Vad betyder vidare dessa särdrag för möjligheterna att till
ämpa det marknadsorienterade synsättet? 

De svenska kommunerna har vuxit fram som ett institutionellt sy
stem under en mycket lång tid. Viktiga delar av den moderna kommu
nen finns stadfästa redan i 1862 års kommunalförordningar. Under 
framförallt 1900-talet växer det fram ett omfattande regelverk som ställ
er upp gränserna för det kommunala självstyret. Lagstiftningen och an
dra bindande regleringar blir därmed en viktig källa när vi ska försöka 
identifiera särdragen hos den kommunala organisationen. 

Vid sidan av det formella regelverket växer det också fram andra in
stitutionella normer för den kommunala verksamheten. Dessa normer 
sprids effektivt i ett homogent system som de svenska kommunerna ut
gör.102 Ett exempel på sådana normer utgör den formaliserade och 
standardiserade styrning som karakteriserat kommunerna. Ett annat 
exempel gäller den starka roll som yrkesspecialiteter och den därtill 
nära kopplade sektorsorganisationen fått.103 

Vi intresserar oss här endast för de formella karakteristika som sär
skiljer den svenska kommunen. Det innebär att vi fokuserar intresset 
till de delar av lagstiftningen och regelverket som påverkar diskussio
nen kring marknadsorientering, antingen genom att verka som hinder 
eller genom att förändra förutsättningarna för marknadsorienteringen. 

I detta sammanhang är det tre delar av lagstiftningen som bedöms 
1^2Covaleski & D irsmith (1988), Tolbert (1985), Tolbert & Zucker (1983) 
103Norell (1989), 29ff 
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som intressant. Det gäller regeringsformen och kommunallagen som 
var och en inrymmer vissa viktiga bestämmelser. Det tredje, och kanske 
viktigaste, området inom lagstiftningen gäller den s.k. speciallagstift
ningen. Närmare 80% av kommunernas egentliga uppgifter bestäms av 
denna speciallagstiftning - skollagen, socialtjänstlagen, byggnadslagen 
osv. Vi menar att denna lagstiftning påverkar marknadsorienteringen. 
Detta ska vi visa genom att diskutera fyra dimensioner som påverkar 
den kommunala organisationen och verksamheten: mål, resursström
mar, styrning och uppgifter. 

Vinst-
« drivande 

Mål Icke vinst-
drivande 

Marknads- Resursströmmar Budget-
, kopplad kopplad . 

Affärs
mässig 

Styrning Demo
kratisk . 

Icke Uppgifter 
. regle rade 

Speciallags-
reglerade ^ 

• 

Figur 6. Fyra dimensioner som påverkar marknadsorientering i kommuner 

För det första kan kommunala organisationer karaktäriseras som icke 
vinstdrivande. I princip får inte den kommunala verksamheten drivas 
med vinst. Det gäller även de delar som är avgiftsfinansierade.104 Vi 
väljer att tala om denna dimension i termer av grundläggande mål. Vi 
skiljer därvid mellan vinstdrivande och icke vinstdrivande organisatio
ner. 

I den andra dimensionen uppmärksammar vi de grundläggande re
sursströmmarna i organisationen. En kommunal organisation kan i 
den dimensionen närmast beskrivas som budgetkopplad. Vi vet att när
mare 70% av de kommunala inkomsterna kommer från skatter och 
statsbidrag och alltså inte som direkt ersättning for sålda produkter/ 
104Gustafsson, A (1984), 229 
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tjänster på en konkurrensutsatt marknad. Motpolen till den budget-
kopplade organisationen blir därmed den marknadskopplade.105 

Som den tredje dimensionen väljer vi att uppmärksamma styrningen 
av kommunala organisationer. Den demokratiska styrformen är grund
lagsfäst i svenska kommuner. Även i kommunallagen finns viktiga 
bestämmelser som reglerar den demokratiska styrningen. I vissa fall 
talas om politiska organisationer för att beskriva denna dimension. Vi 
har valt att skilja mellan demokratisk och affärsmässig styrning. 

Den fjärde och sista dimensionen är att kommunerna i speciallag
stiftningen är ålagda att utföra vissa uppgifter. Det gäller i första hand 
uppgifter av myndighetskaraktär, t.ex. givande av byggnadslov och soci
albidrag. Men även uppgifter av icke myndighetskaraktär är special-
lagsreglerade, vilket t.ex. gäller stora delar av skolområdet. 

Sådana uppgifter kan man inte sluta med eller förändra hur som 
helst. Utförandet av myndighetsuppgifterna måste t.ex. ske enligt i lag 
fastlagda former, t.ex. utbetalande av socialbidrag. Detta utgör en stor 
restriktion i vissa delar av det marknadsorienterade synsättet. Vi väljer 
att definiera de två motpolerna som speciallagsreglerade uppgifter och 
icke reglerade uppgifter. 

Andra dimensioner förekommer ofta i diskussioner kring offentlig 
sektor. Den kanske vanligaste dikotomin är privat - offentligt huvud
mannaskap. Vi menar dock att huvudmannaskapet i sig inte gör det 
möjligt att beskriva särdragen hos vissa typer av organisationer. Det är 
först när vi karaktäriserar det privata och offentliga huvudmannaska
pet i någon av de fyra tidigare dimensionerna som detta kan göras. Så 
kan en offentlig organisation vara både vinstdrivande och icke-vinst-
drivande, likaväl som den kan vara marknads- eller budgetkopplad.106 

Konkurrenssituationen, där kommunerna i vissa fall skapar mono
polsituationer, är en annan dimension som vore tänkbar i samman
hanget. Vi menar dock att monopolsituationen inom kommunernas 
egentliga uppgifter vanligen uppstår som en konsekvens av speciallag
stiftningen, speciellt i de fall det är frågan om myndighetsuppgifter. 
Därför tar vi inte upp konkurrenssituationen som en egen dimension.107 

105 Danielsson (1983), 103f 
106 vissa författare skiljer också mellan organisationer som är civil- respektive off-
entligrättsligt reglerade (se t.ex. Sjöstrand 1985). Samma kritik gäller även här. Att 
underordna en viss organisation det civilrättsliga lagkomplexet är knappast en egen
skap eller särdrag hos denna. Däremot är det dock a v intresse att uppmärksamma 
lagstiftningen i samband med att vi diskuterar svenska kommuner, då lagstiftning
en inrymmer flera viktiga restriktioner kring de fyra dimensionerna. 
107 Som vi tidigare nämnt behandlar vi in te de kommunala bolagen. Där uppstår 
ibland monopolsituationer av andra orsaker än lagstiftningen, exempelvis p.g.a. 
kommunernas stora möjligheter att subventionera verksamheter (lokaltrafik m.m.). 
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Läsaren bör här observera att motpolerna i alla fyra dimensionerna 
är att betrakta som idealtyper, teoretiska konstruktioner. Ingen organi
sation bär förmodligen dessa drag renodlade, utan snarare i uppblan
dad form. Idealtypen fyller heller inte funktionen att vara en heltäckan
de beskrivning av verkligheten, utan pekar snarare på centrala drag i 
denna verklighet. Att tala om kommuner i allmänhet som demokratiskt 
styrda säger t.ex. ingenting om huruvida denna demokratiska styrning 
är förverkligad. 

Av diskussionen så här långt framstår det som klart att den idealty
piska kommunen ligger till höger i figur 6, medan det idealtypiska pri
vata företaget ligger till vänster. I realiteten finns alltid avvikelser från 
det ideala synsättet. Det gäller inte minst det privata företaget. För kom
munen skapar lagstiftning och andra regler ett mer trögrörligt system 
som vi ska se nedan. 

Vi ska nu mer ingående diskutera vad dessa fyra dimensioner får för 
konsekvenser för tillämpningen av det marknadsorienterade synsättet. 

Konsekvenser för tillämpningen av det marknadsorienterade 
synsättet 

I den allmänna genomgången av begreppet marknadsorientering fram
kom att lönsamhet var ett viktigt motiv för att öka graden av mark
nadsorientering. I vinstdrivande organisationer blir det närmast en 
tautologi att säga att förändringsinsatser vidtas för att i någon bemär
kelse öka lönsamheten, alternativt skapa förutsättningar för att öka lön
samheten. Några författare drev också tesen om ett positivt samband 
mellan grad av marknadsorientering och avkastning i privata företag. 

Vi har valt att studera marknadsorientering i organisationer som i 
stora stycken kan beskrivas som icke vinstdrivande. Frågan uppstår då 
vad som händer med vinstmålet som motiv till marknadsorientering. 
Går det att tala om marknadsorientering i organisationer som saknar 
vinstmålet, eller där detta spelar en mindre roll? 

Narver & Slater menar att överlevnad är motsvarigheten till vinst
målet i icke vinstdrivande organisationer. Överlevnad kan ses i en eko
nomisk bemärkelse, där målet kan sägas vara att skaffa tillräckliga re
surser för att täcka kostnader på lång sikt.108 

Överlevnad kan också ses i en vidare bemärkelse, där målet kan 
formuleras som att tillfredsställa organisationens viktigare intressenter 
på lång sikt.109 Vi menar att det senare målet ligger närmast de 
övergripande målsättningarna i en svensk kommunal organisation. 
108Narver & Slater (1990), 22 
109Rhenman (1969) 
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Vad kan då marknadsorientering spela för roll? Ett tentativt svar på 
den frågan är att projekt med inriktning mot marknadsorientering kan 
öka legitimiteten gentemot kommuninvånarna, men även andra intres
senter. I den mån marknadsorientering upplevs som ett eftersträvans
värt ideal förefaller kopplingen till legitimitet rimlig. 

Legitimiteten grundar sig dock mindre på att de marknadsoriente-
rade aktiviteterna som sådana är verksamma enligt teorin, dvs genom 
att attrahera nya och behålla gamla kunder, för att därigenom öka vin
sten. Legitimiteten ligger snarare i att tankarna kring marknadsorien
tering i en enskild kommun är i samklang med institutionellt bestämda 
värderingar och intressen.110 

Att vi beskriver svenska kommuner som icke vinstdrivande innebär 
inget formellt hinder mot marknadsorientering. Däremot innebär det 
en målförskjutning jämfört med den vinstdrivande organisationen. 
Syftena med marknadsorienteringen blir annorlunda i den icke vinst
drivande organisationen. 

Går vi istället över till resursströmmarna finner vi direkta hinder mot 
att förverkliga det marknadsorienterade synsättet. I den budgetkopplade 
organisationen är det direkta sambandet mellan antalet producerade 
enheter och intäkterna otydligt. Genom att den egentliga verksamheten 
till mellan 60% och 70% är skatte- och statsbidragsfinansierad111 är det 
endast indirekt som vi kan iaktta ett samband. Sambandet uppmärk
sammas i första hand i budgeteringsprocessen där skatte- och bidrags
medel fördelas på olika ändamål i organisationen. Men ökad produktion 
leder ej till ökade skatteintäkter. Det enda som sker är i så fall en ompri-
oritering av skattemedlens användning. 

Det är vidare svårt att kortsiktigt ändra resursfördelningen på grund
val av insamlad marknadsinformation. Det gäller speciellt om resurs
kraven ligger utanför den redan gjorda resursfördelningen, dvs om det 
ställs större resurskrav. Det innebär att kopplingen mellan marknads
information och produktbeslut blir mer problematisk i den budgetkopp
lade organisationen. 

110Vi avser inte att utveckla detta institutionella betraktelsesätt här. Vi konstaterar 
bara att den institutionella teoribildningen inom organisationsteorin med framgång 
har applicerats på reformförsök i svenska kommuner. Se t.ex. Brunsson & Ois en 
(1990) 
111 Beroende på hur man beräknar skattebidragen får vi olika resultat. Egna skatte
intäkter, generella statsbidrag, dvs skatteutjämningbidrag och b idrag p.g.a. 
ändringar i det kommunala skatteunderlaget, samt hund- och sjömansskatt svarar 
för ca 61% av de totala intäkterna. Till detta skall dock läg gas de s.k. speciella stats
bidragen, vilka svarar för större delen av de totala statsbidragen till kommunerna. 
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Skatte- och bidragsfinansieringen skapar även en annan otydlighet i 
sambandet mellan producerade enheter och intäkterna. I och med att 
kommuninvånarna ej betalar det fulla värdet av de tjänster de konsu
merar (förutom i de få fall då full avgiftstäckning uppnåtts) är värdet av 
de producerade tjänsterna svårt att beräkna. Det är med andra ord svårt 
att beräkna kopplingen mellan värdet på de producerade tjänsterna och 
skatteintäkterna. Detta leder i bästa fall till att endast kostnaderna för 
att producera tjänsterna beaktas. 

Detta sagda får den konsekvensen att marginalintäkten i många fall 
är noll, eller åtminstone mycket svår att beräkna (förutom i de fall då 
statsbidrag utbetalas per producerad enhet eller full avgiftstäckning 
gäller), sett på kort sikt. Att skaffa nya kunder blir i det fallet endast en 
ytterligare kostnad på kort sikt. 

Budgetkopplingen försvårar också insamlandet av marknadsinfor
mation, av två anledningar. För det första är incitamenten låga att söka 
information om kommuninvånarnas behov och önskemål, på grund av 
den störda intäktssidan. För det andra är inte kommuninvånarnas ut
tryckta behov och önskemål relaterade till vad de är beredda att betala 
för tjänsterna. Risken finns därmed att behov och önskemål i många 
fall felbedöms. 

Vad gäller det stödjande systemet kan vi göra vissa iakttagelser kring 
budgetkopplingen. I begreppsgenomgången framkom att integrerade 
beslut och intern koordinering var centrala aspekter på marknadsori
enteringen. I den svenska kommunen har budgetkopplingen kommit att 
avspegla en bakomliggande sektoriell uppbyggnad, som i många fall 
försvårar sektorsöverskridande aktiviteter.112 Resursfördelningen i bud
gettermer sker till största delen utifrån sektoriella grunder, även i de 
fall en geografisk uppbyggnad valts. 

I styrningen som är den tredje dimensionen kan vi göra några intres
santa iakttagelser om kommunala organisationer. Den demokratiska 
styrningen kan betraktas på två delvis skilda sätt, antingen som en 
egenskap hos den offentliga organisationen eller som ett eftersträvans
värt mål. Betraktat som en förutsättning för den kommunala verksam
heten spelar den en viss roll när vi diskuterar det praktiska införandet 
av ett marknadsorienterat synsätt. 

Att införa ett marknadsorienterat synsätt ser vi som en organisations
förändring, med både struktur- och beteendeorienterade konsekvenser. 
Forskningen kring organisationsförändringar i offentliga sektorns or
ganisationer visar att förändringsprocesser där uppvisar vissa speciella 
drag. Brunsson har visat att den demokratiska styrningen försvårar ge
nomförandet av förändringsbeslut.113 Det hänger samman med att det 
112Se t.ex. Malmgren (1989) 
113Brunsson (1985) 
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politiska systemet byggs upp kring konfrontation och konflikt, snarare 
än endräkt. 

Det innebär att vi bl.a. kan förvänta oss svårigheter att skapa den nöd
vändiga koordineringen av avdelningar som betonas i det marknadso-
rienterade synsättet. Dessa svårigheter är dock av praktisk snarare än 
formell karaktär. Till den demokratiska styrformen hör också en annan 
egenhet nämligen det dubbla beslutssystemet, med en administrativ och 
en politisk nivå. Även detta kan försvåra den nödvändiga koordinering 
och integrationen av beslut, liksom det även påverkar det direkta kund
mötet i så motto att besluts- och servicesnabbheten kan bli lidande.114 

Av mer formell karaktär är invändningen att det marknadsorien-
terade synsättet fokuserar den enskilde kunden/individen på ett sätt som 
kan komma i konflikt med det demokratiska idealet. Principen om alla 
kommuninvånares lika rätt till kommunal service lägger ett direkt hin
der för alltför stora steg mot en individorientering. En kommun har 
andra hänsyn att ta än den individuella behovstillfredställelsen. 

En ytterligare iakttagelse om den demokratiska styrningen som mål 
är att det marknadsorienterade synsättet kan spela en viss roll för att 
förverkliga den demokratiska styrningen. Den starka betoningen av 
kunderna/kommuninvånarnas behov och önskemål ligger helt i linje 
med politikerns ambition att ta reda på vad kommuninvånarna/väljar
na tycker i olika frågor. Så länge detta inte leder till otillbörliga favorise-
ringar av individer eller grupper av individer är det knappast något 
större problem. 

Slutligen utgör speciallagstiftningen en restriktion för marknadsori
enteringen i kommunerna. Speciallagstiftningen innehåller en lång 
rad tvingande bestämmelser som gör att man inte kan sluta med dessa 
tjänster eller förändra dem hur som helst. Detta innebär att kommun
invånarna som kunder har mycket litet, om något, inflytande på vilka 
av tjänsterna som ska tillhandahållas i det korta perspektivet. Även 
detta påverkar kopplingen mellan marknadsinformation och produktbe
slut, genom att möjligheterna att anpassa verksamheten till kommun
invånarnas behov och önskemål är kraftigt beskurna. 

Speciallagstiftningen förstärker också den sektoriella uppbyggnad vi 
tidigare nämnt. Men speciallagstiftningen föreskriver inte bara en viss 
nämnduppbyggnad, med vissa obligatoriska sektorsnämnder, utan 
även vissa rutiner inom t.ex. byggnads- och skolområdet. Dessa före
skrivna rutiner påverkar dels villkoren för den tidigare nämnda inte
114 För en diskussion av den demokratiska idealmodellen och dess konsekvenser för 
den politiska respektive administrativa nivån i kommuner se Norell (1989), Oisen 
(1983). Även Jönsson (1988) diskuterar den problematiska relationen mellan poli
tiker- respektive tjänstemannarollen i kommuner. 
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grationen av beslut och interna koordineringen och dels den direkta 
kundkontakten i form av handläggningstider och former för handlägg
ningen. 

Vidare påverkar speciallagstiftningens organisationsregler möjlighe
terna till decentralisering i kommunerna. Enligt den tidigare begrepps
genomgången var en decentraliserad beslutsfilosofi en viktig aspekt på 
det marknadsorienterade synsättet. Organisationsreglerna lägger i 
vissa fall effektiva hinder i vägen för en långtgående decentralisering, 
framförallt genom att hindra delegering av vissa beslut. 

Informationsinsamlingen om dessa tjänster sker i ett långt perspektiv 
och är mer beroende av samhällsutvecklingen i stort än vad enskilda 
kommuninvånare har för behov. De tar heller inte hänsyn till regionala 
skillnader, utan alla landets kommuner får rätta sig efter den breda all
mänhetens behov på en aggregerad nivå. Anpassningen till de enskilda 
kundernas behov och önskemål är således problematisk. 

Grundmodellen över marknadsorientering i kommuner 

De diskussioner vi nu fört kring särdrag i svenska kommuner ska an
vändas för att bygga upp en grundmodell över marknadsorientering i 
kommuner. Jämfört med den figur med komponenter som avslutade 
avsnittet om marknadsorientering i tjänsteproducerande organisa
tioner har vi här påvisat och diskuterat vissa faktorer som påverkar 
tillämpningen på svenska kommuner. 

Vi konstaterade till en början att målsättningarna i den kommunala 
organisationen skiljer sig från målsättningarna i ett företag genom att 
vinstintresset är nedtonat. Det innebär att marknadsorientering får en 
annan mening i kommunen. Vi menar att legitimitet är en rimligare 
målsättning för kommuner än vinst, avkastning eller marknadsan
delar. Något direkt hinder fann vi dock inte detta vara för de tre kompo
nenterna i det marknadsorienterade synsättet. Däremot påverkar det 
målsättningarna med marknadsorienteringen. 

De tre andra särdragen - budgetkoppling, demokratisk styrning och 
speciallagsreglerade uppgifter - påverkade dock i varierande utsträck
ning möjligheterna att tillämpa det marknadsorienterade synsättet. 

I nedanstående figur sammanfattas sambanden på ett mer övergri
pande plan. Vi utgår här ifrån de komponenter som avslutade avsnittet 
om marknadsorientering i tjänsteproducerande organisationer. En mo
dell av marknadsorientering i kommuner skulle enligt ovanstående 
resonemang lida av vissa "störningar" jämfört med en modell som 
används för privata företag. 
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Figur 7. Grundmodellen över marknadsorientering i kommuner. 

Genom de resonemang som förts i detta kapitel har vi nu kommit så 
långt att vi har presenterat ovanstående grundmodell över marknads
orientering i kommuner. Vi har genom detta kapitel teoretiskt visat att 
det marknadsorienterade synsättet är tillämpbart även på kommuner, 
vilket ingick vårt första syfte. Det vi hittills har, är en teoretisk modell 
som grundar sig på litteraturstudier. För att kunna utveckla denna mo
dell, i enlighet med vårt andra syfte, följer nu den empiriska redovis
ningen av de två kommunernas organisationsförändringsarbeten. 
Dessa förändringar har studerats utifrån det marknadsorienterade 
synsättet och de kommer att hjälpa oss att utveckla den teoretiska 
grundmodellen och även att berika diskussionerna kring det första syf
tet. 

Utgångspunkten för den empiriska beskrivningen och analysen tas i 
de tre grundkomponenterna i det marknadsorienterade synsättet -
marknadsinformation, stödjande system och kundmötet. I de två fall
kapitlen kommer analyser att göras i termer av dessa tre komponenter. 
Vissa viktigare iakttagelser kommer där att lyftas fram kring störning
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arna i modellen ovan. Den mer fullständiga analysen av störningarna 
kommer dock först i kapitel 6 och 7. Syftet med denna uppdelning är att 
renodla fallbeskrivningarna till att beskriva de anpassningar till det 
marknadsorienterade synsättet som gjorts i de två kommunerna. 

De tre komponenterna i modellen ovan är ett försök att urskilja några 
huvudvariabler man arbetar med vid marknadsorientering. Genom att 
undersöka dessa komponenter ges en bild av i vilken utsträckning en 
given organisation kan beskrivas som marknadsorienterad. 

Vår huvudfråga har inte varit att undersöka i vilken mån legitimi
teten ökat i de två fallkommunerna av de åtgärder som genomförts. 
Frågan om legitimiteten de facto ökat av de marknadsorienterade 
åtgärder som genomförts lämnas därmed utanför undersökningen. I 
kapitel 6 och 7 förs dock vissa övergripande resonemang kring målsätt
ningarna med att marknadsorientera den kommunala verksamheten. 
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4. Kristianstad - servicekommunen 
Kristianstad är en medelstor kommun belägen i sydöstra Skåne. I kom
munen bor 71 750 personer115. Det som idag är Kristianstads kommun 
bestod fore de olika kommunsammanslagningarna av 35 kommuner 
före 1951-12-31. De senaste kommunerna som inkorporerades 1974-01-01 
var Oppmanna och Vånga, Tollarp samt Degeberga. 

Antalet anställda i kommunen är c:a 3 800. De kommunalt anställda 
har ökat stadigt från c:a 2 800 år 1978. Ökningen avbröts 1989 då antalet 
anställda minskade med 170 personer. 

I Kristianstad har det inte funnits någon längre stabil politisk majori
tet under 1980-talet. Kommunen är en sk "jämviktskommun" med stän
diga skiftningar av den politiska majoriteten. Vid 1982-års val blev det 
socialistisk majoritet, 1985 borgerlig majoritet, 1988 socialistisk majori
tet och 1991 borgerlig majoritet. Detta förhållande skapar en del problem 
vilket vi ska återkomma till senare. 

Mot ökad marknadsorientering - en översikt 

Processen mot ökad grad av marknadsorientering i Kristianstads kom
mun innehåller ett flertal olika faser. I processens inledning var en le
darskapskurs den aktivitet som fick igång det nya tänkandet. Denna åt
gärd följdes av en satsning på att utbilda kommunens frontpersonal på 
alla förvaltningar i service och servicetänkande gentemot kommuninvå
narna som i denna fas kom att definieras som kommunens kunder. 

Nästa fas kom att bli förvaltningsvisa projekt, där gatukontoret fick 
den största uppmärksamheten och även resurser till att genomföra 
"projekt Bofinken". Bofinken var ytterligare ett steg i den marknads
orienteringsprocess som betonade ett annat tänkande i den kommunala 
organisationen. Den sista fasen som vi studerat var två organisationsut
redningar varav den ena handlade om att effektivisera de tekniska 
förvaltningarna, delvis med motiv hämtade från kommuninvånarnas 
utgångspunkter. Effektivitet, snabbhet och enkelhet utifrån kommunin
vånarnas behov och önskemål var ett inslag i denna organisationsför
ändring. Den andra organisationsutredningen handlade om hur man 
skulle kunna förändra kommunledningens roll i framtiden. Även här 
var fokus på ökad service och bättre effektivitet. 

Man har förändrats från ett byråkratiskt administrativt 
synsätt till att vara mer kundorienterad, att vara mer 
marknadsförare... 

11531/12 1990, Statistisk årsbok (1992), tab 23 
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Den följande redogörelsen följer i huvudsak den ovan redovisade kro
nologiska ordningen för de olika organisatoriska förändringarna i kom
munen, dvs vi börjar med ledarskapskursen. 

Ledarskapskursen 

Bakgrunden till de organisationsförändringar mot ökad marknadsori
entering som genomfördes på 1980-talet i Kristianstads kommun var att 
de kommunala förvaltningscheferna kände sig osäkra på sina roller 
som chefer i den kommunala förvaltningen. Ledarskap diskuterades fli
tigt i den privata sektorn och detta fick också genomslag hos kommu
nens chefer. Osäkerheten i chefsrollen kom delvis som en reaktion på 
den era av lagstiftning som hade innehållit bl.a. medbestämmandela
gen (MBL). Efter ett antal år var många av cheferna osäkra på sin 
chefsroll, den upplevdes ibland som diffus. De kunde inte fatta alla be
slut på egen hand längre utan de var tvungna att samråda med de an
ställda. De kom att ha hela ansvaret men bara delad befogenhet. 

Fackföreningarna å andra sidan kom att få viss befogenhet men de be
hövde inte ikläda sig något ansvar. För cheferna blev fördelningen mell
an ansvar och befogenhet lite suddig och ett behov att reda ut chefsrol
len accentuerades. 

Jag upplever det här som rena skojeriet ibland att vara 
chef i o ffentlig sektor for det är baske mig inget chefsskap, 
det är möjligen förval tar sk ap. 

Det ställdes krav på förvaltningscheferna att hantera verksamheten på 
ett något annorlunda sätt än tidigare delvis beroende på att yngre med
arbetare ställde krav på delaktighet. Detta var huvudorsakerna till att 
ledarskapsproblematiken kom att fokuseras och den kom att bli en 
startpunkt för de organisationsförändringar som genomfördes under 
1980-talet i Kristianstad. Organisationsförändringar som mer eller 
mindre kom att ge uttryck för en ny era av tänkande som starkt kom att 
präglas av marknadsorienteringens idéer om bl.a. kundernas behov och 
önskemål. 

Ar 1980 började tankarna om en ledarskapsutbildningen ta form både 
hos ledande politiker, några förvaltningschefer och personalchefen. De 
bestämde sig för att påbörja en utbildningssatsning. Syftet med ledar
skapsutbildningen var att definiera vad chefsrollen innehöll, att få till 
stånd ett utökat samarbete över förvaltningsgränserna, att förse förvalt
ningscheferna med verktyg som de kunde använda för att utveckla orga
nisationen med samt att öka effektiviteten. 
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En grupp som skulle ansvara fór ledarskapsutbildningen bestående 
av företrädare för förvaltningscheferna, personalkontoret, fackförening
arna och konsulterna utsågs. Man startade med att göra en behovs- och 
probleminventering för att få klart för sig vilken inriktning det skulle 
vara på utbildningen. Uppläggningen var sådan att deltagarna, som var 
förvaltningscheferna, kommunalråden och tre fackliga företrädare fick 
spela en mycket aktiv roll i kursen. Rent praktiskt kom utbildningen att 
genomföras i flera steg med tre träffar under en sexmånadersperiod 
(totalt 9 dagar), med hemuppgifter att utföra till varje gång. 

Den första träffen i november 1980 kom att handla om ledarskap, leda
ren — medarbetaren, gruppen, personlig planering och probleminvente
ring. Deltagarna fick genomgå ett test rörande vilken ledarstil de hade. 
Samtidigt presenterades olika ledarskapsfilosofier. En del av träffen äg
nades också åt motivationspsykologi och människans behov av ansvars
tagande, social gemenskap och trygghet samt personlig utveckling i ar
betet. 

Den andra sammankomsten i februari 1981 hade som huvudtema 
kreativitet, förändringsarbete och organisationsutveckling. Olika mo
deller och metoder för organisationsutveckling var en del av innehållet 
denna gång. 

Den tredje och sista sammankomsten ägde rum i maj 1981. Då var te
mat att lära känna sig själv samt betydelsen av psykosocial arbetsmiljö. 
Det som togs upp var bl.a. personlig dialektik och transaktionsanalys. 

Servicesatsningen 

Även servicetanken kom att slå igenom som idé i den kommunala orga
nisationen. Sedan tidigare hade service förts fram som en nödvändig 
faktor att bygga in i privata företag och lyckade exempel på servicesats
ningar framhölls ofta i massmedia, vilket gjorde intryck på politikerna i 
Kristianstad. 

SAS har ju legat i t iden och vi har ju läst deras broschyrer 
om hur de har jobbat med att höja effektiviteten. 

Känslan för kunden och det berättigade krav som han kan 
ställa på servicegivaren inom offentlig verksamhet har 
förstärkts genom intryck från den privata sektorns ser
vicesatsningar, som går ut på att kunden måste vara i 
centrum för uppmärksamheten. 

Service satsningen var en fortsättning på den inslagna linjen att få per
sonalen att uppmärksamma kommuninvånarnas behov och önskemål. 
Det var dock inte så att denna satsning var planerad redan när ledar
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skapskursen startade, utan tankarna kring den initierades i samband 
med slutfasen av den tidigare utbildningen - processen var igång. Sam
ma konsultföretag anlitades för en kurs och ansvaret lades den här 
gången enbart på personalkontoret. 

Servicesatsningen började nog redan när ledarkursen 
startade utan att vi visste om det. Sista dagen kom man på 
servicesatsningen. 

I detta skede föddes tanken på att bli Sveriges bästa servicekommun, 
vilket också myntades som en slogan. För att kunna uppnå detta mål 
krävdes ett engagemang av de anställda och i vissa fall ett annorlunda 
uppträdande. Omflyttningar av personal var också ett tänkbart resultat 
för att erhålla en mer serviceinriktad organisation. Att utbildning var 
en central faktor var alla överens om. 

Man fokuserade i detta skede organisationens sätt att fungera och 
framförallt personalens sätt att hantera kommuninvånarna. Målsätt
ningen med servicesatsningen kom att definieras som116: 

- att se oss själva som outnyttjade tillgångar 
- att se på våra jobb m ed kommuninvånarnas ögon eller 
om man så vill öka insikten om verksamhetens mål och 
idé 
- a tt förstå hur vi själva agerar mot allmänheten och 
kollegor 
- a tt bedöma om den interna administrationen är ett stöd 
eller ett hinder for att erbjuda god service 
- högre ef fektivitet leder som regel till bättre service 

Präglad av det privata näringslivet kom de också fram till att de behövde 
en "affärsidé". I organisationen definierade man vad som skulle vara 
kommunens "affärsidé" på följande sätt: 

Vår "affärsidé" är att personlig service lönar sig 
- ur en politisk helhetssyn 
- som organisationsmodell 
- som en förstärkning av den individuella rollen i för
valtningen 
- som modell för personalutveckling**7 

Detta är inte vad vi i teorin normalt anser vara en affärsidé, men det är 
intressant att föra fram denna definition. Betoningen ligger på indivi-

Personalpolitik samt personal- och organisationsutveckling - e tt utvecklings
program 
117oa,5 
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dens betydelse samtidigt som ett ekonomiskt inslag om lönsamhet finns 
med. Det är en mycket klar koppling till marknadsorientering i service
organisationer. Ett annat begrepp som ansågs befogat att definiera var 
begreppet "service" och nedanstående definition var den som fastslogs. 
Denna definition präglas av ett budgettänkande och ett inifrån och ut
tänkande. Den harmoniserar inte med det nya tänkandet utan har 
snarare ett produktionsorienterat innehåll. 

Med "kommunal service" eller snarare "kommunalt ser
viceutbud" avses de resurser som kommunen politiskt har 
beslutat avsätta till barnomsorg, äldrevård, gatuunder-
håll, fritidsanläggningar etc.* 

Det ökade servicetänkandet som börjat göra sig gällande gör bl.a. att 
man börjar att tala om kommuninvånarna som "kunder" och att de 
genom detta på ett mer medvetet sätt placeras i centrum för de åtgärder 
som vidtas. 

Vi m åste ställa upp for in vånarna, ge dem mera service... 
Invånarna är våra kunder, vi m åste ha nöjda kunder. 

Hur skulle vi genom vårt uppträdande och engagemang 
bli bättre servicegivare för våra kunder, kommuninvå
narna? 

I en snäv ekonomisk verklighet då är det ingen som vill 
ha våra tjänster om vi är otrevliga och e ller olönsamma. 

Man menade att detta ökade servicetänkande måste genomsyra hela 
organisationen. Personalen ska ha serviceandan i ryggmärgen för att 
kommuninvånarna ska bemötas på ett serviceinriktat sätt. 

...det är den stämning och atmosfär som den enskilde 
arbetstagaren skapar i sina kontakter med besökare som 
är viktigt och är kommunens ansikte och som avgör om 
besökarens reaktion blir positiv eller negativ. 

Servicekursen 

För att uppnå målsättningarna började de med att genomföra en omfatt
ande utbildningsinsats för en stor del av de anställda - en servicekurs. 
Den var på totalt 12 heldagar under 1982 och varje person som deltog i 
utbildningen bevistade en av dessa dagar. Drygt 500 anställda och ett 60-
118 Personalpolitik samt personal- och organisationsutveckling - e tt utvecklings
program, 4 
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tal politiker deltog. Metoden för inlärning var till övervägande del "en-
vägskommunikation" dvs föreläsningar. En timme per gång ägnades 
dock åt förvaltningsvisa diskussioner där många små men betydelse
fulla synpunkter framkom, som t.ex. krångliga blanketter och dålig 
skyltning. 

Huvudtemat i denna kurs var det personliga uppträdandet gentemot 
kommuninvånarna, dvs. hur man betraktar sin egen roll i mötet med 
kunden. De förvaltningsvisa förslag som framkom var till stor del av
sedda att underlätta för kommuninvånarna i kontakten med den kom
munala organisationen. 

Tack vare duktiga konsulter bedömdes dessa dagar som mycket gi
vande. Tanken var sedan att förvaltningsledningarna skulle arbeta vi
dare med denna satsning efter genomgången kurs. Det blev emellertid 
lite si och så med detta, varvid mycket självdog ganska fort. 

För att rationalisera och hålla nere kostnaderna utbildades samtidigt 
c:a 100 personer till servicehandledare, vars uppgift var att hålla 
motsvarande kurser på sin respektive förvaltning. Urvalet av dessa 
personer byggde inte alltid på deras troliga förmåga att vara "lärare" 
varför även detta kom att fungera mycket olika mellan förvaltningarna. 

I samband med servicesatsningen påtalades politikernas ansvar för 
klimatet ute på förvaltningarna, dvs både minoritets- och majoritetspo
litiker. Eftersom den politiska makten ofta skiftat på senare tid har viss 
oro ibland förekommit bland tjänstemännen. Denna uppkommer t.ex. 
när den politiska minoriteten offentligt går ut och kritiserar förvaltning
arnas arbeten. Denna minoritet har sedan ofta kommit att utgöra majo
ritet vid nästa mandatperiod. Det är i en del fall en svår sits för förvalt
ningsledningarna att hantera. 

Bland annat med anledning av detta diskuterades politikernas roll 
som ansvariga för uppställandet av mål som organisationen ska arbeta 
mot. Det har inte alltid varit helt klara mål som ställts upp varför det 
kan vara svårt med tolkningen och styrningen av förvaltningarnas 
arbeten. 

Man tyckte att den politiska nivån skulle kunna uppträda på ett mer 
motiverande sätt. Om detta inte fungerar är det svårt med en service
satsning och att få de anställda att satsa av sig själv och känna engage
mang. 

Anpassning av interna system 

Som en fortsättning på den inslagna vägen fanns ett antal punkter ned
tecknade som man skulle fortsätta att arbeta med och de var bl.a: 
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- arbetsledarutbildning 
- organisationen 

- byråkrati 
- delegering 
- decentralisering (ADB) 
- tillgänglighet 

- löneformer/stimulansinsatser 
- budgetmodeller (nollbas) 
- information (intern och extern) 
- språket (begriplig svenska) 
- förslagsverksamhet119 

De flesta av ovanstående punkter handlar om det interna systemets sätt 
att fungera t.ex. att hantera information och att motivera de anställda. 
En del av ovanstående punkter kom att genomföras, bl.a. införande av 
nollbasbudgetering, kurs i begriplig svenska och en effektivare förslags
verksamhet. 

Fritidsförvaltningen var en av de förvaltningar som ivrigast tog itu 
med den fortsatta utvecklingen och uppföljningen omedelbart efter ser
vicekursen. Man satsade i huvudsak på att förbättra det interna syste
met och på information. De blev pilotfall för nollbasbudgetering, de bör
jade aktivt syssla med marknadsföring, de började arbeta med symboler 
och företagskultur m.m. Nedan följer några meningar ur fritidsförvalt
ningens material som anges vara en ledningsfilosofi: 

Bara människor kan ge service. 

Bara motiverade människor kan ge bra service. 

Människor blir motiverade om de förstår varför de arbetar 
och har inflytande över och k an påverka sin arbetssitua
tion. 

Utifrån dessa tankar försöker vi skapa ett nytt företags
klimat.1^ 

I kommunen bildades det också grupper bestående av personer från 
olika förvaltningar som samlades några gånger under temat "Ideut
veckling och nytänkande". Det som diskuterades där var bl.a. klimatet i 
förvaltningarna, vinna allmänhetens förtroende, resursanvändning, 
marknadsföring, problemlösning, politikernas roll och ansvar som ar
119 Personalpolitik samt personal- och o rganisationsutveckling - e tt utvecklings
program, bil 1 
120 Fritid Kristianstad, Ett exempel på service satsning inom en förvaltning 
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betsgivare m.m. Även förvaltningsvisa projekt diskuterades. Informa
tion framkom som en viktig del att förbättra för att kunna ge bättre ser
vice. 

Intern information mellan förvaltningarna. Vem gör 
vad? 

Översyn av informationsrutinerna - "Rätt" information 
till rätt person i rätt tid. 

Den interna informationen handlar mycket om att se till att personalen 
är insatt i de informationskampanjer kommunen genomför, men också 
om att skapa motivation hos personalen genom att informera om vad 
kommunen informerar om. På detta sätt försöker man att åstadkomma 
ett engagemang hos personalen som gör hela servicesatsningen lättare 
att genomföra. 

Det är i mycket en informationssatsning, dels på att få en 
identitet på en förvaltning och en samhörighet, en vi-anda 
och n ågra symboler att samlas kring... 

Nollbasbudgetering blev så småningom infört på samtliga förvaltningar 
och mycket arbete är nedlagt på att t.ex. inventera storleken asfalterade 
ytor, längd på ledningsnät, kvadratmeter parkyta m.m. Men man lade 
också ned en hel del arbete på att motivera personalen till att ta en 
aktivare del av verksamheten bl.a. genom att deltaga i budgetarbetet. 

Förbättrade kundkontakter 

I olika arbetsgrupper, vid utbildning- och informationstillfällen genere
rade man konkreta servicefrämjande åtgärder kopplade till personalens 
möte med kommuninvånaren. En grupp av servicefrämjande åtgärder 
som diskuterades handlade om tillgänglighet. Tanken var att kommu
nen skulle underlätta för kommuninvånarna att få kontakt med förtro
endevalda och tjänstemän och på så sätt förbättra servicen. 

Den förbättrade servicen skulle bl.a. åstadkommas genom att de kom
munala förvaltningarna skulle göra sig mer åtkomliga. Detta har 
främst skett genom att ha ett ökat öppethållande för besök och genom att 
förbättra skyltningen så att det skulle gå att hitta till rätt ställe. Förutom 
dessa fysiska åtgärder vidtog de också en annan åtgärd, nämligen att ta 
bort den värsta "kanslisvenskan" ur skrivelser så att även den skrivna 
informationen skulle bli mer åtkomlig för kommuninvånarna. 
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Syftet var att göra oss mer tillgängliga för kommunens 
invånare och skapa en effektivare organisation. 

Vi har försökt göra kontoret mera åtkomligt för besökare. 
Vi hade öppet mellan 9-12 tidigare men tog emot folk även 
på andra tider. Nu har vi öppet 9-16 och jag hoppas att det är 
ändrat på skylten. 

För att ge kommuninvånarna hjälp och råd i olika frågor diskuterades 
en informationscentral i anslutning till kommunens växel. Tanken var 
att utnyttja den kunskap som redan fanns hos personalen i växeln och 
komplettera den med ytterligare kunskap för att det skulle räcka att gå 
till endast ett ställe för de enklaste rutinärendena. Där var det t.ex. tänkt 
att kommuninvånarna skulle kunna komma in och få blanketter samt 
hjälp med att fylla i dem. Denna åtgärd fullföljdes aldrig av olika skäl. 

Andra exempel på hjälp och råd var att VA-verket själva tyckte att de
ras taxesättning var näst intill oförståelig och borde ändras. Dessutom 
ville man införa instruktioner på va-räkningarna om hur man ska bära 
sig åt för att undvika att den egna vattenmätaren fryser sönder under 
vintern (vilket förorsakar kommuninvånarna kostnader för reparation). 
Energiverket diskuterade att aktivt hjälpa kommuninvånarna att välja 
den mest förmånliga tariffen på sitt elabonnemang m.m. 

Ett annat område som diskuterades flitigt var att kunna ge snabba be
sked till kommuninvånare i olika ärenden. Den kommunala byråkratin 
förorsakade tidigare ofta långa handläggningstider som rimmade illa 
med det nya serviceinriktade sättet att tänka. Det ansågs viktigt att än
dra på detta förhållande för att få nöjdare kunder. 

Ett snabbt behandlande kan undanröja surhet och miss
nöje. E tt nej kan accepteras om man får det snabbt, men ej 
om man måste tigga och be om det. 

Viktigt att lämna kunden ett besked, även om det inte 
alltid är positivt. 

Här ställde man också upp vissa målsättningar för att kunna mäta ser
vicen. Som exempel kan nämnas att på fastighetskontoret hade man 
som mål att skrivelser skulle besvaras inom en vecka och på gatukonto
ret var målet 10 dagar. 

Det fanns också förhoppningar om att den tekniska utvecklingen 
skulle kunna hjälpa till att ta fram uppgifter för att kunna ge snabba 
svar. Det var i det sammanhanget främst datorerna som denna för
hoppning syftade på. 
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Datorerna sågs som ett viktigt inslag i servicesatsningen på lite sikt, 
på så sätt att man med datorernas hjälp skulle kunna lämna snabbare 
besked till invånarna om t.ex. barnomsorgskön. 

Datorer underlättar servicen. Vi kan lämna snabbare be
sked om t.ex. barnomsorgskön. Datorer ska vara ett 
hjälpmedel. Decentralisering kan föras ganska långt 
med data. 

Hjälp med bl.a. bokningstider... Datan är viktig i denna 
servicesatsning. 

Datoriseringen inom detta område kom dock inte att få speciellt hög 
prioritet. Inom andra områden som "betalade sig" var kommunen där
emot väl framme, t.ex. på den kommunaltekniska sidan där flera sam
arbetsprojekt med bl.a. andra kommuner genomfördes. 

Kommunen försökte således att visa upp både en vänligare och en 
effektivare organisation för kommuninvånarna. Avsikten var att min
ska det fysiska och psykologiska avstånd som upplevdes negativt av 
personalen. Detta var speciellt viktigt med tanke på den nya inställning
en till kommuninvånarna och de egna arbetsuppgifterna. 

Styrsystemet 

Inga större förändringar av styrsystemet genomfördes, men vissa 
spridda diskussioner fördes vid denna tidpunkt. En diskussion rörde det 
ekonomiska systemet med budgetfunktioner och möjlighet till påverkan. 
Man kopplade således ihop datorer, decentralisering och ekonomisyste
met. För att decentraliseringen skulle kunna fungera krävdes ett decen
traliserat ekonomisystem, vilket skulle kunna uppnås med hjälp av da
torer. Delvis genom nollbasbudgeteringen uppdagades ett behov av att 
kunna hantera viss information i ekonomisystemet ute på förvaltning
arna. 

Datautvecklingen kommer in som ett hjälpmedel för 
decentralisering av t.ex. ekonomisystem. 

Decentraliseringen av ekonomisystemet var en åtgärd som påbörjades 
tidigt. Arbetsledare fick ansvarskoder och uppföljningslistor för att 
kunna kontrollera den ekonomiska situationen, förvaltningarna började 
ta fram egna rapporter som passade deras ändamål i stället för de stan
dardiserade listor som drätselkontoret tidigare distribuerat, fakture
ringen lades ut på förvaltningarna m.m. 
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En annan diskussion var att politikerna ibland kopplade ihop decen
tralisering med en måldiskussion där decentralisering kräver mål för 
att styrning ska vara möjlig. 

Vi politiker måste släppa detaljerna och fora ned dem så 
långt som möjligt. Politiker ska ange målen. Detta är en 
smärtsam process for många politiker...Vi kommer att 
avhända oss både pengar och befogenheter. 

Vad som är viktigt för en offentlig förvaltning likväl som 
ett privat företag är att man har en gemensam filosofi som 
man kan sluta upp bakom och att man har en målsättning 
som man jobbar mot. 

Decentralisering kräver samtidigt en hel del förändringar av den politi
ska ledningen, vilket också antyds i det ena citatet ovan. Att ange mål 
ansågs vara en svår process när det inte fanns någon vana vid det. 

Varken decentralisering eller målstyrning var dock någon huvud
punkt i förändringarna i detta skede utan den traditionella regelstyr
ningen dominerade i allt väsentligt. Diskussioner om hur mål ska se ut 
i olika förvaltningar initierades emellertid. De konstaterade att betydan
de svårigheter förelåg inom vissa delar av den kommunala organisa
tionen vid implementering av målstyrning om det ska fungera enligt de 
teoretiska modellerna. 

Inte förrän i ett senare skede togs styrningen upp i ett samlat perspek
tiv t.ex. med nya idéer om kommunstyrelsens uppgifter och funktions
sätt som vi ska se längre fram. 

Information 

Från borgerligt håll framfördes idéer om att man aktivt skulle ta reda 
på vilka tjänster som kommuninvånarna efterfrågar, dvs. att aktivt ta 
reda på vilka behov och önskemål som kommuninvånarna hade. Det 
fanns starka kopplingar till det marknadsorienterade synsättet att häm
ta in beslutsunderlag på ett annat sätt än tidigare från kommuninvå
narna. Syftet skulle vara att anpassa serviceutbudet till den efterfrågan 
som fanns i kommunen och att därigenom försöka få en klarare kopp
ling mellan utbud och efterfrågan av de kommunala tjänsterna. 

Man har inte gått ut och tagit reda på vad det är för service 
som kommuninvånarna efterfrågar. Vi kanske har gett 
andra tjänster än vad invånarna har efterfrågat. 

Detta var något som den socialdemokratiska majoriteten och en del 
förvaltningschefer inte tyckte var någon bra idé, vilket innebar att det 



67 

inte genomfördes. Huvudkritiken mot att inhämta information på detta 
sätt var att det var ett omständigt sätt och att de inte var helt på det klara 
med hur denna skulle hanteras i organisationen. 

En förvaltning som hade tankar i den här riktningen var fritidskonto
ret som diskuterade ett telefonväkteri för att få information om vad 
invånarna hade för behov och önskemål. De hade således en positiv syn 
på detta sätt att samla in beslutsunderlag. 

Ett telefonväkteri ska stå som ett uttryck för och få igång 
en dialog med folket i kommunen på ett bättre sätt än 
tidigare, vad är det man tycker och tänker om fritiden, 
vad är det man vill ha, hur tycker man att resurserna ska 
användas. 

Ett exempel på en fråga som drevs av personalen inom fritidsförvalt
ningen utifrån befintlig information och kunskaper om kommuninvå
narnas behov och önskemål var att de som arbetade på badhuset skulle 
få ökade frihetsgrader att själva besluta om taxor och öppettider. De 
tyckte att de som var nära kunderna borde ha befogenhet att ändra i 
enlighet med kommuninvånarnas behov och önskemål. Som det då var 
organiserat var dessa detaljfrågor tvungna att beslutas i fritidsnämn
den, vilket upplevdes som en onödigt hög nivå. 

Ett samlat försök gjordes dock från kommunens sida för att få in syn
punkter och det var via annonser där man uppmanade invånarna att 
ringa och tala om vad de tyckte om det kommunala serviceutbudet. Men 
eftersom frågeställningen var av allmän karaktär var informationen, 
sett som beslutsunderlag för framtida serviceutbud, av begränsat värde 
för kommunen. 

Någon mer systematisk insamling av behov och önskemål från kom
muninvånarna gjorde man emellertid inte. På den politiska nivån 
fanns inte någon majoritet för ett sådant sätt att agera för att bättre få 
ett grepp om de faktiska behov och önskemål som kommuninvånarna 
hade. 

Kommuninvånarnas bild av servicen 

En viktig faktor som framträdde under processens gång hos de kom
munalt anställda var att det fanns en utbredd föreställning om att kom
muninvånarna hade en allmänt sett negativ bild av servicen inom off
entlig sektor och att denna negativa bild också fått återverkningar på 
hur man såg på Kristianstads kommun och deras service. De kommu
nalt anställda hade också föreställningar om att denna bild i mycket var 
en orättvis bild. 
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Det man hoppas på är att den offentliga sektorn ska bli 
rättvist bedömd i förhållande till annan verksamhet och 
att det här misstroendebegreppet ... ska försvinna. Ibland 
är det rena påhoppen på offentlig sektor i debatten. För 15-
20 år sedan var de anställda nästan föremål för att man 
lyfte på hatten. 

För närvarande är den allmänna opinionen sådan att det 
kan kännas som en belastning att arbeta i kommunen. 

Den privatiseringsdebatt som hade kommit igång var också den i för
längningen ett ifrågasättande av kommunen, även om den i stort fördes 
på en aggregerad nivå. Många av kommunens anställda upplevde dock 
att det var bra att denna diskussion fördes därför att då fanns det skäl att 
se över sin egen organisation och de arbetssätt man hade. 

Jag tror den [debatten om pr ivatisering - vår anmärkning] 
har varit en injektion för väldigt många här att visa att 
den offentliga sidan kan vara precis lika duktig och 
kanske bättre än den privata sidan... 

På flera håll fanns uppfattningen att man var väl så effektiv inom den 
kommunala organisationen som "motsvarande" verksamhet i privat 
regi. Det förekom ofta jämförande iakttagelser om effektiviteten i 
offentlig sektor och i privat sektor som användes för att stödja detta 
påstående. Uppfattningen om kommunens höga effektivitet var mycket 
stark vid kommunens gatukontor. Även i förhållande till andra kom
muner var självförtroendet starkt. 

Det gäller då för den offentligt anställda personalen att be
visa att man har minst samma effektivitet som den priva
ta sektorn. 

Jag tror att att på ett sätt ser jag skillnaden därför att vi har 
ovanligt välskötta gator till exempel och vi har ovanligt 
lite dålig asfalt och l ite sånt där. Om man åker till exem
pel i Stockholms förorter så tror man ju för fan man är i 
vilda västern. Där är ju inte gatorna raka och så nt där va. 
Det är alldeles för djävligt. 

Andra diskussioner som började göra sig gällande var t.ex. en förän
drad syn på att alla kommuninvånare måste ha identiskt lika service
utbud. Klimatet ute bland kommuninvånarna hade blivit sådant att 
detta var möjligt att diskutera. Tidigare var det t.ex. självklart att alla 
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barnstugor skulle vara identiskt lika i fråga om personaltäthet, ytor, 
tider etc. 

Tankar på att kundanpassa även denna verksamhet började uppträda 
framförallt på politikernivån. Om föräldrar och/eller barn tillsammans 
med personalen vill att "deras" barnstuga ska fungera på något visst 
annat sätt än den gör så ska det vara möjligt. Exempelvis att barnen ska 
åka på studiebesök i stället för att köpa in enbart leksaker eller att 
öppettiderna ska ändras kan vara föremål för kundanpassning. 

Med decentralisering av t.ex. resultatansvar till respektive barnstuga 
skulle föräldrarna kunna ställa krav på den enskilda barnstugan på ett 
helt annat sätt samtidigt som möjligheten för föreståndaren att anpassa 
sig till dessa krav skulle öka. 

Föräldrarna kommer att ställa krav på dagiset om de inte 
är nöjda. 

Något som också hade kommit i fokus för diskussioner under process
ens gång var "kostnadsspiralen". Man hade insett att den utveckling 
med ökande kostnader för verksamheten och minskande/oförändrad 
budget skulle komma att bli ett stort problem. Det viktiga var att kom
muninvånarna måste uppleva att de får tjänster av god kvalitet från 
kommunen om dess existensberättigande inte skulle komma att ifråga
sättas. 

Det tror jag alltså kommer att bli många kommuners, och 
även då Kristianstads dilemma framöver: att kunna 
avsätta medel for ett kontinuerligt underhåll så att vi kan 
bibehålla standarden 

Kritiken mot servicesatsningen 

En kritik mot servicesatsningen var att servicekursen inte ledde till 
någon tillräckligt varaktig effekt hos de anställda. Alla var entusiastis
ka direkt efter kursen men entusiasmen klingade snabbt av eftersom 
kursen inte följdes upp tillräckligt på individnivå. De förvaltningsvisa 
projekt som skulle initieras och rulla på föll ofta offer för en låg priorite
ring av arbetsinsatser på de olika förvaltningarna vilket gjorde att inlär
ningen av det nya tankesättet blev lidande. Det fanns dessutom vissa 
förvaltningschefer som inte tyckte att detta var väl använd tid vilket inte 
var speciellt motiverande för de anställda. Ovanstående kritik hördes 
både från individuella anställda, politiker och från fackliga represen
tanter. 

Dessutom fungerade inte alltid de interna servicehandledarna på ett 
tillräckligt bra sätt. Många tyckte att det hade varit önskvärt att fler 
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hade fått gå kursen med konsulterna i stället. Några personer hade be
vistat båda kurserna och vittnade om en stor skillnad mellan konsul
ternas sätt att föreläsa och de interna servicehandledarnas sätt. Kvali
teten på utbildningen blev naturligtvis lidande på detta. 

Från fackligt håll fanns också kritik mot att man startade för tidigt 
med servicekursen för de anställda. De menade att en mer omfattande 
satsning borde ha genomförts på politikernivån och chefsnivån först 
därför att om den nivån inte har anammat det nya synsättet så kommer 
inte de satsningar som görs på de andra anställda att ge tillräckligt 
resultat. 

En annan kritik var att man försökt förändra för mycket när alla 
förvaltningar blev inblandade samtidigt. Arbetsbördan blev för stor och 
man orkade inte med att hålla igång alla förvaltningar i det som var 
tänkt som en fortsättning (de förvaltningsvisa projekten). Denna kritik 
kom bl.a. från borgerligt håll, och när de kom i majoritetsställning vid 
1985 års val var strategin att ta en eller ett par förvaltningar och arbeta 
med dem i stället för att satsa på samtliga förvaltningar. På detta sätt 
skulle de kunna visa upp lyckade exempel på projekt för de förvaltning
ar som "stod på tur". 

Ta en förvaltning som är kundnära och jobba med den 
kanske ett helt år så att allmänheten märker att det är en 
förändring på gång. 

Även socialdemokraterna höll med om denna kritik. De ansåg emeller
tid att det var bättre att göra något än att inte göra något alls. 

Serviceprojektet vid Gatukontoret 

Gatukontoret hade liksom andra förvaltningar haft personal på ledar
skapskurs (både förvaltningsledningen och arbetsledare) och deltagit i 
servicesatsningen, men de hade också gått vidare med andra åtgärder 
internt. De kom att bli den förvaltning som valdes ut av de borgerliga 
politikerna att driva ett projekt i linje med den tidigare inriktningen 
bl.a. med tanke på sin aktivitetsgrad i servicesatsningen samt deras 
direkta kontakter med invånarna. 

Innan vi kommer in på deras fortsatta åtgärder är det på sin plats att 
presentera gatukontoret lite mer ingående. För att lägga en plattform 
att stå på börjar framställningen med gatukontorets slogan - "Vi står 
for grunden i miljön '. 
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Med detta menas att gatukontoret arbetar med det som utgör grunden 
i kommunens miljö som t.ex. vatten och avlopp, trafikmiljö, snöröjning, 
å-rensning och vassklippning, nybyggnad och underhåll av gator och 
vägar samt soptippar. Produkter och tjänster som kommunens invåna
re ofta kommer i kontakt med dagligen, kanske utan att egentligen veta 
vem som är "huvudman" för verksamheten. Kommuninvånarna tar 
ofta för självklart att vatten, avlopp och gator ska fungera och det hör i 
allmänhet till undantagen när något av ovanstående krånglar. 

Vissa av tjänsterna är avgiftsbelagda genom speciella taxor for t.ex. 
vatten och avlopp, byggnadslov och parkeringsavgifter. Kostnaderna för 
de flesta verksamheterna tas dock ut över skattsedeln som brukligt är. 

För att klara detta hade förvaltningen c:a 140 personer anställda, men 
ibland köptes det tjänster av entreprenörer för att klara av vissa toppar i 
arbetsbelastningen. Organisationen var dimensionerad för en "minimi-
verksamhet" och alla extra arbetsbelastningar kompenserades med in
hyrt folk. Detta var en medveten och långsiktig strategi för anställnings
trygghet och långsiktig verksamhet. 

Denna strategi kom sig av att gatukontoret på 1950-talet ofta stod med 
övertalig personal på höstarna och tvingades permittera uppåt 40 perso
ner varje år (i huvudsak anläggnings- och underhållspersonal). En dis
kussion med fackföreningen togs och man kom då fram till den modell 
som finns än i dag - säker långsiktig anställning. 

I realiteten har således gatukontoret minskat räknat i antal anställda 
under de senaste decennierna, samtidigt som de arbetsuppgifter som 
ska utföras har blivit allt mer komplexa. 

Organisationen var uppbyggd med en förvaltningschef, en biträdande 
förvaltningschef (tillika avdelningschef), sex avdelningschefer, c:a 100 
personer som arbetade med anläggning och underhåll, resten placerade 
på kontoret. 

Förutom att den politiska majoriteten har skiftat så har också den po
litiska organisatoriska nivån runt gatukontoret varierat något. De är en 
kommunstyrelseförvaltning, vilket innebär att man organisatoriskt ly
der direkt under kommunstyrelsen. Under två mandatperioder har det 
dock funnits ett tekniskt utskott som avskaffades 1989. Ett fåtal av gatu
kontorets ärenden har passerat denna instans, vilket i en del fall upp
levts som en onödig byråkratisk mellannivå eftersom huvuddelen av 
dessa ärenden ändå måste gå till beslut i kommunstyrelsen. 

Det tekniska utskottet tillkom därför att alla de tre borgerliga kommu
nalråden skulle få var sitt område att engagera sig i snarare än att det 
skulle finnas andra organisatoriska motiv som t.ex. effektivitet och/eller 
decentralisering eller på grund av marknadens krav. 
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Projekt Bofinken 

Vi står för Grunden 
I i Miljön. äS 

Gatukontoret 
Kristianstad 

Figur 8. Logotype för Bofinken-projektet. 

Med viss erfarenhet i bagaget bestämde de borgerliga partierna i sam
band med maktskiftet 1986, då de tog över makten, att det fortsatta arbe
tet skulle ske i form av en förvaltning i taget. Genom denna strategi 
skulle man kunna visa upp goda exempel för andra förvaltningar. Den 
förvaltning som skulle väljas ut skulle vara intresserad samt ha några 
eldsjälar som kunde driva projektet "inifrån" förvaltningen med viss 
assistans från personalkontoret. Valet föll på gatukontoret med ovanstå
ende motiveringar samt att det var en förvaltning med tjänster som i 
princip alla kommuninvånare kommer i kontakt med dagligen. 

En projektgrupp bildades bestående av det ansvariga kommunalrådet, 
två personer från gatukontoret och en person från personalkontoret. I 
inledningsfasen diskuterade gruppen igenom utgångspunkter, förut
sättningar och mål för projektet. Projektet döptes till "Bofinken" och de 
mål som ställdes upp var: 

att ge kommuninvånarna ökad kunskap om gatukonto
rets verksamhet kopplat till kostnaderna 

att kommuninvånarna vet vad de kan kräva av oss och 
vad vi k an göra för dem 

att öka förståelsen för den verksamhet som bedrivs vid 
gatukontoret 

att gatukontoret är bra på en hel rad saker som man i 
kommunen har nytta och glädje av i det dagliga livet 
att ge allmänheten enkla och raka kommunikationska
naler med gatukontoret 
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att ytterligare höja personalens förståelse för servicear
betet 

att skapa en bättre företagsanda (gatukontorsanda) t.ex. 
Vi på gatukontoret gör en massa bra saker som kommun
invånarna har nytta av. Vi är till för våra kunder. Det är 
positivt om våra kunder hör av sig med synpunkter, 
påpekande och tips. Vi är g lada för att jobba på gatukonto
ret och göra ett bra jobb tillsammans.121 

Information var nyckelordet för detta projekt. Mycket handlade om att 
upplysa kommuninvånarna om verksamheten samt att koppla denna 
till kostnaderna. Även kontakterna med kommuninvånarna finns med i 
ovanstående målbeskrivning som ett tecken på deras betydelse för orga
nisationen. Begreppet "kunder" var nu allmänt förankrat i organisatio
nen vilket innebar en förändrad syn på kommuninvånarna. 

Med hjälp av målen försökte man motivera personalen till ett ökat 
marknadsorienterat synsätt. Genom att poängtera hur bra de var och 
försöka föra ut detta till kommuninvånarna ökar självkänslan och moti
vationen för servicetänkandet. Även tillgängligheten fanns med i så 
måtto att kommunikationskanalerna skulle bli "enklare och rakare". 
Dessutom fanns en koppling till vad kommuninvånarna betalar med 
bland målsättningarna vilket skulle öka legitimiteten. De ingående de
larna i detta projekt var: 

- Studiebesök hos andra kommuner som höll på med liknande projekt 
och då främst hos olika gatukontor. Man var dock medveten om att det 
kunde vara svårt med jämförelser eftersom problemen kan vara 
mycket olika. Trots detta var det naturligtvis en källa till information. 
- Arbetsplatsträffar: Kommunalrådet, gatuchefen och arbetsgruppen 
träffade samtlig personal i smågrupper om c:a 10 personer både på 
kontoret och ute på fältet. Här fick de anställda säga sin mening och 
komma med förslag till förbättringar. Grunden för diskussionerna 
var en intern informationsbroschyr som alla hade fått och det som 
kom fram vid dessa träffar skulle användas i det fortsatta arbetet med 
projektet. 
-Informationskampanj: Den interna delen bl.a. som grund för arbets-
platsträffarna och den externa i form av en broschyr i fyrfärgstryck 
samt bussreklam och utställning på länsmuséet. Den externa bro
schyren skickades ut vecka 6-87 till samtliga hushåll i kommunen 
(33 474 st)122. I denna informationskampanj passade man också på att 

121 Kristianstad kommun, PM 1986-09-19 
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klä en del information i siffror för att kommuninvånaren skulle få 
reda på hur skattepengarna används. Där fick kommuninvånarna 
t.ex. veta att gatukontorets totala verksamhet inte kostade mer än c:a 2 
kronor per invånare och dag. 
-Fest: Hela personalen med respektive inbjöds till en stor fest som sågs 
som startskottet for projektet samtidigt som den externa kampanjen 
drogs igång. 
-Skolaktiviteter: Bland skolans sjätteklassare informerade man om 
gatukontorets verksamhet på respektive skola genom personal från 
gatukontoret. Arbetsplatsbesök samt en uppsats- och teckningstävling 
ingick också i skolsatsningen. 
-Övrigt: Ett kampanjmärke, som senare kom att bli en logotype togs 
fram (se figur 8). Tröjor till alla anställda (en T-shirt och en college 
tröja). "Vykort" att använda t.ex. vid tillfälliga vattenavstängningar, 
dekaler, massmediakontakter m.m. 

Några resultat av dessa åtgärder var att de anställda uppfattade arbets-
platsträffarna mycket positivt, där de anställda ute på fältet var mest 
positiva. Detta berodde säkert på att de kände sig uppmärksammade på 
ett sätt som de aldrig tidigare känt. Bland anläggnings- och underhålls
personalen var detta mer betydelsefullt än bland kontorspersonalen 
eftersom de senare träffar dessa ledare mycket oftare. 

De fick träffa kommunalrådet som har det politiska ansvaret för verk
samheten tillsammans med gatuchefen som har det administrativa an
svaret. Personalen fick dels tillfälle att höra vad dessa ledare hade att 
framföra och dels tillfälle att säga sin mening direkt till ledningen. 
Detta upplevdes som mycket motiverande för personalen. 

De flesta synpunkter som kom fram vid dessa träffar handlade om 
brister i den interna informationen. Nedan följer ett axplock av kom
mentarer från dessa. 

Bättre information allmänt om pågående projekt och 
arbeten. Bör kunna avhjälpas med enkla flygblad ut till 
varje arbetsplats 

Ökad information om förslagsverksamheten 
Kontakterna mellan ute och inne borde bli flera for att lära 
av varandras erfarenheter 
För li te information om p ositiva insatser 

Att hacka på den offentliga sektorn är inne just nu och det 
kan kännas som en belastning att vara kommunalt an
ställd 

122 Förtydliganden och förklaringar till skriften "Vi står för grunden i miljön" 



75 

Vi gör jobben bättre än på privata sidan, men saknar 
morötter123 

Projektgruppen var mycket medveten om att en satsning av detta slag 
tar lång tid och kräver mycket arbete, den tar nästan aldrig slut. Detta 
projekt var som helhet mycket väl planerat och genomfört, entusiasmen 
var hög på gatukontoret och projektgruppen hade all anledning att 
känna sig nöjd med sitt arbete. I en uppföljningsstudie konstaterades att 
de mål som sattes upp för projekt Bofinken till stor del hade uppnåtts 
redan efter drygt ett år124. 

Det fanns emellertid en betydande negativ faktor även i detta projekt 
som var helt utom kontroll för projektgruppen. Den faktor som kom att 
rasera mycket av det motivationshöj ande arbetet med Bofinken var att 
en, sedan en tid, planerad organisationsöversyn av de tekniska förvalt
ningarna påbörjades samtidigt med den stora festen. Den som skulle bli 
avstampet för denna service- och profileringssatsning. Gatukontoret, 
som är en teknisk förvaltning, kom att ingå bland dessa. Stor oro inträff
ade på förvaltningen och rykten om nedskärning av personal kom 
igång. 

Vi ska nedan gå igenom de övergripande direktiv som detta projekt 
hade och vad de kom fram till för de tekniska förvaltningarna som 
helhet samt vilka effekter denna organisationsutredning hade på gatu
kontorets serviceinriktning. Vi ska också studera resultaten av ytterli
gare en utredning som följde på den tekniska utredningen. Den kom att 
handla om kommunledningens framtida roll och om det framtida styr
systemet. 

Ch âmsationsutredningarna 

Anpassningen av de tekniska förvaltningarna 

Den 12 januari 1988 togs beslut i kommunfullmäktige att genomföra den 
organisationsförändring som arbetats fram av GW-gruppen AB under 
jan - maj 1987. Den som initierades av kommunstyrelsens ordförande i 
april 1986. Alla tekniska förvaltningar skulle ses över, dvs även gatu
kontoret. 

De direktiv som låg till grund för denna utredning grundade sig på att 
de tekniska förvaltningarna visserligen hade genomgått organisations
översyner var för sig under den senaste 10-års perioden, men ingen total 
samlad översyn över deras verksamhet hade vidtagits. Denna förmoda
123 Dessa citat är nedtecknade under pågående diskussion och är följaktligen ej 
ordagrant återgivna. Andemeningen är dock densamma. 
124Jaensson (1987) 
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des både kunna öka samordningen mellan de tekniska förvaltningarna 
och ge ett bättre resursutnyttjande samt att ge en bättre samlad service 
till kommuninvånarna. 

Dessutom konstaterades att Kristianstad, precis som andra kommu
ner, kommer att arbeta under ändrade ekonomiska förhållanden i 
framtiden, vilket kräver en effektivisering av den befintliga verksamhe
ten. Målet för organisationsöversynen var: 

att förbättra anpassningen till de ändrade förutsättning
arna som gäller för byggverksamheten 

att ta tillvara möjligheterna för ett vidgat samarbete 
mellan förvaltningarna 

att nå en ökad effektivitet1^ 

Det förslag som lades fram skulle bli den hittills största organisations
förändringen i kommunens historia. Den största förändringen i utred
ningen var inrättandet av ett "stadsbyggnadskontor" som skulle bestå av 
de gamla förvaltningarna stadsarkitektkontoret och stadsingenjörskon-
toret samt en del av fastighetskontoret. Det skulle dessutom ta över vissa 
uppgifter från övriga tekniska förvaltningar. 

Grunden för detta var bl.a. att anpassa sig till den nya plan- och bygg
lagen och att kommuninvånarna därmed endast skulle behöva vända 
sig till ett ställe med sina ärenden. Man skapade samtidigt en effektiv 
organisation där samordningsbehovet mellan förvaltningarna minime-
rades eftersom uppgifterna samlades under en organisatorisk enhet. 

Ur kommuninvånarnas perspektiv skulle resultatet således bli en för
enkling t.ex. när det gäller att ansöka om byggnadslov. En sådan ansö
kan medförde tidigare att man måste besöka flera olika förvaltningar. 

Dessutom ingick det i förslaget att närmare 30 tjänster skulle rationa
liseras bort, vilket skulle innebära en stor kostnadsbesparing. Om vi 
fortfarande uppehåller oss vid gatukontorets del så kom organisationen 
att förändras enligt nedan: 

125KS § 640,1986-12-17 
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Gatuchef 

Admini Projek Trafik Anläggn, Drift 
stration tering underhäll 

Figur 9. Gatukontorets gamla organisation. 

Den administrativa avdelningen delades upp i en administrativ och en 
entreprenadavdelning och den nya lösningen blev: 

Gatuchef 

Admini Projek Trafik Anläggn, Entre Drift 
stration tering underhåll prenad 

Figur 10. Gatukontorets nya organisation 

Förslaget innebar samtidigt en neddragning av personal med 8,5 tjän
ster126 totalt på gatukontoret beroende på att vissa uppgifter flyttades 
över till det nya stadsbyggnadskontoret. 

Ett av de förslag som ingick i resultaten av utredningen var att park
förvaltningen skulle införlivas i gatukontoret när den nuvarande park
förvaltningens chef går i pension. Ingen av fackföreningarna gick med 
på denna åtgärd vid den MBL-förhandling127 som fördes. 

Många var överens om att utredningen om de tekniska förvaltning
arna i sig säkert behövdes, men några faktorer kom att inte bli så lycka
de ur ett motivationsperspektiv. För det första hade konsulterna en 
mycket begränsad tid på sig vilket gjorde att många anställda på gatu
kontoret ansåg utredningen som ett "beställningsjobb" med från början 
klara svar. 

För det andra var inte fackföreningarna helt överens med kommun
styrelsen på vissa punkter i det framlagda förslaget. Själva inrättandet 
126 Varav 4 tjänster vid tillfället for utredningen var vakanta 
127SACO/SR-K, SKTF och SKAF:bilagor till MBL-protokoll 198 7.04.27 beträffande 
organisationsöversyn av de tekniska förvaltningarna 
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av ett stadsbyggnadskontor var dock ingen emot. SKTF och SACO/SR-K 
var emellertid inte övertygade om att alla föreslagna funktioner skulle 
överföras till detta. De ville också ha en analys av vilka konsekvenser 
överflyttningen av funktioner skulle medföra, dels för de som flyttade 
men också för de delar som blev kvar på respektive förvaltning. Minsk
ningen av personal var inte heller något som fackföreningarna kunde 
acceptera. 

En annan facklig synpunkt var att fackföreningarna inte tyckte att de 
hade fått vara med i denna utredning i tillräckligt stor omfattning, 
vilket de ansåg anmärkningsvärt eftersom det skulle bli den största 
organisationsförändringen i kommunens historia.128 

För det tredje kom utredningen vid en mycket olycklig tidpunkt för 
gatukontoret, vilket framkommit tidigare. Det började ryktas om den 
samtidigt med att själva startskottet för gatukontorets serviceprojekt 
Bofinken skulle gå. Mycket arbete hade lagts ned för att motivera och 
entusiasmera de anställda och stämningen var mycket hög, ett bra 
grundarbete hade utförts av projektgruppen. Detta kom till stor del att 
raseras i och med denna utrednings tillkomst. 

Bofinken lever inte ... därför att direkt efter Bofinkens 
avstamp med fest kom förslag om rationalisering som 
gjorde att hela den här uppbyggnadsprocessen raserades 
direkt. 

Bofinken lever va, men det är bara det att den häckar inte 
på alla ställen. 

Alla rykten om nedskärningar av personal samt flyttning av vissa 
arbetsuppgifter med därtill hörande personal till stadsbyggnadskontoret 
kom att oroa de anställda på gatukontoret, och vissa kände sig till och 
med utpekade som "överflödiga". Bland kontorspersonalen började det 
talas om att Bofinken var skadskjuten eller död. Det kampanjmärke som 
använts för att identifiera projektet ("Vi står för grunden i miljön") 
ändrades vid något tillfälle av personalen så att fågeln lades på rygg. 
Symbolen kom således att användas i negativt syfte, vilket ytterligare 
förstärkte missnöjet och försämrade motivationen. 

Den gatukontorsanda som man mödosamt försökt bygga upp bl.a. 
med symboler kom under flera månader att allvarligt skadas. I stället 
för en positiv kultur bland kontorspersonalen kom en starkt negativ 
kultur att genomsyra atmosfären. Ur servicesynpunkt var detta 
naturligtvis en betydande negativ faktor. 
128 SACO/SR-K, SKTF och SKAF:bilagor till MBL-protokoll 1987 .04.27 beträffande 
organisationsöversyn av de tekniska förvaltningarna 
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Anläggnings- och underhållspersonalen kom däremot inte att berö
ras nämnvärt av denna utredning varför deras motivation fortfarande 
var på en hög nivå. I vissa fall framkom till och med synpunkter på att 
det var på tiden att kontoret sågs över för några ansåg att det var för 
mycket personal på kontoret. Detta var föranlett bl.a. av att det skett en 
minskning av personal som sysslat med anläggning och underhåll, 
utan att motsvarande minskning skett på kontoret. 

Kommunledningen hade svårt att förstå de stämningar som föddes på 
gatukontoret i och med denna utredning. De tyckte att det var en storm i 
ett vattenglas, för de stora förändringarna föll på andra förvaltningar. 
Att motivationen i projekt Bofinken skulle försämras var kommunled
ningen inte medveten om på förhand. Möjligen var det också en viss 
oenighet bland politikerna om starttidpunkten för denna utredning. 

Politikerna skickade på detta sätt motstridiga signaler till personalen 
på gatukontoret. Först arbetade man med positiva motivationshöj ande 
serviceåtgärder, med politikernas medgivande och deltagande. Dessa 
slogs sedan ned av att samma politiker ansåg att effektiviteten inte var 
tillräckligt hög vid gatukontoret och de andra tekniska förvaltningarna. 
Detta skapade förvirring och oro, vilket försvårade servicesatsningen . 

Politikernas härjande med folket genom anlitandet av en 
konsult som skulle se över verksamheten i de tekniska 
förvaltningarna har ställt till med oro och oreda. 

En effekt av denna oro var att många sade upp sig. Man skulle kunna 
säga att "en propp gick ur", för det personalbesparingskrav som sattes 
upp för en treårsperiod klarades av på c:a ett år. En stor teknikerbrist 
på arbetsmarknaden samt skillnaderna i löner underlättade denna flykt 
av personal till den privata sektorn. Konsekvensen blev att projekte
ringsavdelningen blev kraftigt underbemannad och fick tillfälligt hjälp 
av privata konsulter, som kostade avsevärt mer. 

Från kommunledningens sida ansåg man att personalomsättningen 
på lite sikt skulle kunna få positiva effekter genom att de som nyanställs 
vitaliserar organisationen och drar ned medelåldern, som var relativt 
hög, c:a 43 år. Det kom emellertid på kort sikt att bli besvärande, speci
ellt eftersom ingen sökte de tjänster som utannonserades på våren 1989. 

En viss kritik framkom mot förvaltningsledningen som upplevdes 
som för svag i samband med de förändringar som inträffat. Med en 
fastare styrning trodde vissa bland personalen att en del problem skulle 
ha kunnat undanröjas. Alla avdelningschefer drog inte riktigt åt 
samma håll ibland, vilket var olyckligt för den totala effektiviteten och 
sammanhållningen. 
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Förändringar av knminiinlpHnîngpng roll 

Som ett ytterligare resultat av denna organisationsutredning kom en 
översyn av kommunledningsrollen att utföras av samma konsulter. 
Kommunstyrelsen ville ha ett förslag på hur de skulle kunna arbeta 
med frågor av mer övergripande karaktär. Man ville ersätta detaljstyr
ning med målstyrning. En stabsfunktion skulle tillskapas med syftet att 
arbeta fram beslutsunderlag i de övergripande och långsiktiga frågor
na. 

Kommunstyrelsen ville också förbättra servicen mot både invånare 
och mot de operativa verksamheterna samt försöka att genom dessa för
ändringar uppnå ökad effektivitet. Fortfarande är servicen gentemot 
kommuninvånarna i centrum för förändringarna. Tanken var att 
förändringarna i de organisatoriska systemet skulle bidra till förbättrad 
service för kommuninvånarna. 

Utredningen kom bl.a. fram till att delegeringen ytterligare måste 
förstärkas för att denna modell skulle kunna fungera, dvs. förändringar 
av det interna systemet. 

Kommunstyrelsens ekonomiska ramar och riktlinjer ska 
ge förutsättningar för de ansvariga i nämnder, styrelser 
och förvaltningar att hantera sina respektive sekto
rer/verksamheter. Detta förutsätter delegerade befogenhe
ter, ömsesidigt förtroende samt en regelbunden dialog 
mellan kommunledning och facknämnderna1^ 

I utredningen fanns också påpekanden om att kommunledningen i 
högre utsträckning än tidigare borde uppmärksamma vad som händer i 
den närmaste omgivningen. Information om dessa förändringar måste 
i högre utsträckning hämtas in i organisationen för att kunna anpassa 
verksamheten till kommuninvånarnas rådande behov och önskemål. 
Med information finns även en möjlighet att påverka omgivningen. 

Ökad koncentration på sådana frågor/ärenden som 
skulle kunna inordnas under rubriken kommunens "ut
rikespolitik", dvs bevakning, samverkan, anpassning 
och åtgärder beträffande förändringar i regionen.130 

Utredningen konstaterade också att kommunstyrelsen inte borde syssla 
med överprövning av beslut fattade i facknämnderna, vilket de gjort 
tidigare. 

129GW-Gruppen (1988) 
130 Ibid 
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Ekonomifunktionen föreslogs samtidigt ändra namn från drätselkon
toret till ekonomikontoret. De föreslogs dessutom få en delvis annan roll 
bl.a. till följd av att en decentralisering av ekonomifunktionen pågick. 
Det var inom det ekonomiska området som decentraliseringen hade nått 
längst i Kristianstads kommun vid denna tidpunkt. 

En uppgift som initiativtagare till ökat delegerat ekonomiansvar för 
nämnder, förvaltningar samt ansvariga personer ålades ekonomikonto
ret. De skulle också inneha huvudansvaret för ADB-frågor samt vara 
samordnare för dessa frågor. 

En intressant tänkt utveckling av budget och ekonomi samt uppfölj
ningsarbetet i kommunen fanns också med i utredningen. 

När det gäller budgetprocessen i kommunen kommer 
uppföljningsarbetet att intensifieras och utvidgas till att 
även omfatta resultat, kvalitet och effektivitetsfrågor. 
Övergången till mål- och ramstyrning skapar också ett 
behov av en annan typ av budget- och flerårsplan, än som 
nu tillämpas, och som i och m ed en ökad decentralisering 
av ekonomiskt ansvar ges större befogenhet och f rihet till 
facknämnderna och deras organ att disponera tilldelade 
budgetramar.131 

En ökad frihet kopplad till mål- och ramstyrning var den bärande idén. 
Detta kopplades ihop med delvis andra mätfaktorer som ekonomifunk
tionen inte sysslat med tidigare. Nedanstående citat speglar dessa 
tankar. 

Olika budget- och redovisningsdokument måste därmed 
bygga på mål och resultat, där verksamheten beskrivs inte 
bara i penningmässiga termer utan där verksamhetens 
omfattning, servicenivå, kvalitet och effektivitet beskri-
ves, mätes och kontinuerligt uppföljes inom varje verk
samhetsområde. Detta förutsätter en kontinuerlig dis
kussion mellan olika nivåer i organisationen.132 

Detta förutsätter en systematisk undersökning av vad kommunin
vånarna har för uppfattningar om både serviceutbudet och kvaliteten av 
detta. Således en helt annan systematik i att inhämta information för att 
ha som beslutsunderlag än vad man har behövt tidigare. Ekonomikonto
ret får med detta ett delvis annat sätt att fungera där kontroll och upp
följning ska fungera utifrån andra förutsättningar. 

131 Remiss 1989-02-14, Förändrad organisation for kommunstyrelsens 
administrativa förvaltningar 
132 Ibid 
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Genom ett controllerinriktat arbetssätt forutsättes en revi
derad budgetprocess där styrning sker genom mål och 
ramar.133 

Slutligen föreslogs en ledningsgrupp som skulle serva kommunsty
relsen med en allsidig beredning av ärenden samt med uppgift att bistå 
kommunstyrelsen med en helhetssyn och samordning av kommunens 
verksamheter. Ansvar för genomförande av beslut och uppföljning var 
också tänkt att ligga på ledningsgruppen. De skulle även se till att kom
munstyrelsen fick underlag för fortsatt arbete med målstyrning och 
decentralisering. 

Marknadsorienteringsanalys 
Marknadsinformation 

I teoriavsnittet poängterades tre viktiga områden för marknadsorien
tering när det gäller marknadsinformation. De var att samla in infor
mation om kundernas nuvarande och framtida behov och önskemål, att 
bearbeta och sprida denna information i organisationen samt att denna 
information ska ligga till grund för beslut. 

En viktig del av det marknadsorienterade synsättet i Kristianstad är 
utbyten av information i olika former. Det mesta handlar dock i Kristi
anstads fall om extern information, till vilket vi återkommer under av
snittet "kundmötet". Det finns emellertid en diskussion om hur man 
ska inhämta information från kommuninvånarna. Där har man dock 
inte kommit så långt i sina resonemang om hur detta ska gå till, ur ett 
mer systematiskt perspektiv. 

Vissa trevande försök har ändå genomförts för att få reda på kom
muninvånarnas synpunkter. Det gäller t.ex. den annonsering som ge
nomfördes för att få in synpunkter samt fritidskontorets telefonväkteri. 
Men eftersom de inte tillräckligt hade tänkt igenom vad för slags infor
mation de var ute efter och hur den skulle användas kom dessa aktivite
ter att få mycket liten betydelse som underlag för beslut. Att dessa aktivi
teter kom till var mera ett uttryck för att man ville närma sig kommun
invånarna och att det fanns en liten osäkerhet om huruvida kommunen 
tillhandahöll "rätt" serviceutbud. Det kom man inte tillrätta med med 
en så begränsad insats, men det kan i alla fall ses som ett steg på vägen 
mot ett mer systematiskt avkännande av kommuninvånarnas behov och 
önskemål. 

133 Remiss 1989-02-14, Förändrad organisation för kommunstyrelsens 
administrativa förvaltningar 
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Med den senaste utredningen om kommunledningsrollen finns eme
llertid nya intressanta implikationer, t.ex. att utvärdera kvaliteten av 
kommunens service, som tyder på att man är tvungen att på ett helt 
annat och mer systematiskt sätt inhämta information från kommunin
vånarna. Detta vet vi ännu ingenting om, men om tankegångarna ska 
infrias krävs det ett annorlunda arbetssätt. 

En del resonemang om kommuninvånarnas ökade artikulering av 
sina behov och önskemål fördes utan att man har några konkreta 
undersökningar att hänvisa till. Ur det marknadsorienterade perspek
tivet är marknadsundersökningar och andra systematiska undersök
ningar en mycket central del som man inte har använt sig av. Det är 
den allmänna känslan som utgör grunden för detta påstående. Det är 
således en betydande osäkerhet inbyggd i detta påstående. 

Tankarna kring kommuninvånarnas behov och önskemål kan delas 
in i två grupper. Det handlar för det första om att kraven från kom
muninvånarna ökat och att det ställer nya krav på kommunen. För det 
andra talas det i kommunen mycket om vikten av att uppmärksamma 
kommuninvånarnas behov och önskemål. 

Att man från kommunens sida hyser föreställningen att kommunin
vånarna skulle ställa högre krav idag stämmer väl överens med den ti
digare diskussion vi förde kring den negativa bilden av offentlig sektor. 
Man har dock svårt att konkretisera varifrån kraven kommer. Det 
framställs som allmänt känt att kraven ökat - ingen objektiv bild såle
des. 

Den andra tankegången att uppmärksamma kommuninvånarens be
hov är tydligare. Det har vuxit fram som ett ideal, något eftersträvans
värt, att sätta kommuninvånaren (kunden) i centrum. Detta är helt i 
linje med det marknadsorienterade synsättets tankar. Dessa tankar 
som mycket tydligt har hämtat inspiration från servicesatsningar i den 
privata sektorn. 

Att sätta kunden i centrum betyder för Kristianstads kommun att 
man ska anpassa organisationen och servicen till kommuninvånarnas 
verkliga behov och önskemål - som man inte vet tillräckligt mycket om! 
Problemet är att man med kommunens traditionella budgetkoppling 
inte kan föra in marknadsinformation på ett naturligt sätt i styrprocess
en. Resurserna kan därmed inte fördelas utifrån denna information. 

Vi kan se att de i Kristianstads kommun har en tydlig framtida ambi
tionsinriktning som innebär mer systematiskt insamlande av informa
tion som underlag för kommunala beslut. Eftersom de i handling i detta 
avseende inte har kommit speciellt långt, sett ur det marknadsorien
terade perspektivet, har de heller inte kommit dithän att de drabbats 
nämnvärt av de störningar som finns i vår teoretiska modell. 
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En störning verkar de dock ha stött på och det är den demokratiska 
styrningen. I det här fallet exemplifierat med kommuninvånarnas rätt 
till lika service. I den diskussionen finns tydliga signaler till en om
svängning av den demokratiska styrningen. Exemplet med barnstugor
nas tänkta olikheter i framtiden visar på dessa signaler. Det är i det ex
emplet bara en liten del av den verksamheten som kan komma att skilja 
sig åt. Det verkar således som om man väljer att hantera störningen 
genom att omvärdera sina tidigare principer om lika service och inte 
betrakta det som en allt för besvärande störningsfaktor. Om och när 
man kommer längre i sin marknadsorientering och i högre utsträck
ning tar hänsyn till de individuella behoven kommer principen om lika 
service att ställas på sin spets och då får vi se om andra hänsyn gäller 
för den kommunala organisationen eller ej. 

Stödjande system 

I den teoretiska modellen bestod det stödjande systemet av två huvud
grupper av åtgärder. De första var personalåtgärder som motivation, 
attitydförändring mot ett marknadsorienterat synsätt, samt en ökad re
sultatinriktning. De andra var organisatoriska åtgärder som t.ex. inte
gration, koordinering, decentralisering, back-up system för frontperso
nalen, sprida marknadsföringsfunktionen och intern marknadsföring. 

Personalens betydelse 

Vi har i fallbeskrivningen kunnat iakttaga kommunens insikt om per
sonalens betydelse. Ett genomgående tema i förändringarna är att göra 
personalen mer serviceorienterad - att ändra attityderna både till sitt 
arbete och till kommuninvånarna. Både chefsrollen, politikerrollen 
samt övriga anställdas roller har varit föremål för förändringar. 

I detta perspektiv finns också ett inslag av diskussioner om den inter
na informationen. De handlar till en del om att skapa förutsättningar 
för en bättre service genom att förse personalen med tillräcklig och ak
tuell information som de kan förmedla till kommuninvånarna vid be
hov. Denna del av ett back-up-system för frontpersonalen är en viktig 
faktor som man har arbetat för att förbättra. 

De arbetsplatsträffar och andra åtgärder man har haft syftade ofta till 
att skapa en sammanhållning, en vi-anda hos personalen. Den anses 
vara viktig att åstadkomma därför att det då är enklare att få personalen 
att dra åt samma håll när det gäller att förändra organisationen och 
speciellt beträffande attitydförändringarna. En stor del av arbetet med 
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att skapa denna vi-anda åstadkomms genom att informera personalen 
om pågående arbeten etc. 

Genom att arbeta med denna typ av gemensamhetsskapande åtgärder 
kunde man också motarbeta de myter som finns hos kommuninvå
narna om kommunalarbetaren. Ett resultat blev att personalen kände 
sig mera nöjd med sitt arbete - mer motiverade - och därigenom funge
rade bättre. 

Detta är samtidigt ett sätt att sprida den informella marknadsförings-
funktionen. Om personalen trivs och mår bra kommer det automatiskt 
att avspegla sig i den bild de själva sprider, både på arbetstid och på friti
den. Därigenom får den kommunala organisationen en bra marknads
föring till kommuninvånarna. En klar marknadsorientering syns be
träffande hanteringen av personalen i denna förändringsprocess. 134 

Något som emellertid har varit problematiskt ur motivationssynpunkt 
i Kristianstad har varit oppositionens offentliga kritiserande av vissa 
förvaltningar. Eftersom det så ofta är maktskiften har kritikerna kom
mit att få majoritet växelvis i valen. Personalen har upplevt detta som 
mycket frustrerande, jämfört med förhållanden i den privata sektorn 
där det finns ett intresse från styrelsens sida att skapa en enighet och 
inte offentligt ge uttryck för oenigheter. Den politiska nivån har kritise
rats mycket för detta sätt att agera. De har i och för sig bara använt sig 
av politikens spelregler, men ur marknadsorienterings synpunkt har 
det varit störande. 

Detta är ett besvärande styrningsproblem som stör organisationens 
sätt att fungera. Vi kan betrakta det som en variant på problemen med 
det dubbla beslutssystemet där i detta fall politikerna har behov av att 
tydligt markera sitt partis alternativt sin personliga inställning i vissa 
frågor genom att torgföra dessa i massmedia. Det gäller som tidigare 
nämnts speciellt oppositionspolitikerna. 

Den demokratiska styrningen skapar i detta fall problem sett ut det 
marknadsorienterade synsättet genom att det inte finns någon långsik
tigt sammanhållen strategi från politikernas sida. Den offentliga kriti
ken är en demokratisk rättighet men den kan, som i Kristianstad, häm
ma utvecklingen mot ökad marknadsorientering. 

Koordinering 

Att koordinera aktiviteter och beslut var viktiga delar i det stödjande 
systemet. I Kristianstad har vi funnit två aspekter på detta. En som 
verkar i hindrande riktning genom avsaknad av koordinering och ett 
försök till att underlätta koordinering. 

134Grönroos (1987), Normann (1986) 
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Det vi också har sett i fallet är att det inte är alldeles lätt att arbeta med 
motivationshöj ande åtgärder. Koordineringen av besluten beträffande 
organisationsöversynen av de tekniska förvaltningarna blev mycket 
olycklig för gatukontorets projekt Bofinken. Marknadsorientering är, 
som tidigare nämnts, i många delar en fråga om inlärning. En incident 
som denna, där processen delvis stannar av, resulterar förhoppningsvis 
i ett annorlunda beteende av politikerna i framtiden så att ett mödosamt 
arbete med motivationshöj ande åtgärder inte raseras genom dålig koor
dinering. 

Den politiska nivån hade förbundit sig att genomföra en organisa
tionsöversyn av de tekniska förvaltningarna vilket de också blev tvungna 
att göra. Den politiska dimensionen var möjligen mer känslig för detta 
löfte på den politiska arenan än önskvärt. Det kom delvis att drabba pro
cessen mot ökad marknadsorientering på gatukontoret. På lite längre 
sikt kommer dock den lösning som framlades för de tekniska förvalt
ningarna att öka marknadsorienteringen i kommunen t.ex. genom att 
kommuninvånarna får färre ställen att besöka med sina ärenden. 

Koordineringen mellan de olika förvaltningarna har varit föremål för 
en hel del uppmärksamhet. En vilja att bryta ned de hinder som funnits 
mellan förvaltningarna har uttalats i flera projekt. Man har talat om att 
det funnits vattentäta skott mellan olika förvaltningar och att detta 
hämmat den totala effektiviteten i kommunen. 

Denna medvetenhet om att effektivare service kräver mer koordine
ring i form av samarbete mellan förvaltningarna visade sig redan från 
början. Man drog slutsatsen att sektorsgränserna försvårade en sam
ordnad satsning om den skulle bli lyckad, sett ur kommuninvånarnas 
perspektiv. 

Redan i den första fasen med ledarskapsutbildningen var en av mål
sättningarna att öka samarbetet över förvaltningsgränserna. Denna 
ambition har fortsatt och ett tydligt exempel på förändringar som min
skar problemen med koordineringen är tillskapandet av stadsbyggnads
kontoret. En åtgärd riktad till stor del mot kommuninvånarna för att de 
ska få bättre service, men även för att höja effektiviteten som helhet i den 
kommunala organisationen. 

Decentralisering 

Decentraliseringen i kommunen har till största delen drivits av ekono
mikontoret. Detta är en naturlig följd av att det har varit ekonomisy
stemet som har prioriterats i decentraliseringshänseende. Ökat ansvar 
har lagts på de olika förvaltningarna som också har fått en större frihet 
att anpassa uppföljningsrapporter, sköta fakturering m.m. De har på 
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detta sätt kunnat anpassa de interna rutinerna till viss del för att 
underlätta det stödjande systemet. 

Detta har möjliggjorts genom datoriseringen i kommunen. Med ut
vecklade datorlösningar har ekonomikontoret kunnat överlämna ansvar 
och befogenhet till andra förvaltningar som i sin tur har kunnat föra 
arbetsuppgifter, ansvar och befogenhet nedåt inom respektive förvalt
ning. 

Dessa åtgärder var motivationshöj ande eftersom de flesta anställda 
upplevde det positivt att få ta ett ökat ansvar för de ekonomiska faktorer 
som de kan påverka. Detta stämmer överens med det marknadsoriente-
rade synsättet eftersom vi i teorikapitlet konstaterade att personalens 
motivation var en viktig faktor när det gäller det stödjande systemet. 

Decentraliseringsdebatten kom även upp när politikerna började dis
kutera målstyrning. Den diskussionen tog dock inte riktig fart förrän 
organisationsöversynen av kommunledningsrollen beslutades. Målstyr
ningen hade dock inte kommit speciellt långt vid tidpunkten för studien 
så kopplingen mellan decentralisering och målstyrning var till största 
delen mer diskussioner än handling. 

En störning i marknadsorienteringshänseende var när det inrättades 
en teknisk nämnd under två mandatperioder. Den nämnden inrättades 
enbart därför att det blev tre kommunalråd och det fanns endast två 
lämpliga nämnder till dem. I rättvisan och maktbalansens roll inrätta
des därför denna tredje nämnd. Tvärt emot det marknadsorienterade 
synsättet tillkom således en nivå för många ärenden. En ökad byråkrati-
sering och längre handläggningstider blev fallet för många ärenden. 
För gatukontoret t.ex. innebar det att vissa ärenden måste passera 
denna nämnd innan de i alla fall måste tas upp till behandling i kom
munstyrelsen. 

Nämnden försvann dock i samband med socialdemokraternas valse
ger 1988 och en återgång till i stort sett samma förhållande som rådde 
tidigare blev följden. Det hade emellertid inte att göra med det mark
nadsorienterade synsättet i så stor utsträckning utan det var mer en 
följd av rena politiska förhållanden. 

Kundmötet 

I den teoretiska modellen handlar kundmötet om relationerna mellan 
köpare och säljare. Sådana faktorer som besluts- och servicesnabbhet, 
frontpersonalens agerande, förståelse för kundernas behov, tillgänglig
het samt teknisk och funktionell kvalitet spelar en avgörande roll för 
marknadsorienteringen. 

I Kristianstad talas det mycket om att det krävs ett nytt bemötande 
från personalen för att kommuninvånarna ska bli nöjda med kommu
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nens service. Man har också genomfort utbildningssatsningar med 
denna målsättning. Det indirekta utbytet för kommunen i detta hänse
ende blir en stärkt legitimitet. För kommuninvånarna är bättre service
kvalitet det förväntade resultatet, bestående av bl.a. ett bättre personligt 
bemötande. 

Man återkommer ständigt till betydelsen av information till kommun
invånarna (extern information). Vi har iakttagit två olika syften med 
den externa informationen i Kristianstad, dels att förbättra servicen och 
dels att ändra kommuninvånarnas bild av den kommunala organisati
onen. En annan faktor som Kristianstads kommun har arbetat med är 
att öka tillgängligheten. 

Förbättrad service 

Den externa informationssatsningen handlar om att anpassa kommun
invånarnas krav till de möjligheter man har att tillgodose dem. Ibland 
handlar det om att öka förväntningarna och ibland om att sänka dem en 
aning. Det betyder att man försöker placera kommuninvånarnas för
väntningar på en, ur organisationens synpunkt, lämplig nivå. Om man 
sedan lyckas infria dessa förväntningar stärks legitimiteten genom att 
kvaliteten på tjänsterna uppfattas som god. 

Man anser att god information är en del av den totala servicen och ge
nom att förbättra förmedlingen av information höjer man servicenivån. 
Denna serviceinformation består av två delar där den ena delen handlar 
om innehållet i informationen, dvs vad kommunen tänker göra/gör eller 
vad kommuninvånaren bör göra. 

Inom ramen för Bofinkenprojektet syns detta tydligt genom att man 
informerade om planerade vattenavstängningar, vägarbeten m.m. Ser
viceåtgärden består här av att minska tänkbara irritationsmoment. 
Kommuninvånarna fick också information om hur de bör göra t.ex. för 
att inte vattenmätarna i fritidshuset ska frysa sönder, vilket förorsakar 
kommuninvånaren kostnader för reparation. Allt detta handlar om för
väntningar på servicen. Förväntar jag mig att vattnet ska vara avstängt 
en viss tid så blir jag inte irriterad för det eftersom jag visste om det i 
förväg etc. 

I gatukontorets informationskampanj passade man på att klä en del 
information i siffror för att kommuninvånaren skulle få reda på hur 
skattepengarna används. Denna ambition syns också i de målsättning
ar som finns nedtecknade om Bofinkenprojektet och det var genom ex
terna informationssatsningar som man avsåg att uppfylla många av de 
målsättningarna. Detta faktum, att man upplyser om kostnader, är för 
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att stärka legitimiteten, det blir svårt att klaga på gatukontorets service 
när man bara betalar 2 kronor om dagen för den! 

Informationsspridning i sig är samtidigt en del av servicesatsningen, 
dvs kommunens ledning har upplevt att det har funnits ett informa
tionsglapp i fråga om vad kommunen faktiskt utför i sin roll som ser
vicegivare och den kunskap som kommuninvånarna har haft om detta. 

Den andra delen handlar om medlen att informera och hur informa
tionen ska spridas. Man har t.ex. arbetat med med symboler på några 
förvaltningar (fritidskontoret, gatukontoret) för att kommuninvånarna 
ska "känna igen" olika verksamheter. Man har också arbetat med infor
mationskampanjer (gatukontoret) till hushållen och till skolklasser, 
tidningsannonsering, utvecklat presentationsmaterial och kampanjer 
som handlar om "ansiktet utåt" dvs att göra sig synlig och tillgänglig för 
att skapa en identitet som samtidigt ger legitimitet. 

Ett problem som upplevdes handlade om frontpersonalens möjlighet 
till styrning av vissa detaljfrågor. Ett exempel som nämndes var att 
taxor och öppethållandetider på badhuset skulle behandlas i fritids
nämnden. Personalen på badhuset ville själv ha möjlighet att ta den ty
pen av beslut eftersom det är de som är nära kunderna och som känner 
deras behov och önskemål. 

Ändra kommuninvånarnas bild av den kommunala organisationen 

Via information skapas förståelse för vad kommunen sysslar med och 
att detta är legitimt. Inte minst hos gatukontoret finns en stark åsikt att 
"vi är duktiga". Denna bör, menar man, spridas till kommuninvånar
na. Får de bara, via information, reda på hur duglig man är på gatu
kontoret så ökar legitimiteten. 

Informationsutbytet handlar i detta fall om att förse invånarna med 
en speciell typ av positivt färgad information. Med ett annat språkbruk 
kan vi tala om denna information som institutionell reklam för kommu
nen. Detta sker dock inte i syfte att öka försäljningen, dvs genom att 
marknadsföra produkter, utan snarare för att ändra den negativa bild 
som man tror att invånarna har av hur den kommunala servicen och 
den kommunala organisationen fungerar. 

I det sammanhanget görs talrika jämförelser med det privata nä
ringslivet. Eller rättare sagt schabloniserade bilder av detta. Man anser 
sig på gatukontoret ha en nog så god effektivitet och kvalitet som privata 
entreprenörer. Problemet är närmast att sprida denna insikt till kom
muninvånarna. Tanken är att man med rätt information ska ha rätt 
förväntningar på serviceutbudet och servicekvaliteten. 

En intressant fråga är varför det är så viktigt att förändra kommunin
vånarnas bild av kommunen. Vad blir de negativa konsekvenserna av 
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att inte betraktas som legitim av kommuninvånarna? I intervjuer och 
andra källor är det svårt att finna några förklaringar i ekonomiska eller 
andra renodlade effektivitetstermer. En förklaring som ges är närmast 
av psykologisk art. Det är tungt för personalen att känna trycket av en 
negativ bild från kommuninvånarna. En annan förklaring är den pri-
vatiseringsdebatt som hade pågått en längre tid. 

Som vi har sett är personalen en viktig nyckel för att förstå föränd
ringarna. De delar av förändringsprojekten i Kristianstad som berör 
informationen till kommuninvånarna syftar mycket tydligt till att också 
stärka självbilden hos de anställda. Där fyller intern information en 
viktig roll. Försöken att stärka legitimiteten gentemot kommuninvånar
na stärker den självbild (vi-anda) som man aktivt försöker skapa i kom
munen, inte minst på gatukontoret. Det handlar mycket om intern 
marknadsföring för att förstärka de anställdas motivation. 

I olika sammanhang talas om vikten av att skapa ett ansikte utåt. Det 
kanske mest utarbetade försöket i denna riktning är den broschyr gatu
kontoret tog fram och skickade till hushållen under februari 1987. In
ternt förbereddes den externa satsningen noga, genom diskussioner, 
information och utbildning. Personalen lyftes fram som en viktig del i 
arbetet med att skapa en positiv bild av kommunen hos allmänheten. 
Man ville helt uppenbart stärka motivationen och vi-andan internt. Både 
genom konkreta serviceåtgärder och genom exponering påtalas gatu
kontorets existens och berättigande. 

Ansiktet utåt kopplar man ihop med exponeringsåtgärder av typen -
nya overaller, logotype på bilar, tydlig skyltning vid pågående arbeten. 
Det ska synas var gatukontoret håller på med sina arbeten. När det 
gäller gatukontorets satsning - Bofinken - finns den intressanta dualis
men mellan ett externt och ett internt perspektiv. Samtidigt som man 
går ut mycket aktivt med information och reklam, så framstår det som 
mycket tydligt att Bofinkensatsningen i många avseenden syftar till att 
stärka motivationen och vi-andan hos personalen. 

Tillgänglighet 

Tillgänglighet är också en faktor som man arbetat en hel del med. I 
Kristianstad är det frontpersonalen som blivit mer tillgänglig för kom
munens invånare. Detta har skett genom tydligare skyltning, längre 
öppethållandetider, förändrad organisation (stadsbyggnadskontoret). 
Tillgängligheten rent psykologiskt har också ökat genom att man har 
försökt att genomgående få ett enklare språk i skrivelser m.m. Dessa åt
gärder syftar till att kommuninvånarna ska känna att det är enklare att 
ha att göra med kommunen, tillgängligheten till servicen förbättras. 
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Den politiska sidan däremot har inte blivit mer tillgängliga för kom
muninvånarna genom de förändringar som genomförts. Dessa föränd
ringar är mycket tydligt inriktade mot den administrativa personalen. 

En annan åtgärd för att förbättra servicen är målsättningarna om att 
ge snabba besked till kommuninvånarna, t.ex. att skrivelser ska vara 
besvarade inom en viss tid. Om man som kommuninvånare ska få ett 
avslag är det enklare att få det om man slipper tigga och be om det, som 
en tjänsteman uttryckte det. Detta har också med kommuninvånarnas 
upplevelser av tillgänglighet att göra. 

Samtliga åtgärder som redovisats inom avsnittet kundmötet är kom
ponenter i den servicekvalitet som är så viktig för en tjänsteproduce-
rande organisation. Speciellt viktig är servicekvaliteten för en offentlig 
organisation som Kristianstads kommun som upplever sig ha legitimi
tetsproblem. Upplevelsen att man är ifrågasatt var relativt stark bland 
de anställda i Kristianstads kommun och genom att förbättra service
kvaliteten hanterar man också personalens känsla av att vara ifråga
satt. 

Den byråkratiska handläggningen av ärenden kan i vissa fall utgöra 
hinder i ambitionen att ge snabba besked till kommuninvånarna. Även 
brist på intern information anges som besvärande för att känna sig bra 
på att lämna besked. Speciellt i gatukontorets Bofinkenprojekt påtalades 
bristen på intern information som en orsak till att kommuninvånarna 
inte kunde ges svar på sina frågor. 
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5. Södertälje - den decentraliserade 
kommunen 

Södertälje är en medelstor kommun belägen c:a 3 mil söder om Stock
holm, där Europavägarna 3 och 4 möts. I kommunen bor idag (31/12 
1990) drygt 81 700 personer. I storkommunen Södertälje ingår, sedan 
den sista kommunsammanslagningen 1969-70, bl.a. de gamla kommu
nerna Enhörna, Hölö, Järna och Nykvarn. Sedan den sista kommun
sammanslagningen har kommunens invånarantal legat nära nog 
stilla. 

Kommunen hade en stabil socialdemokratisk majoritet ända fram till 
valet 1988 då en borgerlig fyrpartikoalition tog makten. Vid valet 1991 
återtog socialdemokraterna den förlorade marjoriteten. Den politiska 
situationen i kommunen har dock långt ifrån varit klar. Efter valet 1991 
har socialdemokraterna inte haft egen majoritet, utan har varit 
beroende av andra partier. 

Precis som i Kristianstad har förändringsarbetena bedrivits under 
skiftande politiska majoriteter. I Södertälje planerades och beslutades 
förändringsarbetena av den dåvarande socialdemokratiska majoriteten 
under perioden 1985-88, medan den borgerliga koalitionen ansvarade för 
genomförandet under åren 1988-91. Det fanns dock en bred politisk 
enighet kring grunddragen i förändringarna. 

I detta sammanhang kan vi notera hur antalet anställda hos Söder
tälje kommun har utvecklats. Antalet anställda har i stort sett ökat suc
cessivt fram till 1986, då denna ökning bryts och antalet minskar. Kom
munens egna beräkningar visar att man, oberoende av effekterna av 
sammanläggningarna, vuxit kraftigt i storlek. 

Man räknar med att kommunen i början av 1960-talet hade c:a 1 500 
årsarbetare anställda (inklusive anställda i de då ej inkorporerade kom
munerna),135 en siffra som 1989 hade vuxit till c:a 4 900.136 Denna 
ökning av antalet anställda ger ett stort genomslag på budgetomslut
ningen, som ökar kraftigt. 

Mot en ny marknadsorienterad organisation 

Södertälje kommun genomförde i slutet av 1980-talet en genomgripande 
organisationsförändring, vars främsta inslag var ett heltäckande infö
rande av kommundelsnämnder. Viktiga delar i denna förändring, så
som en stark betoning av kommuninvånarnas behov och önskemål, 
13^ Beräkningen finns redovisad i Södertälje kommuns framtida organisation, 14 
1361 Kommunförbundets statistik anges att kommunen 31/12 1989 hade ca 5100 
årsanställda. Vad kostar verksamheten i Din kommun (1989). 
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förbättrad service, minskad byråkrati, minskat antal hierarkiska nivåer 
och decentralisering, gör det intressant att analysera förändringen i 
termer av marknadsorientering. För att öka förståelsen av hur tankar
na kring marknadsorientering vuxit fram i kommunen ska vi beskriva 
den nya organisationens historiska framväxt. 

Vår beskrivning följer ett strikt kronologiskt förlopp som sträcker sig 
över nästan fem år. Viktiga delar av förändringsbeskrivningen kommer 
därmed att handla om hur tankarna kring den nya organisationen 
växer fram. Till detta läggs också en noggrann beskrivning av den nya 
organisationens utseende, samt hur den är tänkt att fungera. Vår 
beskrivning slutar c:a ett år efter det datum då förändringen införs. 

Förändringen i Södertälje är mycket omfattande i den meningen att 
den berör många aspekter av den kommunala organisationen och verk
samheten. Mycket av detta är knappast relevant i ljuset av det mark-
nadsorienterade synsättet. Vi kommer därför att koncentrera intresset 
till de delar som kan sägas beröra marknadsorienteringen. För att inte 
förlora förståelsen för helheten krävs dock att vi ger en kortfattad, all
män bild av förändringen och bakgrunden till densamma. 

Några problem med den gamla organisationen 

Den historieskrivning vi gör av Södertälje kommun börjar i mitten av 
1980-talet. Den kommunala organisationen var uppbyggd efter traditio
nella sektoriella grunder, med närmare 20 olika nämnder/förvaltningar 
(se figur 11 nedan). Strukturen karaktäriserades också av en hög grad 
av hierarkisering och centralisering. Ett missnöje med den organisato
riska uppbyggnaden och organisationens sätt att fungera växte sig allt 
starkare efter 1985. Vi ska här granska den argumentation kommun
företrädare för i anslutning till den lösning som sedermera väljs och 
genomförs - kommundelsreformen. 

Södertälje kommun slogs samman av flera mindre kommuner, fram 
till böljan av 1970-talet. Det stora problemet för kommunen vid denna tid 
var att organisatoriskt hantera effekterna av de successiva kommun
sammanläggningarna, främst i termer av ökad storlek. Även bortsett 
från effekterna av sammanläggningarna växte antalet kommuninvå
nare kraftigt fram till slutet av 1970-talet. Man hade som ledstjärna för 
organisationsuppbyggnad och funktionssätt att snabbt kunna anpassa 
organisationen till snabb tillväxt under stabila planeringsförutsätt
ningar (t.ex. vad gällde finansiering). 

Fram till mitten av 1980-talet växte den kommunala organisationen 
mätt i antal anställda, men framförallt i antalet arbetsuppgifter, vilket 
påverkat kommunens organisatoriska styrning och uppbyggnad. Verk
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samheten inom en rad av kommunens traditionella uppgifter, såsom 
skola, socialtjänst, fritid, kultur, teknisk service m.m., hade svällt kraf
tigt. I takt med att verksamheten vuxit i omfång byggde man upp en 
alltmer finfördelad sektorsbaserad organisation. 

Styrande för uppbyggnaden var de huvudsakliga arbetsuppgifter kom
munen utför. På så sätt lät man uppgifter hörande till socialtjänsten 
hänföras till en gruppering. På liknande sätt grupperades de andra hu
vuduppgifterna i egna sektorer. Utvecklingen i kommunen gick under 
1960-, -70- och -80-talen mot en allt mer finmaskig uppdelning på olika 
sektorer. 

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelse 

Socialnämnden Socialförvaltningen 

Bostadsförmedlingsnämnden — Bostadsförmedlingen/ 
Bostadsbidragsbyrån 

Byggnadsnämnden — Stadsarkitekt- & stads-
ingenjörskontoret 

Energiverksstyrelsen — Energiverket 

Fastighetsnämnden — — Fastighetskontoret/ 
Servicekontoret 

Fritidsnämnden — — Fritidsförvaltningen 

Gatunämnden — —>• Gatukontoret/ 
Brandförsvaret 

Hamnstyrelsen —>- Hamnförvaltning 

Invandrarnämnden —>• Invandrarbyrån 

Konsumentnämnden —>- Konsumentvägledningen 

Kulturnämnden — —>- Kulturförvaltningen 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden — —>• Miljö- & hälsoskyddsförv. 

Skolstyrelsen — —>- Skolförvaltningen 

4 sociala distriktsnämnder — —>- 4 socialdistrikt 

Övriga nämnder (valberedning, 
kommunrevision & forhand-
lingsnämnd) 

Figur 11. Nämnd- och förvaltningsstrukturen i Södertälje före förändringen 
1989-01-01. 
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Uppdelningen avspeglar en yrkesmässig, horisontell, specialisering i 
kommunen. Organisationen var inte anpassad for att hantera de behov 
och önskemål hos kommuninvånarna som kräver medverkan från flera 
sektorer. När vi talat med företrädare för kommunen återkommer man 
ständigt till problemet med att kommuninvånarnas behov allt oftare 
kräver samverkan mellan flera nämndområden. En utveckling som 
enligt utsago blev allt svårare att hantera i sektorsorganisationen. 

Den gamla organisationen brast i demokratisk förankring. I en utred
ningsskrift konstaterar man bl.a. att: 

... de senaste 20 årens utveckling har inneburit stora för
ändringar för den kommunala demokratin. Dessa för
ändringar har bland annat tagit sig uttryck i e n bristande 
tilltro till den politiska demokratin ... Till detta kommer 
att många kommuninvånare upplever avståndet mellan 
invånare och förtroendevalda mycket långt.138 

En specialisering skedde också vertikalt i takt med att organisationen 
svällde mätt i antal anställda. Besluts- och kontrolluppgifter separera
des från rena utförandeuppgifter. Denna separering tog sig sitt främsta 
uttryck i en hierarkisering inom ramen för de olika sektorerna. I figur 
11 kan vi urskilja ett exempel på denna nivåuppdelning inom social -
tjänstområdet. En uppdelning har där gjorts mellan en överordnad so-
cialnämnd/-förvaltning och 4 distriktsnämnder/socialdistrikt. Inom för
valtningarna kunde det existera upp till 4 skilda nivåer. 

Man menade att de många mellanleden inte främjade en snabb och 
flexibel anpassning till ändrade förutsättningar, i termer av kommun
invånarnas behov och önskemål. Ärenden kunde ta lång tid att hantera 
då de skulle passera flera nivåer i organisationen. Denna byråkratikri
tik var mycket utbredd i kommunen. En stor enighet fanns om att avby-
råkratisering var ett viktigt medel för att förbättra servicen gentemot 
kommuninvånarna. 

Till detta ska också läggas att många i kommunen beskrev den gamla 
organisationen som centraliserad. Man menade att anställda ute i 
verksamheten hade små möjligheter att anpassa verksamheten till lo
kala behov och önskemål, därför att besluten i många fall fattades på 
förvaltnings-/nämndnivån eller rent av på kommunstyrelsenivån. Man 
pekade på att kommunstyrelsen i vissa fall fattade beslut om rena rutin
ärenden. En vanligt förekommande åsikt var också att man rent fysiskt 
befann sig långt ifrån kommuninvånarna, vilket sågs som ett svårt 
problem. 

Kritiken mot den gamla organisationen formulerades mycket tydligt i 
termer av att servicen gentemot kommuninvånarna successivt försäm-
138 Södertälje kommuns framtida organisation, 11 
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rats. Man menade att detta var en konsekvens av de organisatoriska 
problem vi diskuterat ovan, dvs. sektoriseringen, centraliseringen och 
hierarki seringen. 

Det står helt klart att närmandet till kommuninvånarna sågs som ett 
i första hand organisatoriskt problem. I Södertälje fokuserar man 
mycket tydligt på att bygga upp en ny organisation som på ett bättre sätt 
ska kunna förverkliga målen att stärka demokratin och öka servicen. 

Från produktions- till marknadsorientering - målen med förändringen 

Som vi nämnde ovan hade ett missnöje med den gamla organisationens 
uppbyggnad och funktionssätt vuxit fram under första hälften av 1980-
talet. Bristande effektivitet, brister i den demokratiska förankringen 
samt bristfällig service var tecken på att något var fel. En viktig del av 
argumentationen för den valda lösningen handlar om att peka på olika 
krav - externa och interna - som vuxit sig starkare. Ett ledmotiv i denna 
argumentation var kraven från kommuninvånarna, vilka man började 
tala om i termer av kunder och konsumenter. Kommunföreträdare 
tyckte sig se ett behov av att skapa en organisation som motsvarar de 
behov och önskemål som södertäljeborna hade på kommunen. 

Den gamla sektorsorganisationen hade fungerat väl under de stabila 
tillväxtförhållanden som rått under 1960- och -70-talen. Man ansåg att 
det krävdes en betydligt mer flexibel organisation för att kunna hantera 
kraven från kommuninvånarna på inflytande, förbättrad service, hög 
kvalitet, lättåtkomlighet, bra kundmottagande m.m. 

Den gamla organisationen kan beskrivas i termer av en markerad 
produktionsorientering. Flera av de punkter som togs upp under be
greppsgenomgången av marknadsorientering i teorikapitlet ansluter 
till vår beskrivning av Södertälje kommun före den stora förändringen. 
Det gäller framförallt den höga specialiseringen och den hierarkiska 
strukturen, men även opersonlighet och regelstyrning var aspekter 
man ville komma åt med en organisationsförändring. 

I Södertälje sker en stark fokusering av kommuninvånarna och deras 
behov och önskemål. Man har också en vilja att bryta med den produk-
tionsorienterade formen och funktionssättet. Den gamla sektorsupp-
byggda organisationen skulle förbättras så att man fick en tydligare och 
starkare koppling till kommuninvånarnas behov och önskemål. 

Organisationen var, enligt många, uppbyggd på ett sådant sätt att 
man hade svårt att anpassa sig till kommuninvånarnas behov och ön
skemål. Den kommunala verksamheten fungerade enligt samma mo
dell i hela kommunen, trots att förutsättningarna var olika. En ny orga
nisation måste bidra till lokala lösningar, där man utnyttjar områdets 
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resurser och förutsättningar. Utgångspunkten var att medborgarnas 
önskemål skulle styra, inte den kommunala organisationen. 

Från kommunens sida var man mycket kritisk mot sektorsprincipen 
som man menade minskade den ovan nämnda flexibiliteten att tillgo
dose lokala behov och önskemål. De gamla sektorsgränserna lade, me
nade man, effektiva hinder i vägen för en förbättrad service till kom
muninvånarna genom att utgöra vattentäta skott mellan företrädare för 
olika sektorer. Till svårigheterna med att skapa en flexibelt fungerande 
organisation hör också den tidigare nämnda hierarkiseringen och cen
traliseringen. 

När man väl bestämt sig för lösningen, vilket skedde mycket tidigt i 
processen, fördjupade man sig i kommuninvånarnas behov och önske
mål. Det hade funnits en kritik mot kommunen på denna punkt - kom
munen hade tidigare inte givit en fullgod service, vilket man hoppades 
kunna ändra på genom en organisationsförändring. Det uttrycktes i vå
ra intervjuer både som att service handlar om innehållet och kvaliteten i 
tjänsterna - vad man producerade för tjänster, likaväl som att man blev 
trevligt bemött av kommunen. 

Ett viktigt mål för organisationsförändringen blev därmed att för
bättra servicen gentemot kommuninvånarna. Nära kopplat till kravet 
på att förbättra servicen i kommunen låg också kommuninvånarnas 
föregivna krav på ökat inflytande över den kommunala verksamheten. I 
utredningsdirektiven från kommunfullmäktige inför organisationsför
ändringen hette det: 

Utvecklingsarbetets övergripande mål är att .... ge alla 
kommuninvånare möjlighet att även direkt påverka och 
delta i den kommunala verksamheten. 

Diskussionerna kring brukarinflytande konkretiserades på flera sätt. 
En viktig aspekt på detta gällde avståndet till kommuninvånarna. Ett 
tema i diskussionerna och argumentationen för den nya organisationen 
handlade om avstånd och kontakt med kommuninvånarna. Man utgick 
ifrån att avståndet mellan förtroendevalda och väljare upplevdes som 
allt för stort. Dessutom var de förtroendevalda för anonyma, dvs kun
skapen om vilka de var var låg från kommuninvånarnas sida. Detta 
medförde att man inte visste vilka politiker man ska vända sig till när 
man som kommuninvånare har synpunkter på den kommunala verk
samheten. 

Man pekade på att det upplevda avståndet var ett resultat av den tidi
gare hierarkiska och centraliserade strukturen. En konsekvens av den
na struktur var att beslutsfattarna i många fall befann sig på andra 
nivåer än de personer som skötte verksamheten och de facto mötte kom
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muninvånarna. Detta förhållande ville man ändra på med den nya 
organisationen. Besluten skulle i möjligaste mån fattas där verksamhe
ten bedrivs. 

Avståndet var därmed både rent fysiskt, men också "kunskaps-
mässigt" i bemärkelsen att de förtroendevalda var för anonyma för de 
flesta Södertäljebor. I de tidigare refererade utredningsdirektiven hette 
det vidare att: 

Kontakten mellan medborgare och förtroendevalda ska 
förbättras; södertäljeborna ska veta vilka förtroendevalda 
man kan vända sig till. Det ska bli lättare att få kontakt 
med våra förtroendevalda. 

Att stärka den representativa demokratin genom att minska avståndet 
mellan aktörer i organisationen och kommuninvånarna hängde nära 
samman med kritiken av de gamla storkommunerna. Man menade att 
demokratin blivit lidande på att kommunerna byggts upp enligt en 
standardiserad, sektoriserad modell, baserad på rationell stordrift. Man 
ville komma bort ifrån denna modell genom att imitera en marknads-
orienterad modell, där organisationen fungerade flexibelt och snabbt 
kunde anpassa sig till förändrade behov och önskemål hos kommunin
vånarna. När vi nedan kommer in och diskuterar den valda lösningen -
kommundelsreformen - ska vi se att det tjänsteproducerande privata 
företaget fungerar som en viktig inspirationskälla. 

Från kommunens sida var man noga med att koppla ihop serviceori
entering med effektivitet. Att den förbättrade servicen skulle ge högre 
effektivitet kan ses som en parallell till den diskussion som förs inom det 
marknadsorienterade synsättet att se vinst som en viktig målsättning. I 
utredningsdirektiven sades det att: 

Det andra skälet till demokratiutredningen är att skapa 
en effektivare och mer serviceorienterad kommunal 
organisation. Kommunens resurser ... ska utnyttjas på 
bästa sätt. 

Man bestämde sig tidigt i förändringsprocessen för att decentralisering 
borde eftersträvas. Därigenom ville man stärka den representativa de
mokratin. 

I anslutning till diskussionen kring effektivitet talade många om den 
gamla organisationen som byråkratisk och stel. Denna kritik härstam
made bl.a. från kommuninvånarna som märkte av detta i termer av 
långa handläggningstider. Det var, enligt många i kommunen, en väl
digt otymplig organisation som medförde att det tog lång tid att få fram 
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beslut till kommuninvånare som var angelägna att få besluten ganska 
snabbt. 

Nedanstående modell sammanfattar de tre huvudgrupper av problem 
vi diskuterat i detta avsnitt - effektivitet, demokrati och service - och 
hur dessa leder fram till ett förändringsbehov och val av lösning. Pro
blem-lösningsrationaliteten138 ska dock inte överbetonas. Som nämnts 
bestämde man sig mycket tidigt i processen för lösningen. Dessa tre 
grupper av problem blev också viktiga utgångspunkter i den föränd
ringsprocess som sattes igång under 1986. 

I de utredningsdirektiv som bildade utgångspunkten för omläggning
en till kommundelsnämnder utgjorde de tre problemgrupperna mål for 
hela förändringsarbetet. Vi ska nu gå vidare och beskriva hur föränd
ringsarbetet gått till från början av 1986 fram till 1989. 

Ineffektiv 
organisation 

Bristande 
demokrati 

Bristande 
service 

Förändringsbehov 

Figur 12. Drivkrafter till förändring i Södertälje kommun 

Den formella behandlingen av förändringsarbetet 

En historisk bakgrand till förändringsarbetet 

Vi ska i detta avsnitt beskriva hur kommundel sorgani sationen vuxit 
fram på ett formellt plan. Förberedelserna for förändringen innehåller 
ett flertal aktiviteter som är relevanta att beröra i vår fokusering av 
marknadsorientering. Det gäller i första hand de informationssatsning
ar som genomfördes - internt och externt. I den formella ärendebe
handlingen förtydligades och utvecklades också målen med förändring
en, vilket är av intresse for oss. 

En första bild tar fasta på den formella behandlingen av ärendet i 
kommunen. Här betonas de beslut som fattats i samband med foränd-
1March (1981) 
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ringen. Det innebär att processen kommer att få ett tämligen kort för
lopp. I princip börjar den med det beslut som tas i kommunfullmäktige 
den 27 januari 1986 om att tillsätta den s.k. demokratiutredningen. 

En andra bild tar fasta på de muntliga beskrivningar som ges av för
ändringens nyckelaktörer. Dit hör projektledningen för demokratiutred
ningen, centrala politiker samt ledande tjänstemän. Dessa aktörer var 
noga med att lyfta fram de historiska rötterna till förändringen. I denna 
bild blir startpunkten för förändringen svårare att bestämma. 

Ett nyckelord i de uppfattningar som fanns hos dessa starka aktörer 
var decentralisering. Hos både socialdemokrater och de fyra partier som 
för tillfallet innehade majoriteten användes satsningen på decentra
lisering som bakgrund till kommundelsreformen. I synnerhet social
demokraterna, som tidigare satt i majoritet, ville gärna se kommun
delsreformen som ett led i en betydligt längre satsning på decentra
lisering. 

Man måste fånga hela den här diskussionen som var 
under 60- och 70-talen. Södertälje, som alla andra kom
muner, funderar - kan man då utveckla den kommunala 
verksamheten. Och det vi ganska snabbt bestämde oss for 
var att göra en decentralisering på den sociala sidan. 

Dessa uttalanden stämmer också väl in med den förändrade inställning 
till decentralisering som socialdemokratin nationellt genomgick i bör
jan av 1980-talet.139 Även om inga direkta hänvisningar görs till den 
allmänt positiva inställningen till decentralisering i samhället, fram
kommer det vid intervjuer att det spelar en viktig roll. Även om denna 
insikt hos flera beskrivs som en lärprocess hos kommunen. 

Jag tror inte vi hade kunnat göra det här tidigare, utan det 
är insikter som måste födas. 

Från de övriga partierna diskuterade man på ett delvis annorlunda sätt. 
Framförallt Centern och Folkpartiet betonade att kommundelsnämnder 
var gamla hjärtefrågor för dem. I olika former hade man fört fram 
kommundelsnämnder på ärendeborden under den senaste tjugoårs
perioden. Detta under beteckningar som stadsdelsråd och områdessty
relser. 

Men vi har ju haft upp principiellt den här frågan. Jag vet 
inte när vi s atte in det i vå rt partiprogram, men det måste 
ha varit på Ohlins tid - jag har hört honom prata om det. 

139 Svallfors (1989) 
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Huruvida dessa båda partiers upprepade försök att diskutera kommun-
delsnämnder påverkat socialdemokraterna i deras omsvängning i frå
gan är svårt att säga. Klart är i alla fall att partiernas positiva grundin
ställning underlättat den formella behandlingen i kommunfullmäktige 
och -styrelse. 

Beslutsgången vid förändringsarbetet 

Låt oss därför fortsätta med att beskriva den formella beslutsgången i 
samband med kommundelsreformen. Vi har valt att beskriva alla de 
kritiska besluten kring förändringen, oavsett koppling till marknadsori
entering. Detta för att ge en bättre bakgrund till den nya organisationens 
utseende och funktionssätt. 

Den formella beslutsgången visar också hur tankarna kring att ut
veckla relationerna till kommuninvånarna i marknadsorienterad rikt
ning institutionaliseras och förfinas genom en rad successiva beslut och 
utredningar. Besluts- och utredningsdokument blir därmed historiska 
dokument av stort värde när vi vill spegla utvecklingen mot ökad mark
nadsorientering. 

Beslutet om att tillsätta en utredning har redan nämnts. I det doku
ment som ligger till grund för detta beslut nämns dock inte kommun-
delsnämnderna vid namn.141 Läser vi mellan raderna framgår det dock 
klart att det är kommundelsnämnder det är frågan om. I den meningen 
är demokratiutredningens arbete knappast förutsättningslöst. 

Det framkommer vidare bl.a. att man skulle dela in kommunen i 
geografiskt avdelade områden som vart och ett skulle kunna erbjuda en 
samordnad service. Det sades vidare att varje område ska ha både en 
politiskt tillsatt styrelse samt en förvaltning. Det framgick också att den 
centrala nämnd-/förvaltningsstrukturen borde anpassas till denna situ
ation. Några egentliga alternativ till kommundelsnämnder hade demo
kratiutredningen inte att diskutera. 

De övergripande målen för utredningens arbete var dock mer allmänt 
formulerade. I kommunfullmäktiges beslut sades att: 

Utvecklingsarbetets övergripande mål är att förbättra den 
kommunala servicen, utveckla den representativa demo
kratin samt ge alla kommuninvånare möjligheter att 
även direkt påverka och delta i den kommunala verk
samheten. 

Dessa allmänna mål och direktiv återspeglas i den färdiga organisati
onen. De geografiskt avdelade områden det talades om i direktiven 
141 Medverkan, delaktighet, ansvar 
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mynnade ut i de 13 kommundelsnämnderna, med sina respektive 
nämnder och förvaltningar. 

I ovan nämnda programskrift lyftes kommuninvånaren, "Södertälje-
bon", fram på ett markant sätt. Där sades bl.a. att man skulle: 

ge fler södertäljebor möjlighet att medverka, delta i och 
ansvara för gemensamma angelägenheter 

ge brukaren ökade möjligheter att utöva ett direkt 
inflytande på de tjänster kommunen tillhandahåller 

ge anställda och brukare i till exempel barnstugor, skolor, 
fritidsgårdar och servicehus ett stort inflytande över bland 
annat ekonomin för den egna verksamheten.141 

I relationen mellan kommunen och kommuninvånaren skulle den se
nare ges större möjligheter att påverka verksamheten. Ambitionen från 
kommunens sida var helt klar - verksamheten skulle ta sin utgångs
punkt i kommuninvånaren. Det var åtminstone den bild man ville ge av 
förändringen - internt och externt. 

I citaten ovan inryms två huvudaspekter på relationerna till kom
muninvånarna - brukarinflytande och -medverkan. Kommuninvåna
ren skulle inte bara ges möjligheter att påverka verksamheten, utan 
hon ska också aktivt stimuleras att delta i produktionen. När det gäller 
brukarmedverkan får talet om att ta sin utgångspunkt i kommuninvå
naren en speciell mening. Det är svårt att tänka sig en mer extrem form 
av kundorientering när det gäller själva utförandet av tjänsterna. Som 
vi ska se nedan är det dock inte på något sätt klart hur denna medver
kan ska förverkligas. 

Demokratiutredningen utarbetade en arbets- och tidsplan som togs av 
kommunstyrelsen den 13 Juni 1986. I detta dokument antogs den 1 
januari 1989 som startpunkten för den nya organisation som var under 
utredande. I kommunen hade nu beteckningen områdesstyrelser börjat 
användas på det som sedermera blev kommundelsnämnderna.142 

En strävan redan från början har varit att få ett brett deltagande i ut
redningsprocessen. Alla stora fackliga organisationer hade haft möjlig
heter att delta i både projektgruppen samt alla de olika arbetsgrupper 
som varit igång.143 

Vi har ju då från vår styrelse (SKAF) suttit med projekt
ledningen i e tt antal träffar och gått igenom hur facket ska 

141 Medverkan, delaktighet, ansvar 
142 Arbets- och t idplan for demokratiutredningen 
143 Reglerat i en överenskommelse daterad 1986-10-31 
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kunna jobba i det här. Och sen har vi då haft ett antal 
arbetsgrupper och en projektgrupp under den politiska 
ledningsgruppen. Så att vi har ju följt arbetet bra. 

Det fanns från kommunens sida en stark ambition att informera internt 
om förändringsarbetet. Under 1986 och 1987 genomfördes en rad olika 
aktiviteter inom ramen för en övergripande informationsplan. Det gäll
de både fortlöpande skriftlig information och informationsmöten.144 En 
närmare granskning av det omfattande informationsmaterialet visar 
att en mycket tydlig ambition varit att ändra attityderna hos personalen. 
Informationsskrifterna var fyllda med ett marknadsorienterat språk
bruk, där frekventa hänvisningar gjordes till kommuninvånaren och 
dennes behov och önskemål. 

Demokratiutredningens första rapport kom i december 1986. Rappor
ten - Södertälje kommuns framtida organisation - skickades ut på re
miss till berörda styrelser/nämnder, personalorganisationer, förening
ar och andra myndigheter. På grundval av de remissvar som inkom ut
arbetades den version av rapporter som bildade underlag för det centra
la kommunfullmäktigebeslutet den 17 juni 1987. 

I detta beslut lade man fast en rad av de principer som den nuvarande 
organisationen bygger på. Där togs också det formella beslutet att in
rätta en kommundelsindelad organisation, med 13 kommundelsnämn-
der. 

Man arbetade länge med tre skilda alternativ för områdesindelning
en. I ett första alternativ delades kommunen in i 9 områden. Det största 
området med c:a 11 000 invånare och det minsta med drygt 5 000 in
vånare. Alternativ 2 och 3 skiljer sig bara marginellt från varandra. I 
båda förslagen fanns 13 områden. Det minsta med 1 400 invånare och 
det största med drygt 10 000 invånare. 

En fråga som diskuterades i sammanhanget var huruvida man 
skulle prioritera den naturliga gränsdragningen med små kommun
delar, eller om mer överordnade effektivitetskriterier borde gälla. Slutli
gen fastnade man för alternativ 2 med 13 mindre kommundelar. Sty
rande för detta val blev viljan att skapa naturligt avgränsade enheter. 
Den slutgiltiga indelningen fick följande utseende: 

144Informations- och studieaktiviteter under 1986/1987 
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Alternativ 2 Inv (31/12 1985) 

Nykvarn/Taxinge 
Järna 
Hölö/Mörkö 
Vårdinge 
Enhörna 
Brunnsäng/Grusåsen 
Rosenlund/Öste rtälje/Fornhöjden 
Ronna/Linahage 
Geneta/W asa/Bårstafäl tet 
Bårstabergen/Blombacka/Tälje 
Mariekälla/Saltskog/Vibergen 
Hovsjö/Tveta 
Pershagen /Södra 

6800 
7100 
2200 
1400 
2100 
8800 
9500 
8900 
5200 
9500 

10000 
4600 
3200 

Tabell 1. Områdesindelningen vid kommundelsr e formen i Södertälje 

Att man valde denna indelning är viktigt att uppmärksamma ur mark
nadsorienteringsperspektiv. Vi vet sedan den tidigare beskrivningen att 
man talade mycket om att komma närmare invånarna. Genom den val
da storleken på kommundelarna gavs denna tanke ytterligare trovär
dighet. Det är inte orealistiskt att tro att man kan skapa en betydande 
närhet i kommundelar av denna storlek. Åtminstone torde inte stor
leken lägga hinder i vägen för detta. 

Man uppdrog vidare åt Kommunstyrelsen att lämna förslag till hur 
nämnd- och förvaltningsstrukturen skulle se ut i den nya organisatio
nen. Det innebar i praktiken ett uppdrag att se över de centrala fack
nämndernas roll. För det tredje sade man att kommundelsnämnderna 
skulle ha ansvaret för bl.a. grundskoleverksamhet, social verksamhet, 
fritid, kultur samt viss teknisk verksamhet.146 

Under sommaren 1987 utarbetades ett förslag till framtida nämnd-
och förvaltningsorganisation. Ett förslag som även det remitterades till 
berörda instanser. Det slutliga förslaget förelåg i februari 1988, varefter 
det klubbades i vederbörlig ordning i Kommunstyrelse och -fullmäk
tige.147 Beslutet innebar att man lägger fast grunddragen i den slutliga 
organisationsskiss som finns beskriven i figur 13 (sid 109), bl.a. av
vecklades det stora flertalet av de centrala nämnderna/förvaltningarna. 

Förändringsarbetet gick in i en mer hektisk fas under 1988. En lång 
rad detaljfrågor kring den nya organisationen måste behandlas snabbt. 
146 Se sammanställningen Södertälje kommuns framtida organisation 
147 Den centrala nämnd- och förvaltningsorganisationen 
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En viktig fråga rörde omplaceringen och rekryteringen av personal. Det 
talades tidigt om att c:a 10% av personalen skulle komma att beröras 
direkt av förändringen. Någon tydlig ambition att förändringen skulle 
leda till rationaliseringar vad gällde antalet anställda fanns inte klart 
uttalade i direktiven. Implicit fanns dock en ambition att kommundels-
konstruktionen på sikt skulle ge en billigare organisation, även om det 
av kommunens analys inte gick att utläsa på vilka sätt. 

Under 1987 enades kommunen och de fackliga organisationerna om 
principerna för omplaceringsarbetet. Man hade enats om att alla ny-
placeringar skulle vara klara 1 juli 1988. Under stark tidspress lyckades 
man få fram en preliminär placeringsplan till detta datum. 

Speciellt viktigt var arbetet med att rekrytera kommundelschefer. 
Dessa arbetade under 1988, tillsammans med de s.k. interimsnämnder-
na, med att bygga upp den lokala organisationen, samt att lägga fast en 
budget för budgetåret 1989.147 

En andra viktig fråga under 1988 var kommunstyrelsens framtida roll 
och utseende. Den 8 februari 1988 tillsatte kommunstyrelsen en politiskt 
sammansatt grupp för att utreda just denna och kommunstyrelse
förvaltningens roll i den nya organisationen. Grunddragen i det förslag 
som togs framgår av beskrivningen i ett senare avsnitt kring styr
systemet.148 

Den 1 januari 1989 var man färdig att sjösätta den nya organisa
tionen. Formellt var de nya kommundelsnämnderna i drift från och 
med detta datum. Bortsett från en rad praktiska detaljer skedde också 
detta. Summerar vi den tid den formella behandlingen tog uppgick den 
till drygt tre år. Det första beslutet som rörde kommundelsnämnderna 
togs 27 januari 1986 med tillsättandet av demokratiutredningen. 

Den nya övergripande organisationen i Södertälje 

Från sektors- till geografisk uppdelning av kommunens organisation 

Från och med den l:a januari 1989 har Södertälje kommun infört en 
organisation med 13 kommundelsnämnder med betydande lokal beslu
tanderätt. Samtidigt hade ett flertal av de tidigare centrala facknämn
derna avskaffats. Deras uppgifter och ansvarsområden övertogs an
tingen av kommundelsnämnderna eller lades under kommunstyrelse
förvaltningen. 

Den avgörande skillnaden i Södertälje kommuns nya organisation 
jämfört med den tidigare, som den framgick av organisationsschemat 
147 Förslag till budget 1989 för Pershagen/Södra kommundelsnämnd 
14® Styrprocessen inom Södertälje kommun 
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på sidan 94, är att man i viss utsträckning brutit upp den konsekventa 
sektorsindelningen. Ett antal av de nämnder, med vidhängande förvalt
ningar, som fanns tidigare har avskaffats.150 Kvar som renodlat sektori-
serade enheter finns endast 6 st nämnder med förvaltningar. Till detta 
kommer vissa delar som hör till kommunstyrelseförvaltningen. 

Den nya organisationen bygger delvis på en geografisk uppdelning, 
istället för den tidigare sektorsuppdelningen. Den geografiska principen 
gäller de nya kommundelsnämnderna, som avgränsas utifrån naturli
ga områden/ortbildningar i kommunen. Ytterligare principer som väg
lett kommunen vid utvecklandet av den nya organisationen har bl.a. 
varit att skapa: 

- En långtgående decentralisering till kommundelsnämnderna. 
- En långtgående delegation så att den personal som genomför och an 

svarar för den praktiska verksamheten ges möjlighet att påverka ut 
formningen av verksamheten. 

- En organisation som möjliggör ett ökat brukarinflytände. 
- Så få beslutsnivåer som möjligt, för att skapa korta avstånd mellan 

medborgare, anställda, arbetsledning och förtroendevalda.151 

När vi i teorikapitlet beskrev de organisatoriska aspekterna av mark
nadsorientering i tjänsteproducerande organisationer fokuserades just 
faktorer av denna typ, där framförallt allt decentralisering och Mav-
hierarkisering" var centralt. Vi kommer i fortsättningen att koncentre
ra intresset till själva kommundelsorganisationen och motiven bakom 
denna. 

Geografisk helhetssyn 

Den geografiska principen ledde till att man skapade 13 st geografiskt 
avgränsade enheter - kommundelar. Inom var och en av dessa byggde 
man upp en enkel sektorsstruktur med anställda inom de olika upp
giftsområden som inte låg kvar centralt - en kommundelsförvaltning. 
Exempel på arbetsuppgifter, eller sektorer, som ligger inom kommun-
delsnämndernas ansvarsområden är barnomsorg, grundskola, fritids-
och kulturverksamhet, socialtjänst och viss teknisk verksamhet. 

Genom att, som i Södertäljes fall, avdela ansvaret för en avgränsad 
geografisk enhet försökte man skapa en helhetssyn inom det egna geo
grafiska området som saknades i den sektoriserade strukturen. Detta 
skedde genom att representanter för de olika sektorerna tvingades ta 
150 Det gäller fastighetsnämnden, fritidsnämnden, gatunämnden, kulturnämnden, 
skolstyrelsen, socialnämnden, samt 4 sociala distriktsnämnder. 
151 Den centrala nämnd- och förvaltningsorganisationen, 9 
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hänsyn till varandra i mycket större utsträckning för att kunna uppnå 
de övergripande målsättningarna. Genom att fysiskt befinna sig i sam
ma lokal var det tänkt att representanter för olika sektorer på ett mer 
naturligt sätt skulle kunna samarbeta. 

Strävan efter helhetssyn märks tydligast om vi studerar den politiska 
delen av organisationen - kommundelsnämnden. Denna byggdes upp 
med avsikten att ha ett samlat geografiskt ansvar för en del av kommu
nen. Det innebar att nämnden hade att fatta beslut om alla de tidigare 
sektorsbundna frågor som hörde till kommundelsnämndernas ansvars
område. I de tidigare facknämnderna utvecklades även politikerna till 
specialister inom sin sektor, medan de i kommundelsnämnden tvinga
des vara mer av generalister. De strukturella förutsättningarna fanns 
därmed för att uppnå den avsedda helhetssynen. 

Syftet var närmast att koordinera insatser inom olika sektorsområden 
i nämndarbetet. Konstruktionen var ett försök att uppnå den interna 
koordinering som poängteras i det marknadsorienterade synsättet. Det 
var tänkt att ske genom att sektorsmål underordnas geografiska mål re
laterade till kommuninvånarnas behov och önskemål. 

I de mål som Södertälje ställde upp för den nya organisationen sken 
denna strävan efter helhetssyn klart igenom. Man sade att: 

Södertäljebornas behov och önskemål ska prägla den 
kommunala verksamheten. Genom en ny organisation 
ska kommunens verksamhet decentraliseras och sam
ordnas i kommunens bostadsområden och kommun
delar. 151 

Även i intervjuer lyfter man fram denna tanke 

Vi människor är inte uppdelade i en sektor skola, en sek
tor fritid och en sektor kultur, utan våra behov samman
faller. 

Kommundelsnämndernas ansvar var dock begränsat i flera bemärk
elser. För det första var man fortfarande stark uppbunden till det bud-
getkopplade resursfördelningssystem som existerade (se avsnittet om 
styrformer nedan), vilket minskade flexibiliteten gentemot kom
muninvånarna. För det andra var det bara inom vissa utvalda områden 
som kommundelsnämnderna gavs ett verksamhetsansvar. 

Varför valde man då att behålla vissa verksamheter i centrala fack-
nämnder/förvaltningar? I Södertälje hade man bl.a. uppmärksammat 
att vissa verksamheter krävde central planering och samordning, dvs 
151 Den centrala nämnd- och förvaltningsorganisationen, 7 
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de lämpade sig inte att lägga ut på kommundelarna. Det gällde fram
förallt mer tekniskt komplicerade verksamheter. I dessa verksamheter 
tycktes sektorsprincipen vara av godo och helhetssyn mindre intressant. 

Det var ingen slump att det kommit att handla om olika tekniska av
delningar. Kvar som centrala enheter fanns därför bl.a. byggnads
nämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden och en teknisk nämnd. Mo
tivet till detta var enligt kommunföreträdare svårigheterna att bygga 
upp kompetensen inom dessa områden i var och en av kommundels-
nämnderna. 

Delvis andra motiv finner vi när vi studerar den utbyggda kommun
styrelseförvaltningen. Här handlade det snarare om att samordna verk
samheten i de olika kommundelsnämnderna, samt att erbjuda olika 
former av stöd- och experttjänster till dem. Det gällde i första hand det 
nyinrättade humanistiska kontoret.152 

En beskrivning av den nya organisationsstrukturen 

Den nya kommundelsbaserade organisationen kom att bestå av två 
delvis skilda delar. För det första de 13 kommundelsnämnderna (med 
förvaltningar) och för det andra de kvarvarande sektoriella nämnder
na/förvaltningarna. Organisatoriskt kom både de geografiskt orientera
de och de sektoriellt orienterade enheterna att ligga på samma hierarki
ska nivå. I figuren nedan visas en bild av grunddragen i den nya orga
nisationen. 

152 Södertälje förebådar i dessa kommunstyrelseförvaltningar något som blivit en 
rikstrend i samband med den nya kommunallagen (1992-01-01), nämligen att skapa 
sektorsövergripande förvaltningar och nämnder genom hopslagning. 
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Kommunfullmäktige I 

Kommunstyrelseförvaltning 
- stadsdirektör med kansli 
- administrativt kontor 
- ekonomikontor ------ KS 

Kommundelsnämnder/ 
förvaltningar Facknämnder/förvaltningar 

Pershagen/Södra 
Mariekälla 
inkl 11 ytterligare 
med ansvar for bl a 
barnomsorg, grundskola, 
fritid, kultur, social
tjänst. 

Bostadsförmedlingsnämnd 
Byggnadsnämnd 
Invandrarnämnd 
Miljö- och hälsoskyddsnämnd 
Teknisk nämnd 
Bildningsnämnd 

Figur 13. Södertälje kommuns organisation med kommunstyrelseförvaltningar 

Den decentralisering det talades om handlade istället om den kundnära 
personalens ansvar och befogenheter. Tanken var att personal ute på 
arbetsenheterna, liksom verksamhetsansvariga vid kommundelsför-
valtningarna skulle ges betydligt större möjligheter att styra verksam
heten utan att behöva konsultera högre nivåer i organisationen. Vi kan 
se hur denna ambition gav utslag i en flat struktur, med få hierarkiska 
nivåer, i de nya kommundelsförvaltningarna. 

De 13 kommundelsnämnderna/-förvaltningarna är små enheter, 
mätt i antal anställda. Vid en av de mindre nämnderna, Pershagen/-
Södra, fanns t.ex. 12 anställda vid kommundelsförvaltningen. Den enda 
formella nivåuppdelning som finns inom de mindre kommundelarna 
är tjänsten som kommundelschef. I Pershagen/Södra finns ett mycket 
informellt och flexibelt samarbete mellan kommundelschefen och de 
övriga medarbetarna vid förvaltningen. 

Man argumenterade för att små, flexibelt organiserade, kommun-
delsförvaltningar, lokaliserade ute i de olika områdena skulle ge betyd
ligt större möjligheter att snabbt anpassa sig till lokala behov och önske
mål än i den gamla hierarkiska sektorsorganisationen. Erfarenheterna 
från det första året i drift motsäger inte detta. Det finns många exempel 
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på hur flexibelt och snabbt man kunnat agera gentemot kommuninvå
narna. 

En mycket tydlig ambition från kommunens sida var att särskilja 
kommundelsnämndernas arbete från de kvarvarande centrala nämn
dernas. Man talade, i effektivitetstermer, om att undvika dubbelarbeten i 
den nya organisationen. Man pekade på exempel från andra kommuner 
där man byggt upp dubbla strukturer, t.ex. i Sandviken. Både från poli
tiker och tjänstemannahåll talades det om vikten av att undvika denna 
fälla. I första hand av effektivitetsskäl, genom att minska kostnaderna 
för organisationen. Det var även av motivationsskäl, genom att stävja 
byråkratiseringstendenser. Som vi redan nämnt är en viktig förutsätt
ning för att kunna avskaffa vissa centrala nämnder att man utnämndes 
till frikommun. 

En bärande tanke ... har varit att undvika en dubbel 
nämndorganisation. Erfarenheter från andra kommuner 
som infört kommundelsnämnder/områdesstyrelser visar 
att nackdelarna med en sådan organisation är mycket 
stora. Det finns en risk för oklara ansvarsförhållanden, 
där centrala nämnder och förvaltningar upplevs som 
överordnade kommundelsnämnderna/kommundelsför-
valtningarna. Dessutom finns en risk för ökad admini
stration och därmed ökade kostnader för kommuninvå
narna.15^ 

En viktig fråga som diskuterades i kommunen var hur verksamheten 
skulle samordnas mellan de 13 kommundelarna. Man var överens om 
att ett samordningsbehov förelåg. Detta samordningsbehov gav utslag i 
den organisationsskiss som visas i figur 13. Vi ser där att 5 avdelningar 
inom kommunstyrelseförvaltningen fyller just denna samordningsupp
gift. Man sade att: 

Kommunstyrelseförvaltningen har gentemot främst 
kommundelarna ett samordningsansvar inom de verk
samhetssektorer som har decentraliserats. *54 

I skissen i figur 13 visas endast organisationen på och ovanför nämnd-
/förvaltningsnivån. Orsaken till detta är det var på de nivåerna som för
ändringar skedde. På arbetsenhetsnivån skedde större organisatoriska 
förändringar skett. Den viktigaste förändringen för många arbetsenhe
ter, t.ex. barnstugor, var att man i den nya organisationen skulle vara 
underställd en kommundelsnämnd istället för en tidigare facknämnd. 
153 Den centrala nämnd- och förvaltningsorganisationen, 3 
154Styrprocessen inom Södertälje kommun, 10 
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För vissa utvalda arbetsenheter hade styrformerna ändrats genom ett 
experiment med resultatenheter (se vidare avsnittet om styrformer ne
dan). Figur 13 kan därmed kompletteras med arbetsenheter underställ
da kommundelsnämnderna. En rad arbetsenheter, t.ex. inom det tekni
ska området, var även fortsättningsvis underställda de kvarvarande 
facknämnderna. 

Arbetsformer och organisation i Pershagen/Södra kommun-
delsnämnd 

För att skapa en mer realistisk bild av hur den nya organisationen ser 
ut ska vi i detta avsnitt beskriva verksamhet och organisation i en av 
kommundelarna. Kommundelen Pershagen/Södra hör till de mindre 
kommundelarna med sina 3200 invånare. Pershagen/Södra är beläget 
strax utanför centrala staden på cykelavstånd. Pershagen kan enklast 
beskrivas som en villaförort, medan Södra har mer av kollektivboende. 
Till Södra hör också vissa industriområden, bl.a. hamnområdet. Inom 
kommundelen ligger också hela Scaniakomplexet, även om kommun-
delsnämnden inte har några formella kontakter med företaget. 

Det kan också nämnas att den planerade fjärrtågstationen, Södertälje 
Syd, kommer att ligga inom kommundelen. I diskussionerna kring 
denna planeras en rad andra näringslivspolitiska satsningar. De disku
terade bl.a. planer på ett transporttekniskt centrum i anslutning till 
fl ärrtågstationen, vilket motiverades av stadens strategiska läge vid 
E3/E4, utskeppningshamn och den blivande fjärrtågstationen.155 Detta 
var diskussioner som i högsta grad kom att beröra Pershagen/Södra. 

Då Pershagen/Södra hör till en av de mindre kommundelarna blev 
verksamheten av nödvändighet mer begränsad än i de större kommun
delarna med över 10 000 invånare. Den kommunala verksamheten ut
görs framförallt av skola, barnomsorg, fritidsverksamhet, äldreomsorg 
samt övrig social verksamhet. Ute i verksamheten räknade man med 
c:a 100 årsarbetare. Den övervägande delen av dessa arbetade inom 
barnomsorgen (ca 60 årsarbetare) samt skolan (ca 20 st). 

Till kommundelsförvaltningen lokaliserades 12 personer. Grovt ut
tryckt kan vi säga att dessa fyllde två uppgifter. De fyllde en verksam-
hetssamordnande uppgift gentemot de operativa enheterna. Detta gäller 
inom områdena barn- och ungdomsverksamhet, social omsorg samt 
teknisk verksamhet. Övrig personal vid förvaltningen sysslade med, vad 
man kallar, stöd- och specialistuppgifter. Detta rörde bl.a. ekonomi 
samt personal- och lönefrågor. 

Tanken var att det var till den verksamhetssamordnande personalen 
som kommuninvånarna skulle vända sig när de hade frågor kring den 
155Södertälje mot 2000-talet 
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kommunala verksamheten. Dessa hade också viktiga beslutsuppgifter 
när det gällde utbetalning av socialbidrag, placering på daghem osv. 
Exempelvis när det gäller skolområdet ser det ut på ett lite speciellt sätt. 
Pershagen/Södra utgör ett eget rektorsområde, där i stort sett all admi
nistration sköts under rektor av personal vid skolan. Formellt lyder dock 
grundskolan under kommundelsnämnden. 

Personalen vid förvaltningen verifierade entydigt bilden av att flexibi
liteten och snabbheten i servicen gentemot kommuninvånarna ökat. Så 
här sade några anställda vid förvaltningen: 

Sen kan man ju nästan prata med vem som helst av dom 
som sitter här ute och be om hjälp om vill ha ett snabbt svar. 

Man [kommuninvånarna - vår anmärkning] tycker att 
det är mindre byråkrati. För det betyder ju att man får 
snabbare beslut. 

Ja, det är ju helt klart att vi kan ta beslut fortare och a tt vi 
verkligen kan lyssna av vad kommundelsinvånarna vill 
och göra någonting åt det snabbt. 

Vid förvaltningen prövade man under 1989 att skicka ut en enkät till 
kommuninvånarna, med frågor kring verksamheten. Frågorna var 
uppbyggda på så sätt att man frågade kommuninvånarna vilka syn
punkter man hade på den nuvarande verksamheten och vad man skulle 
vilja ändra på. Någon systematisk informationsinsamling var det dock 
inte frågan om. 

I förslaget till 1989 års budget angavs en budgetram för kommun
delens verksamhet på netto 11.4 Mkr. Eftersom 1989 var det första verk
samhetsåret skedde budgetarbetet under en större osäkerhet än vanligt. 
Budgetförslaget utarbetades och klubbades i den s.k. interimsnämnden 
för Pershagen/Södra. 

Ingen nämnd kan vara garanterad att driftbudgeten för 
1989 kommer att motsvara de medel som nu fördelats i 
ramarna.^^ 

Under våren och sommaren 1989 arbetade den nya kommundelsnämn
den med budgeten för 1990. Detta arbete skedde under ett allmänt spar
krav på c:a 10% som lagts på alla förvaltningar - både kommundelsför-
valtningarna och kvarvarande centrala förvaltningar. För Pershagen/ 
Södras del innebar det att man skulle spara in i storleksordningen 
närmare 1.5 Mkr. 

156 Förslag till budget -89 for Pershagen/Södra kommundelsnämnd 
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Vad det gällde den allmänna inställningen till den genomförda för
ändringen gick det positiva klimatet inte att ta fel på. Men så var också 
de anställda vid kommundelsförvaltningen samt kommundelspoliti-
kerna de aktörer i den nya organisationen som mest konkret berördes av 
förändringen. Framförallt i den meningen att de fick nya, och i de flesta 
fall, mer självständiga arbetsuppgifter. 

Tendensen har varit att man fått större ansvar. Man har 
fått större beslutanderätt över olika frågor. Och det medför 
också, tycker jag, att man känner mera för jobbet än man 
gjorde tidigare. 

Styrformer 

Mot ökad decentralisering 

Kommundelsreformen i Södertälje förknippades med en långt gången 
decentralisering. I den kommunala argumentationen talades det myck
et om decentralisering som både ett medel och mål med förändringen. 
Decentralisering kopplades ihop med en rad andra aspekter på organi
sationen, bl.a. minskad standardisering, formalisering och budgetstyr
ning. Man tänkte sig att decentraliseringen skulle bidra till både ökad 
effektivitet och förbättrad service gentemot kommuninvånarna. Vi ska i 
detta avsnitt redovisa hur styrningen var tänkt att fungera i den nya 
organisationen. Tonvikten ligger därvid vid tanken om decentralisering. 

I några avgörande bemärkelser har man i kommunen haft ambitio
nen att genomföra förändringar i riktning mot ökad decentralisering. 
Så här långt har dock förändringarna främst berört nämndnivån, dvs 
de tidigare centrala nämnderna och kommundelsnämnderna. I kom
munen förde man dock diskussioner om ökad decentralisering till den 
operativa nivån. Ett försök med decentraliserat resultatansvar ska ses 
mot denna bakgrund. 

Målstyrningsprocessen och dialogen med kommuninvånarna 

Den avgörande förändringen gällde den starka roll som målstyrningen 
fick i styrprocesserna. Från kommunens sida lyfte man fram den star
ka roll som målen spelar under hela budgetcykeln, som sträcker sig 
över c:a 2.5 år. Det första halvåret innan ett givet verksamhetsår ska äg
nas åt aktivt målformuleringsarbete. Detta formuleringsarbete ska ske i 
enlighet med decentraliseringstankarna. 
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Principen för målformulering är att kommunfullmäkti
ge/kommunstyrelse formulerar mål för och i dialog med 
nämnd/förvaltning. 157 

Detta innebar en möjlighet för t.ex. de enskilda kommundelsnämnder-
na att göra sin röst hörd i olika prioriteringsfrågor. Men vi ska dock 
minnas att budgeten när den sedan fastslagits under andra halvåret av 
året innan verksamhetsåret spelar en viktig och styrande roll för arbetet 
i både de centrala förvaltningarna och kommundelsnämnderna. 

Sen är det av naturliga skäl så att dialogen mellan förvaltningarna 
och kommunstyrelsen och dess förvaltning är intensivast inom de om
råden som berör respektive förvaltning. Kommundelsnämnder ska t.ex. 
vara med och ange mål för bl.a. barnsomsorg, äldreomsorg, fritid, kul
tur, grundskoleutbildning och parkförvaltning. 

I beskrivningar av styrningen i den nya organisationen poängterade 
man ofta kopplingen till kommuninvånarna. Man sade att varje 
arbetsenhet (vilka beskrivs som resultatenheter) skulle vara lyhörd för 
brukarnas synpunkter. Kommuninvånarnas behov och önskemål skulle 
ligga till grund för målformuleringen. Skissartat beskrev man själva 
styrprocessen på följande sätt: 

Sektors
planer 

Innevånarnas_ 
behov 

.Målformu-
, leri ng 

Budget och 
verksam- -
hetsplaner 

Uppfölj
ning Bokslut 

Nuläge 

Figur 14. Styrprocessen 

Vi ser här hur man, i modellen, trycker på invånarnas behov som 
utgångspunkt för hela styrprocessen. Något systematiskt insamlande av 
marknadsinformation var det dock inte frågan om. Vid ett närmare 
studium av styrdokument framstår det som oklart hur kopplingen till 
invånarnas behov skulle förverkligas. Inte heller vid våra intervjuer har 
man kunnat konkretisera detta. 

Från kommunledningens sida sade man sig ha lagt ned stor möda på 
att få målformuleringsarbetet att fungera på flera nivåer i organisa
tionen. Under 1988 hade åtminstone de blivande förvaltningscheferna i 
kommundelsnämnderna spelat en aktiv roll i detta arbete. När det 

157 Styrprocessen inom Södertälje kommun, 16 
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sedan gäller förankringen och operationaliseringen av målen tycktes 
dessa ha svårare att tränga ned till arbetsenheterna. 

Förvånansvärt få kunde svara på frågan om vilka kommunens mål 
var. Man hade svårt att koppla den egna insatsen eller enhetens insats 
till organisationens övergripande mål. Målen man såg var också i stor 
utsträckning kopplade till det egna arbetsområdet. Men som man själva 
påpekade från kommunens sida skulle det komma det att ta flera år att 
få målstyrningen att fungera. Detta blev tydligare ju längre ut i organi
sationen personalen fanns. Vid kommundelsnämnderna hade man be
tydligt lättare att diskutera och identifiera målen än ute på arbets
enheterna. 

Målstyrning spelade bl.a. rollen att utveckla relationen till kommun
invånarna. Information om invånarnas behov och önskemål skulle 
snabbt kanaliseras in i styrprocessen och ligga till grund för formu
lerande av mål. Att de anställda hade dåliga kunskaper om målen 
synes mot den bakgrunden vara ett stort problem för möjligheterna att 
sprida det marknadsorienterade synsättet. 

Under maj 1989 hade också de s.k. gemensamma planeringsförutsätt
ningarna (GPF) för perioden 1990-92 arbetats fram och klubbats per den 
2 maj av kommunstyrelsen. GPF-dokumentet utgjorde ett gemensamt 
målsättningsdokument. Detta dokument, som lyfte fram målen för 
kommunens alla verksamhetsområden, bildade tillsammans med bud
getramarna en grund för budgeteringsarbetet, både i de centrala nämn
derna och kommundelsnämnderna. Det utgjorde också grunden för det 
slutliga målformuleringsarbetet. 

Några terminologiska kommentarer bör här lämnas angående an
vändningen av begreppet målstyrning i kommunen. Man tycks lägga 
större vikt vid formulerandet av målen än hur målen ska användas för 
att styra verksamheten. Målstyrning är dock inte i första hand en 
målformulerings teori, utan en styrmodell.158 Kanske ligger här en för
klaring till att man ute i verksamheten har så dålig kunskap om vilka 
målen är - den senare aspekten är dåligt utvecklad. 

Ökat lokalt resultatansvar 

Vid sidan av denna utveckling mot ökad målstyrning hade man i kom
munen också börjat diskutera och experimentera med ökat eget resul
tatansvar för arbetsenheter. I samband med kommundelsreformen ge
nomfördes ett försök vid tio arbetsenheter med decentraliserat resultat
ansvar, bl.a. deltog fyra rektorsområden i försöket, vilket var intressant 
i samband med att kommundelsnämnderna övertagit ansvaret för 
grundskolan. 
158Rombach (1991) 
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Det egna resultatansvaret innebar att enheterna fick ett ökat ansvar 
över de intäkter och kostnader som kan hänföras till dem. Man sade: 

endast kostnader och intäkter som kan påverkas ska ingå 
i enhetens ansvar. *59 

Kostnadssidan berörde bl.a. möjligheterna att själv fatta beslut om inköp 
till enheten och därigenom frångå de olika ramavtal som finns centralt i 
kommunen. Även personalfrågor som anställning, ledigheter och ut
bildning lades på enheterna. När det gäller intäktssidan prövade man 
olika modeller för fördelning av bl.a. statsbidrag. Vid sidan av att 
fördela intäkterna som de faller ut prövade man med att fördela intäkter 
genom en schablonintäkt per producerad enhet. I vissa situationer kan 
naturligtvis detta vara den enda möjligheten. 

I marknadsorienteringshänseende kan ett ökat resultatansvar, fram
förallt i termer av intäkter, spela en viss roll för att stärka orienteringen 
mot kunderna. Speciellt intressant är det om intäkterna till enheten är 
relaterade till hur väl man uppfyller kundernas behov och önskemål. 
Försöket i Södertälje är dock inte konstruerat på ett sådant sätt att det 
"lönar" sig för arbetsenheterna att stärka kundinriktningen. Det finns 
med andra ord ingen tydlig koppling mellan vad man får i ersättning 
till enheten och vad man presterar i förhållande till kommuninvånar
na. 

Sammanfattningsvis kan vi dock konstatera att den alltigenom fram
trädande ambitionen var att kombinera den tidigare budgetstyrningen 
med en mer aktiv och decentraliserad målstyrning. Utfallet av detta nya 
styrsystem är fortfarande oklart.160 Det ingår heller inte i syftet med 
detta arbete att utvärdera genomförda satsningar. 

Serviceåtgärder 

Aktörernas bilder av begreppet service 

Tillsammans med decentralisering var service det centrala innehåll 
som aktörerna i Södertälje förknippade med kommundelsreformen. Av 
de tre målsättningarna som diskuterades tidigare var det också service
målet som närmast anknöt till det marknadsorienterade synsättet. Vi 

159 Resultatansvar inom Södertälje kommun, 2 
160 Vi har vid senare kontakter med kommunföreträdare kunnat konstatera att 
implementeringen av målstyrningstankarna varit betydligt mer problematisk än 
man förutsett. 
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ägnar därför detta avsnitt åt att tränga djupare in i de tankar man hade 
kring service i kommunen. 

Det är viktigt att uppmärksamma hur man talar om service och vilka 
konkreta åtgärder som vidtas for att förbättra densamma. Servicedis
kussionerna i Södertälje handlade, liksom i Kristianstad, om den kon
kreta relationen till kommuninvånarna - hur man arbetar för att öka 
invånarnas positiva upplevelse av kommunen. Vi ska i det följande för
söka strukturera de diskussioner som förts och åtgärder som vidtagits 
kring service. 

Det visar sig dock att service betyder flera olika saker för aktörer i 
kommunen. Man visade upp en provkarta av olika uppfattningar av ser
vicebegreppet. Vi inleder avsnittet med att presentera aktörernas 
uppfattningar för att sedan gå över till en beskrivning av konkreta 
serviceåtgärder i kommunen. 

Vi har funnit fem grupper av bilder av begreppet service i samband 
med kommundelsreformen. Alla fem bilderna förenas dock i det faktum 
att man fokuserar kommuninvånarna på olika sätt. 

En första bild tog fasta på den allmänna tanken att kommunens 
uppgift är att tillgodose kommuninvånarnas behov och önskemål. Man 
menade att det har funnits en kritik mot kommunen på denna punkt — 
kommunen hade tidigare inte givit en fullgod service, vilket man trodde 
sig kunna ändra på genom kommundelsreformen. Det uttrycktes i in
tervjuerna både som att service handlade om innehållet och kvaliteten 
tjänsterna, likaväl som att man blev trevligt bemött av kommunen. 

Man upplever att man inte blir riktigt serviceinriktat 
behandlad. Man får inte ut det av den kommunala verk
samheten som man förväntar sig. 

Vi ville få kommunens personal lite mer serviceinriktad. 

De flesta intervjuade diskuterade dock inte service på denna allmänna 
nivå, utan valde istället att bryta ut olika aspekter på begreppet. En 
andra viktig bild handlade om att bryta med det traditionella sektors-
tänkandet och istället premiera helhetssyn och samarbete. Som vi sett 
tidigare i fallbeskrivningen var detta en av de grundläggande målsätt
ningarna med kommundelsreformen. Tanken var att man i en kom-
mundelsnämnd på ett bättre sätt skulle kunna ge en, för individen, 
heltäckande service. Denna uppfattning delades av såväl politiker som 
tjänstemän centralt och lokalt. 

Det är människorna som ska sättas i centrum. Vi är som 
individer inte uppdelade i en sektor skola etc., utan våra 
behov sammanfaller. 
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Inte minst ur ungarnas utgångspunkt är det klokt att 
samordna. 

En tredje bild tog fasta på att snabb handläggning av ärenden är 
liktydigt med god service. Även detta hoppades man kunna 
åstadkomma i de nybildade kommundelsförvaltningarna. Denna 
uppfattning var starkast företrädd på kommundelsnämndsnivån, vilket 
hänger samman med att det var där man tydligast såg effekterna av re
formen. 

Det är ju helt klart att vi kan ta beslut fortare och att vi 
verkligen kan lyssna av vad kommundelsinvånaren 
vill. 

Den starkaste bilden av servicebegreppet handlade om fördelarna med 
att vara lokaliserad nära kommuninvånarna. Det uttrycktes som att det 
skulle bli betydligt lättare att ta kontakter med kommunen när man 
hade kontor ute i varje kommundel. Även om uppfattningen var star
kast hos företrädarna för kommundelsnämnden var man på central ni
vå mycket mån om att föra fram detta tema - både bland politiker och 
tjänstemän. 

Det var svårt att komma fram i den gamla organisatio
nen. 

Kommuninvånarna märker nu att det är enklare att ta 
vilken kontakt som helst med kommunen. 

Att lyfta ner frågorna, jordnära inpå bostadsområdena, 
att lättare få folk att nå kontakt. 

Brukarna ska känna att dom kommer närmare besluts
fattarna. 

I det sista citatet ser vi hur servicetanken närmast flyter ihop med 
uppfattningarna om decentralisering. Decentraliseringen sågs i många 
fall som en förutsättning för att kunna förbättra servicen till kommun
invånarna. Det intressanta är att alla intervjuade tänkte sig att denna 
serviceförbättring skulle bli ett naturligt resultat av den decentralisera
de strukturen i de nya kommundelsnämnderna. Något serviceprogram 
liknande de i Kristianstad genomfördes inte. 

En femte och sista bild kopplade servicebegreppet till anonymitet. I 
intervjumaterialet talades bland företrädare för kommundels-
nämnderna om att kommuninvånaren på ett sätt skulle bli mer anonym 
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när han/hon kom till kommundelskontoret. Man pekades inte ut på 
samma sätt som när man gick till en tidigare fackförvaltning. 

För att vi finns här ute och n u vågar folk kanske komma 
in hit. Man känner inte att man går till socialförvalt
ningen. 

Man är anonym när man kommer till kommundels
kontoret. 

Det omvända fallet, dvs att den som bor ute i Pershagen/Södra kommun
del också var mer känd, talades det inte om. Det är vid första anblicken 
en smula märkligt då den risken definitivt föreligger. Men som vi sett ti
digare var man mån om att inte lyfta fram nackdelarna med föränd
ringen, åtminstone inte på central och kommundelsnämndsnivå. Det 
var först nere på arbetsenheterna som man var villig att diskutera even
tuella nackdelar och problem med den nya organisationen. 

En viktig farhåga man såg bland arbetsenheterna är att personalen är 
för liten för att kunna sköta servicen. Följande citat är exempel på den
na farhåga. 

För små personalgrupper inom socialtjänsten 

För lite personal på den yttre miljön - de hinner inte med 

Arbetstagarna känner större stress pga. arbetet är mera 
splittrat 

Dessa farhågor hade också en i högsta grad materiell grund i det gene
rella 10-procentiga sparkrav som lades på alla förvaltningar inför arbe
tet med 1990 års budget. Därmed var det tydligt att demokrati- och servi
cemålsättningarna tvingades anpassa sig till de ekonomiska realite
terna och tolkningen av effektivitetsmålet i termer av kostnadseffektivi
tet. 

Konkreta serviceåtgärder i kommunen 

Om vi från dessa aktörernas bilder går över till att studera den genom
förda förändringen i Södertälje kommun är det intressant att fråga sig 
om vi kan tala om service i något striktare bemärkelse i samband med 
kommundelsreformen. 

Speciellt intressant är frågan om man i organisationens uppbyggnad 
och styrsystem kan finna några kännetecken på serviceorientering. 
Frågan är intressant av den anledningen att man i målformuleringar
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na kring kommundelsreformen gav uttryck för starka uppfattningar att 
kommunen ska bli mer kundorienterad, vilket kan ses som en viktig 
aspekt på servicebegreppet. 

Den viktigaste strukturella förändringen bestod av övergången från 
en sektoriserad organisation, till en geografiskt baserad organisation. 
Vi konstaterade i föregående avsnitt att man fysiskt kom närmare kom
muninvånarna med denna konstruktion. Här finner vi också ett första 
steg mot serviceorienteringen - synligheten, närheten och lättheten att 
ta kontakt med kommunen blev här nyckelord. 

Konstruktionen gav en bättre möjlighet till kontakt med kommunin
vånarna än den gamla. Detta inte enbart för att man fysiskt sett kom 
närmare invånarna, utan även av andra anledningar. En ambition med 
förändringen var att de politiker som sitter i kommundelsnämnden ock
så skulle bo i kommundelen. Detta borde också öka invånarnas känsla 
av att ha nära till den kommunala organisationen. Detta verifierades 
också av en enkät som man från kommundelsnämnden i Pershagen/ 
Södra skickade ut till invånarna där. 

Vi nämnde tidigare också den möjlighet till anonymitet som fanns i 
och med att all kommunal service inom kommundelen fanns samlad i 
ett och samma hus. Som kommuninvånare blev man inte lika utpekad 
om man gick till socialsekreteraren i kommundelsnämnden, jämfört 
med ett besök i det gamla socialdistriktet. Flera personer på kommun-
delsnämndsnivån gav uttryck för denna tolkning. 

En tredje aspekt på den strukturella uppbyggnaden handlade om den 
starka betoningen av helhetssyn i kommunen. Genom att samla flera 
tjänster inom samma väggar ökade möjligheterna att se den enskilda 
personen som en helhet. Man resonerade ungefär på följande sätt: en 
ung person som har problem i skolan, har i allmänhet också problem 
som ligger utanför skolområdet. Det gäller i första hand fritidsfrågor. 
Bakom detta ligger ofta också familjeproblem som berör den sociala 
sektorn. 

Att samordna dessa tre sektorer - skola, fritid och socialtjänst - var 
tämligen svårt i den gamla organisationen. Genom att dessa tre 
sektorer nu låg samlade inom samma förvaltning ökade möjligheterna 
att få till stånd vettiga lösningar för den enskilde, sade man. 
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Marknadsorienteringsanalys 
Marknadsinformation 

Den genomförda kommundelsreformen anknyter i vissa stycken till den 
marknadsorienterade komponent vi i teorikapitlet kallade marknads
information. Vi ska i detta avsnitt granska den nya organisationen för 
att se i vilken utsträckning man arbetar med marknadsinformation. 

Marknadsinformation handlade om den insamling, bearbetning och 
spridning av information om kundernas behov och önskemål (idag och i 
framtiden) som görs i en organisation. Ett första konstaterande i detta 
sammanhang gäller att man från kommunföreträdares sida talar 
mycket om behov och önskemål, och att dessa ska läggas till grund för 
beslut. I fallbeskrivningen återkom ambitionen att uppmärksamma 
kommuninvånarnas behov och önskemål på en rad ställen. Talet om 
vikten av marknadsinformation är med andra ord väl företrätt i kom
munen. 

Marknadsinformation och organisationens uppbyggnad 

Om vi från detta konstaterande går över till att fråga oss vilka åtgärder 
som vidtas för att öka marknadsinformationen kan vi göra några iaktta
gelser. Den första gäller den nya organisationens uppbyggnad och den 
andra gäller styrsystemet. Generellt kan vi konstatera att den valda 
organisationsstrukturen kan sägas underlätta insamlande av mark
nadsinformation, medan styrsystem lägger vissa hinder i vägen för en 
god koppling till invånarnas behov och önskemål. 

I avsnittet om den nya övergripande organisationen i Södertälje be
skrev vi utförligt konstruktionen med 13 kommundelsnämnder. Vi 
menar att den nya organisationen, jämfört med den gamla sektorsba-
serade, underlättar insamlande och bearbetande av marknadsinforma
tion på flera sätt. 

Den direkta kontakten mellan väljare och folkvalda, dvs de personliga 
kontakterna mellan valen, kan underlättas med en lokalt baserad 
nämndstruktur. Man talar mycket om att kommuninvånarnas infly
tande ökar i den nya organisationen. I en juridisk mening ökas dock 
inte kommuninvånarens inflytande. Det enda som sker är att man för
ändrar formen för inflytandets realiserande. Ur kommuninvånarens 
synvinkel är det samma kommunala frågor det handlar om. Den skill
nad han ser är att arenan och i viss mån aktörerna har förändrats. 

Kommuninvånaren stimuleras till direktkontakter med politikerna 
genom den närhet man hoppas skapa med den nya lokalt baserade or
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ganisationen. Någon garanti fór ett reellt ökat inflytande ges dock inte, 
utan det talas endast om att ge möjligheter till inflytande. Det förs inga 
formella diskussioner om vilka typer av frågor som inflytandet ska 
gälla. Inga diskussioner fors heller om graden av inflytande. Som vi 
redan konstaterat sker därmed ingen formalisering av brukarnas infly
tande. 

För den personal som i sitt dagliga arbete ute på arbetsenheterna 
möter kunderna sker ingen förändring vad gäller informationsinsam
lingen. Förändringen kan därmed sägas vara störst på den politiska 
sidan. Förändringen för personalen ligger snarare i att de lättare kan 
sprida information till sina överordnade, på kommundelsförvaltningen. 
Detta resultat kan nås på andra sätt än med kommundelsnämnder, 
t.ex. via geografisk uppdelning inom sektorer. 

Frontpersonalen utgör en viktig kanal för att samla in marknadsin
formation i tjänsteproducerande organisationer. I Södertälje sker dock 
inget systematiskt insamlande av marknadsinformation via denna 
kanal. Det är snarare frågan om ett slumpmässigt insamlande som 
sker här. 

Talet om brukarinflytande ska ses mot bakgrund av den starka vikt 
som läggs vid decentralisering i anslutning till kommundelsreformen. 
Decentraliseringen i Södertälje kan närmast beskrivas som en admini
strativ och politisk dekoncentrering av auktoritet. De 13 nytillskapade 
kontoren och nämnderna övertar en rad frågor från de tidigare fackför
valtningarna och -nämnderna. 

Den administrativa och politiska decentraliseringen kopplas sedan 
ihop med relationen till kommuninvånaren. Den decentraliserade orga
nisationen ska inte bara vara lokalt baserad i förhållande den tidigare 
organisationen. Den ska dessutom i större utsträckning uppmärksam
ma och ta hänsyn till kommuninvånarens behov och önskemål. Men 
inflytandet hamnar inte hos kommuninvånaren utan snarare hos de 
lokala politikerna och tjänstemännen vid kommundelsnämnden. Det är 
de som ska lyssna till kommuninvånaren och försöka fånga upp behov 
och önskemål. Såsom egna beslutsfattare och förmedlande länk till den 
centrala ledningen får de en stark ställning i organisationen. 

I den mån man menar allvar med att lyssna på kommuninvånaren 
får de lokala politikerna och tjänstemännen en stark ställning som ut
tolkare av folkviljan. Brukarinflytandet kommer därmed att bestå i att 
kommuninvånaren tilldelas ett mindre antal personer som förväntas 
lyssna på honom. Skillnaden gentemot den tidigare situationen består i 
att dessa personer finns samlade vid ett ställe, istället för att vara 
spridda över en rad olika förvaltningar. 

Kommundelsnämndskonstruktionen garanterar inte ett korrekt in
samlande av marknadsinformation. Däremot menar vi att de lokalt ba
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serade nämnderna och förvaltningarna, genom den geografiska när
heten, bör ha bättre organisatoriska förutsättningar att samla in och tol
ka information om kommuninvånarna än de tidigare sektorsnämn
derna och -förvaltningarna. 

Kommundelsnämnderna innebar även en annan fördel, genom bry
tandet av sektorsstrukturen. Att nämnden har ett generellt, geografiskt 
ansvar över flera sektorer innebär att man skapat förutsättningar för 
mer samlade bedömningar av kommuninvånarnas behov och önskemål 
inom kommundelen. Denna fördel visar sig framförallt när det gäller 
bearbetandet av information kring behov och önskemål. Kommundels-
nämnden blir därmed en ny förbättrad arena för att bearbeta informati
on från och om kommuninvånarna. Det rena insamlandet kan dock inte 
sägas påverkas av denna aspekt. 

Marknadsinformation som input i styrprocessen 

I diskussionerna kring styrsystemet uppmärksammas insamlandet av 
information kring kommuninvånarnas behov och önskemål. Man säger 
att kommuninvånarnas behov och önskemål ska ligga till grund för 
målformuleringsprocessen. Marknadsinformationen tjänar därmed 
formellt som input till kommunens styrprocess. 

Här finner vi dock en viktig restriktion för en mer långtgående mark
nadsorientering. Kommunens styrsystem är även fortsättningsvis upp
byggt på en central, budgetstyrd, fördelning av resurser till de olika geo
grafiska enheterna. Det innebär att marknadsinformationen i sina 
huvuddrag förs in i styrprocessen en gång om året. Anpassningen till 
kommuninvånarnas behov och önskemål begränsas av denna störning. 
När det gäller utförandet av tjänsterna finns dock möjligheter att fort
löpande anpassa sig till förändringar i behov och önskemål. I avsnittet 
om stödjande system nedan ska vi se att budgetstyrningen får vidare 
konsekvenser för möjligheterna att förverkliga det marknadsori-
enterade synsättet. 

Utöver de kommentarer vi fällt vad gäller organisation och styrning 
kan vi också påpeka att möjligheterna att fullt ut ta hänsyn till kom
muninvånarnas behov och önskemål fortfarande begränsas av en rad 
regler i speciallagstiftningen, både vad gäller utbud och procedurfrågor. 
Detta ändras ej av den valda organisationslösningen. 

Den starka betoningen av kommuninvånarnas behov och önskemål 
menar man ska stärka den demokratiska styrningen av organisationen. 
Politikerna ska få ett betydligt bättre grepp om vad kommuninvånarna 
tycker och tänker i olika frågar. Man uppfattar därmed inte den 
demokratiska styrningen som ett särdrag eller problem i samman-
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hanget, utan ser den som ett eftersträvansvärt ideal (se diskussionen 
kring mål i fallbeskrivningen). 

Stödjande system 

Om vi följer den väg som marknadsinformationen tar i organisationen 
finner vi vissa aspekter som stödjer inriktningen mot ökad marknads
orientering. Vi finner även aspekter som fungerar som starka hinder 
mot en utveckling av marknadsorienteringen. Vi beskrev i teorikapitlet 
det stödjande systemet som de insatser som vidtas internt i organisatio
nen för att stödja och utveckla anpassningen till kundernas behov och 
önskemål. 

Integration och koordinering 

En första aspekt på det stödjande systemet som kan sägas stödja mark
nadsorienteringen i Södertälje gäller integration och koordinering. I 
teorikapitlet talades om vikten av att söka en ökad integration mellan 
verksamheten och kunderna, samt en ökad grad av intern koordinering 
för att uppnå en ökad marknadsorientering med avseende på det stöd
jande systemet. Två iakttagelser kan där göras i anslutning till kom
mundel snämnderna i Södertälje. 

Integrationen tänker man sig i första hand uppnå med det nya styrsy
stemet. I fallbeskrivningen poängterades vikten av att ha en dialog 
mellan de olika nivåerna vid målformulering och budget- och verksam
hetsplanering. Därigenom ska, säger man, kommuninvånarnas röst på 
ett naturligare sätt komma in i styrprocessen. Som vi redan antytt är 
dock denna koppling inte helt invändningsfri. 

Möjligheterna att skapa en marknadsorientering genom styrsystemet 
begränsas av den fortsatt starka budgetstyrningen. Budgetstyrningen 
innebär att en tröghet byggs in i styrsystemet redan från början. Trög
heten uppstår av den anledningen att fördelningen av resurser till 
kommundelsnämnden fastställs en gång om året och därefter endast 
med möda omdisponeras. Budgeten som styrinstrument kan därmed 
sägas premiera planerings- och kontrollaspekter snarare än flexibilitet. 
Den anpassning till invånarnas behov och önskemål som är möjlig sker 
inom ramen för kommundelens givna budget. 

Det nya styrsystemet är dock ett stort steg framåt jämfört med den 
styrning som tidigare var fallet. Sett som en successiv utveckling har 
man tagit ett steg mot ökad marknadsorientering, även om budgetstyr
ningen sätter klara gränser för hur långt man kan gå. I processtermer 
kan vi säga att man börjat lämna den renodlade produktionsorien
tering, för ett mer efterfrågestyrt, marknadsorienterat synsätt. 
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Vad gäller den interna koordinering har man ett starkt instrument i 
den sektorsgemensamma kommundelsnämnden. I den mån informa
tion om invånarnas behov och önskemål tränger upp till nämnden från 
frontpersonalen finns här goda möjligheter att koordinera beslut genom 
det tvärsektoriella ansvaret. 

Att detta är ett troligt resultat av den nya organisationen stärks också 
av den starka betoningen av decentralisering. Genom att kommundels-
nämnderna och -förvaltningarna övertar ansvaret för ett stort antal frå
gor blir det också mer trovärdigt att man kan uppnå den önskade koor
dineringen. Man slipper, enkelt uttryckt, skicka information vidare till 
facknämnder alternativt kommunstyrelse. Till detta positiva resultat 
torde också minskandet av antalet mellanled bidra. 

Deœntralisering 

Minskandet av antalet mellanled leder oss över till en mer fullständig 
analys av en andra aspekt på det stödjande systemet, nämligen decen
tralisering. I teorikapitlet beskrev vi decentralisering som en viktig för
utsättning för att kunna åstadkomma den önskade marknadsoriente
ringen. Vi ska här analysera i vilken utsträckning förändringen leder 
till en ökad decentralisering och om därmed marknadsorienteringen 
stöds. 

Vad är det då som talar för att man ökat graden av decentralisering i 
Södertälje kommun. Fyra aspekter på den rena strukturförändringen 
kan vara värda att ta upp här. Den första aspekten utvecklade vi i detalj i 
början av fallbeskrivningen, nämligen den ändrade organisationslogi
ken. Från den tidigare sektorsstrukturen, till den nya geografiskt base
rade organisationen. 

I Södertäljes konstruktion innebär inte detta i sig någon decentrali
sering. Vad som skett är att man ersatt en rad facknämnder på nivån 
under kommunstyrelsen, med 13 geografiskt baserade kommundels-
nämnder på samma formella nivå. Så långt innebär inte detta någon 
reell decentralisering. Man har ju endast bytt ut en typ av nämnd, ba
serad på traditionella kommunala uppgifter, mot en annan typ, baserad 
på geografiska områden. 

Decentraliseringen kommer först till stånd när man sätter principen i 
spel att ansvar och befogenheter ska fördelas till den lägsta nivå där 
man bäst handhar det. Att skjuta det åt sidan, från en typ av nämnd till 
en annan, innebär alltså knappast någon decentralisering. Däremot är 
det intressant att se i vilken utsträckning vi i Södertälje kan se en press 
nedåt av ansvar och befogenheter. 
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Två delvis skilda processer i Södertälje gör det i viss utsträckning be
fogat att tala om en reell decentralisering. För det första finns en ambi
tion att arbets- och lokala enheter ska ges ökat ansvar och befogenheter. 
Vi kan se denna ambition i det tidigare beskrivna försöket med de
centraliserat resultatansvar. Ett försök som man från ledningens sida 
ser mycket positivt på. 

De refererade försöken med decentraliserat resultatansvar stödjer i 
begränsad utsträckning en utveckling mot marknadsorientering. Ar
betsenheterna kan genom de ökade möjligheterna att förfoga över re
surser lokalt, snabbare anpassa verksamheten till kundernas behov och 
önskemål. Detta sker dock helt inom de ramar som den budgetstyrda 
resurstilldelningen ställer upp. 

Resultatansvaret är därvid i praktiken beskuret till att enbart gälla 
kostnadssidan. Intäktssidan är inte påverkningsbar på kort sikt. Ur 
marknadsorienteringshänseende är detta högst problematiskt. Genom 
att ytterligare kunder endast genererar kostnader på kort sikt ger det 
stödjande systemet (i det här fallet styrsystemet) i sig ingen stimulans 
att verka för att skaffa fler kunder eller behålla befintliga.161 Det försvå
rar också den önskade resultatinriktningen i det marknadsorienterade 
synsättet. 

Decentraliseringen kommer för det andra till uttryck i diskussionerna 
kring målstyrning. Man säger där att detaljbeslut bör fattas på lägsta 
möjliga nivå, medan kommunledningen istället bör ägna sig åt att for
mulera de övergripande målsättningarna och strategierna. Får man 
detta till stånd går man också ett steg mot en reell decentralisering. När 
detta skrivs vet vi inte hur långt man kommer att nå med det decentra
liserade resultatansvaret och målstyrningen. Uppfattningarna inom 
den kommunala organisationen är dock mycket tydliga när man pla
nerar förändringen - eget resultatansvar och målstyrning utgör två vik
tiga delar. 

Målstyrningen hänger ur marknadsorienteringshänseende nära 
samman med resultatansvaret. Målstyrningen kan därvid sägas tydlig
göra rollfördelningen mellan ledning och decentraliserade enheter. Fler 
beslut ska fattas hos de aktörer som möter kunderna, medan ledningen 
istället arbetar med att formulera riktlinjer för verksamheten. 

En tredje aspekt på decentraliseringen i samband med den formella 
strukturen gäller ambitionen att minska antalet nivåer. Som vi såg 
1611 vissa kommuner prövas för närvarande olika former av prestationsersättning 
som alternativ till en budgetstyrd resurstilldelning. Resurserna kommer till arbets
enheterna efter slutförda prestation, vilket man tänker sig skall öka trycket på en
heterna att agera marknadsorienterat. Det är med andra ord fullt möjligt att söka 
alternativ till den renodlade budgetkopplade resurstilldelningen. 
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tidigare delade många aktörer i Södertälje tolkningen att decentrali
sering handlar om ett minskande av antalet nivåer, vad man i många 
sammanhang också benämner ett minskande av byråkratin. Även om 
decentraliserade strukturer i många fall karaktäriseras av ett minskat 
antal nivåer, behöver antalet nivåer i sig inte vara ett hinder mot decen
traliseringen. 

Att bygga in nivåer i en organisation kan i många fall vara ett uttryck 
för ett hushållande med resurser, genom specialisering. Något formellt 
hinder mot att de olika nivåerna karaktäriseras av t.ex. eget resultat
ansvar finns inte. Det är därför intressant att se hur noga man är med 
att poängtera kopplingen mellan decentralisering och ett minskande av 
antalet beslutsfattande nivåer i kommunen. 

Vi har redan konstaterat hur ogärna man diskuterar alternativkost
naderna med hela förändringen, dvs de kostnader som är förknippade 
med att ge upp den gamla strukturen. Detta är speciellt tydligt i diskus
sionen kring decentralisering. Till ordet decentralisering kopplar man 
en rad andra positivt laddade insatser. Insatser som i flera fall är löst 
kopplade till den egentliga decentralisering. Ett sådant exempel utgörs 
just av diskussionen kring antalet nivåer. Men man berör inte gärna 
vad fördelarna varit med den tidigare konstruktionen med dess nivåer. 

En sista aspekt på den formella strukturen handlar om hur man bild
mässigt vill åskådliggöra den nya organisationsstrukturen. Gentemot 
både kommuninvånare och anställda vill man måla upp en bild av en 
platt organisation, med få nivåer. Något som i informationsmaterial 
utgör kärnan i decentraliseringen. För att förstärka denna poäng har 
man stjälpt det gamla organisationsschemat åt sidan. Allt för att ge ett 
intryck av att stå på samma nivå. Självfallet gör man inte detta i verklig
heten, utan det tjänar endast som ett retoriskt knep. Allt för att skapa en 
positiv prägel åt förändringen. 

Om vi koncentrerar intresset till kommundelsnivån kan vi göra några 
viktiga iakttagelser vad gäller decentraliseringen. I de kommunala 
diskussionerna är det framförallt två saker som tonar fram som viktiga. 
För det första att kommundelsnämnden ligger närmare arbetsenhe
terna. Frågan här blir närmast om vi ska kalla det decentralisering när 
man fysiskt lokaliseras närmare arbetsenheterna, men formellt ligger 
på samma nivå som de gamla facknämnderna. 

För det andra aspekten återkommer man ofta till antalet nivåer på 
facknämnds- och kommundelsnivån. Man säger att antalet nivåer kan 
och bör minskas med kommundelsnämndskonstruktionen. I den mån 
detta blir fallet kan vi möjligen kalla detta för en decentralisering, även 
om det i grunden handlar om en avbyråkratisering som går att genom
föra även man inte genomför en decentralisering. 
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Den diskussion som förs kring decentralisering i Södertälje kommun 
handlar i stor utsträckning om inflytandefrågor. Tanken är att inte bara 
de lokala arbetsenheterna, utan även kommuninvånarna, ska få större 
möjligheter att påverka den kommunala verksamheten - dvs ökat in
flytande. Att tala om decentralisering när det gäller brukarnas påverk
ansmöjligheter är möjligen tveksamt. Men när det gäller arbetsenheter
na är ambitionerna otvetydigt decentralistiska. 

Man tänker sig att inflytandet ökar genom att målformulerings-, men 
också budgetarbetet skjuts nedåt i organisationen. Som vi konstaterade 
tidigare skulle målen formuleras i dialog mellan ledningen och både 
kommundelsnämnderna och arbetsenheterna. I den kommunala dis
kussionen poängteras ständigt alla nivåers möjligheter att påverka både 
mål och resurstilldelning. 

Kundmötet 

Kommundelsreformen i Södertälje är en förändring som inte i första 
hand är avsedd att påverka hur man ute på arbetsenheterna arbetar 
mot kommuninvånarna, kunderna. Förändringen kan snarast sägas 
handla om att skapa administrativa och politiska förutsättningar för 
ökad marknadsorientering. Detta främst genom de nyskapade kom
mundelsnämnderna och -förvaltningarna. Det innebär att själva kund
mötet, som det beskrevs i teorikapitlet, inte är den viktigaste aspekten på 
förändringen. 

Vi ska dock argumentera i detta avsnitt för att man i Södertälje i 
viktiga stycken ändå tillgodogjort sig lärdomar om ett kundorienterat 
förhållningssätt och vikten av god service. Analysen bygger i väsentliga 
delar på de åtgärder som togs upp under rubriken serviceåtgärder tidi
gare i detta kapitel. 

Vi talade om kundmötet som det förhållningssätt frontpersonalen har 
i det direkta mötet med kunderna och de aktiviteter som vidtas för att 
direkt betjäna kunderna. Några aspekter på kundmötet är viktiga att ta 
upp när det gäller kommundelsreformen i Södertälje. 

En första aspekt handlar om kommundelsförvaltningens möjligheter 
att öka verkningsgraden i organisationen. Främst genom att öka be
sluts- och servicesnabbheten. Vid intervjuer med företrädare för kom-
mundelsförvaltningarna ges många exempel på ökad effektivitet i detta 
avseende. De flesta kopplar ihop denna effekt med den minskade hie-
rarkiseringen. 

Kommuninvånare lotsas direkt till rätt befattningshavare när hon 
kommer till kommundelskontoret. Man pekar på att ärenden i den 
tidigare organisationen kunde hänskjutas till en rad personer på olika 



129 

nivåer innan ärendet slutligen behandlades. Här torde storleken på 
kommundel snämnderna vara avgörande för att uppnå denna effekt. I 
Södertälje valdes en uppdelning på 13 områden på vardera mellan 1 500 
och 10 000 invånare. Allt för stora kommundelar torde oundvikligen leda 
till hierarkisering och därtill kopplade serviceförluster. 

Kommunföreträdare uppfattar det som viktigt att koppla ihop min
skandet av antalet mellanled med en positiv effekt på kundmötet - be-
sluts- och servicesnabbhet. Det är en intressant iakttagelse att bespa
ringsskäl är starkt nedtonade i förhållande till service- och demokrati
skäl. I modelltermer finns det därmed en stark koppling mellan föränd
ringar i det stödjande systemet och kundmötet. 

En andra aspekt som är mer direkt kopplad till kundmötet gäller dis
kussionen kring kundinflytande och -medverkan. Från kommunens 
sida söker man en betydligt mer aktiv relation till kommuninvånarna. 
Invånarnas inflytande över verksamheten ska inte bara öka genom 
närheten till beslutsfattare, utan de ska även kunna medverka i verk
samheten. 

Kundens medverkan i och möjligheter att påverka produktions
processen är ett viktigt kännetecken på marknadsorienterad tjänstepro
duktion. I Södertälje säger man att kommuninvånarna ska kunna hjäl
pa till med produktionen till sig själva. Detta har ännu inte omsatts i 
praktisk handling, men ambitionen är intressant som tecken på vad 
man vill åstadkomma i mötet med kunden. 

När det gäller frågan om invånarnas inflytande över den kommunala 
verksamheten kan vi spåra en påtaglig tvetydighet i den genomförda 
förändringen. A ena sidan trycker man, i tal, mycket hårt på att kom
muninvånarna ska ges ett aktivare inflytande. A andra sidan är det i 
skriftliga redogörelser för det formella styrsystemet mycket svårt att se 
några reella förändringar i detta avseende. 

Till detta kan vi också konstatera att inflytandefrågan inte i första 
hand gäller arbetsenheterna - där sker inga synbara förändringar ur 
kommuninvånarnas synvinkel - utan snarare beslutsorganisationen 
vid kommundelsförvaltningarna. Däremot gäller ambitionerna kring 
medverkan i första hand arbetsenheterna. 

En tredje aspekt på kundmötet som ligger nära frågan om besluts- och 
servicesnabbhet gäller tillgänglighet. Även här är det vidtagna 
förändringar i det stödjande systemet - i det här fallet de geografiska 
aspekterna som hänger samman med kommunens tankar kring decen
tralisering - som man tänker sig ska ge positiva effekter på kommunin
vånarnas möjlighet att ta kontakt med kommunföreträdare. 

I geografiskt hänseende ökar tillgängligheten till de kommunala be
slutsfattarna. Speciellt tydligt är detta när det gäller den politiska orga
nisationen. Som vi sett i fallbeskrivningen betonar man starkt att politi-
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kerna ska bo i den kommundel de företräder - allt för att främja till
gängligheten. 

En utvärdering gjord under 1989 visar också att kommundel snämn-
derna till viss del lyckats förverkliga denna ambition att komma närma
re kommuninvånarna.162 Det gäller åtminstone ambitionen att aktivera 
kommuninvånarna - både politiskt och när det gäller den rena verk
samheten. Erfarenheterna av de 3 första åren har heller inte föranlett 
några större omstruktureringar av förändringens grundidéer. 

I Södertälje ser man kommundelsstrukturen som ett oundgängligt 
medel för att öka tillgängligheten. Vi ser dock ingen principiell motsä
gelse i att öka den geografiska tillgängligheten även inom ramen för en 
decentraliserad sektorsstruktur. Med en sådan konstruktion missar 
man dock den interna koordinering som lyfts fram som en poäng med 
just kommundelsnämnderna. 

Slutligen är det också befogat att ta upp den insikt som tycks finnas 
kring personalens agerande gentemot kunderna, vad vi i teorikapitlet 
refererade till som frontpersonalens betydelse. De flesta intervjuade 
trycker på att personalen måste uppträda mer serviceinriktat vid kund
mötet. Vi har dock kunnat konstatera att den genomförda förändringen 
inte i första hand riktar in sig på denna aspekt. Någon mer omfattande 
servicesatsning med inriktning mot personalen på arbetsenheterna har 
ej genomförts. Viss information har dock utgått till personalen på ar
betsenheterna, där man tryckt på vikten av att uppträda serviceinriktat. 

162Malmgren (1989). Tidsperspektivet på mindre än ett år i M almgrens utvärdering 
är givetvis for litet att dra några större slutsatser av. Vi k an därmed inte uttala oss om 
de mer långvariga effekterna av reformen. En större utvärdering av kommundels-
reformen i Södertälje är dock under arbete. 
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6. En utvecklad modell över marknadsorien
tering i kommuner 

En viktigt slutsats vi drog av kapitel 3 var att tillämpbarheten av det 
marknadsorienterade synsättet på svenska kommuner var godtagbar. 
Vi poängterade dock vikten av att uppmärksamma en rad kommunala 
särdrag. Dessa särdrag påverkar på olika sätt hur synsättet används i 
kommuner, samt vilka syften man kan se med marknadsorientering. 

Våra två fallstudier, presenterade i de två tidigare kapitlen, stärker 
slutsatsen att det marknadsorienterade synsättet är tillämpbart även på 
kommuner. Vi gjorde dock en rad iakttagelser i fallanalyserna som bör 
få konsekvenser for modellen över marknadsorientering i kommuner. 

Detta kapitel består av två huvuddelar. I en första del görs en jämför
ande analys mellan fallen. Ett viktigt syfte med denna jämförande ana
lys är att samla upp iakttagelser inför det slutliga modellutvecklandet. 
Ett andra viktigt syfte är att fortsätta att diskutera tillämpbarheten av 
det marknadsorienterade synsättet på kommuner. De två kommunerna 
illustrerar två skilda vägar att gå i marknadsorienteringshänseende. 

Vi följer i den jämförande analysen strukturen från de fallnära ana
lyserna i kapitel 4 och 5, genom att jämföra de tre grundkomponenterna 
- marknadsinformation, det stödjande systemet och kundmötet - i Kristi
anstad och i Södertälje. 

Den andra delen består av ett utvecklande av den nya modellen över 
marknadsorientering i kommuner. I anslutning till den nya, utveckla
de modellen diskuteras vissa mindre utvecklade delar av det marknads
orienterade synsättet i de två fallkommunerna. Vi ska i modelltermer 
försöka belysa vissa principiella orsaker till att det marknadsoriente
rade synsättet brister i vissa avseenden när det gäller tillämpningen på 
kommuner och här återkommer vi till det resonemang om störningar 
som fanns i kapitel 3. 

En jämförande analys av fallen 

Vi har i de två tidigare kapitlen kunnat följa förändringsarbetena i Kri
stianstad och Södertälje. De fallnära analyserna visar att de båda kom
munerna valt delvis olika vägar för att förverkliga det marknadsorien
terade synsättet. 

Vi ska i detta första delavsnitt göra en jämförande analys. Jämförel
sen kommer att beröra både delar av det marknadsorienterade synsättet 
som de facto genomförs, men också delar som är mindre utvecklade i 
kommunerna. 
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Marknadsinformation 

Marknadsinformation är den del av det marknadsorienterade synsättet 
som de båda kommunerna har arbetat minst med. När det gäller kon
kreta handlingar som har resulterat i insamlande av information om 
kommuninvånarnas behov och önskemål har vi iakttagit några enstaka 
trevande försök t.ex. telefonväkteriet i Kristianstad och serviceenkäten i 
Pershagen/Södra. Det är i båda kommunerna fråga om en begränsad 
informationsinsamling. 

I Södertälje har de genom sin organisationsförändring skapat för
utsättningar för att bättre kunna samla in information från kommunin
vånarna. De betonar ofta de nya möjligheter som uppstår till kontakt 
mellan kommundelsnämndens personal och kommuninvånarna. Om 
de de facto kommer att utnyttja dessa nya förutsättningar återstår att se. 

Ett problem i båda kommunerna är att de inte har helt klart för sig 
vilken typ av information de behöver och hur informationen ska samlas 
in och bearbetas. Det har heller inte klart framgått vad de skulle an
vända informationen till. De har således ett outvecklat tänkande inför 
behovet av marknadsinformation. Det är endast i allmänna termer som 
informationsbehovet framträder och det är vid diskussioner om att ta 
reda på kommuninvånarnas behov och önskemål. 

Steget från det allmänna idealet att uppmärksamma kommuninvå
narnas behov och önskemål till att faktiskt låta marknadsinformationen 
utgöra en viktig del i styrprocessen är stort i båda kommunerna. Som vi 
ska se i nästa del av kapitlet är det på denna punkt som insatser kan 
vidtas. Detta kräver dock ett mer markerat brott mot den traditionella 
budgetkopplingen som existerar i svenska kommuner. 

De åtgärder som beskrivs i fallen har motiverats på olika sätt. I Kristi
anstad är de osäkra på serviceutbudet och på själva utförandet av 
servicen men i Södertälje utgår de ifrån kommuninvånarnas möjlighet 
till inflytande över det kommunala serviceutbudet, dvs demokratias
pekter. 

I Kristianstad betonas utförandet av servicen. Därav följer att deras 
organisationsförändring i hög grad handlar om att tillhandahålla en 
bra service till kommuninvånarna. Eftersom det i denna typ av föränd
ring inte behövs så mycket information från kommuninvånarna har de 
inte heller brytt sig om att på ett systematiskt sätt samla in någon. 
Fokus ligger här på själva utförandet av servicen och den informationen 
får man på ett naturligt sätt via kundmötet. De har nöjt sig med att 
använda de erfarenheter som redan funnits i organisationen. I föränd
ringen är man inte primärt intresserad av kommuninvånarnas efter
frågan på kommunal service, trots retoriken. 
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I utredningen om kommunledningens framtida roll finns däremot 
tankegångar som klart pekar på ett annorlunda sätt att arbeta när det 
gäller systematiskt insamlande av information om kommuninvånarnas 
behov och önskemål. Det gäller både information om förändringar i re
gionen, det som benämndes "kommunens utrikespolitik" och den nya 
inriktningen på redovisningssystemet som ska innehålla servicenivå, 
effektivitet och kvalitet för det serviceutbud som kommunen tillhanda
håller. Som tidigare påpekats vet vi inte tillräckligt mycket om resultatet 
av den utredningen, men tankarna ligger i linje med det marknads-
orienterade synsättet. 

I Södertälje betonas i stället demokratiaspekterna mycket hårt och de 
fullföljs i den kommundelsnämndsorganisation som genomförs. Med 
demokratiperspektivet följer tankarna om kommuninvånarnas infly
tande över serviceutbudet. 

Här skulle informationen om kommuninvånarnas behov och önske
mål kunnat ha en större betydelse. Om tankarna om inflytande ska 
kunna realiseras krävs ett mer systematiskt sätt att samla in och bear
beta information från kommuninvånarna. Det måste finnas något in
strument som politikerna kan avläsa för att kunna använda informa
tionen om kommuninvånarna som beslutsunderlag, om de demokra
tiska principerna ska vara vägledande för det kommunala serviceutbu
det. Tankarna om att kommuninvånarna ska komma och besöka kom-
mundelskontoren för att lämna sina synpunkter är bra, men åtgärder
na är inte tillräckliga för att få ett godtagbart underlag för beslut om 
framtida serviceutbud. 

Vi kan konstatera att det i båda kommunerna finns mycket stort ut
rymme för att öka marknadsorienteringen genom att på ett mer syste
matiskt sätt samla in, bearbeta och sprida information om kommunin
vånarnas behov och önskemål.163 På detta sätt går det att uppnå en bätt
re överensstämmelse mellan utbud och efterfrågan av de kommunala 
tjänsterna. 

Vi kan här fråga oss varför de inte i högre utsträckning har arbetat 
med marknadsinformationen? Ett tentativt svar är att det inte finns till
räckliga incitament i en budgetkopplad organisation att intressera sig 
för att koppla utbudet av servicen till kommuninvånarnas efterfrågan. 
Vi återkommer emellertid till denna diskussion i nästa del av kapitlet. 

163Shapiro (1988), Webster (1988) 
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Marknadsinformation 

Kristianstad Södertälje 

Mycket begränsad 
informationsinsamling 

Mycket begränsad 
informationsinsamling 

Skapat förutsättningar för 
insamling av information 

Figur 15. Aktiviteter i marknadsinformationen i Kristianstad och Södertälje 

Det stödjande systemet 

Om vi övergår till att jämföra vad de olika kommunerna har förändrat 
med avseende på det stödjande systemet finner vi att Kristianstad har 
koncentrerat sig på att förändra personalen medan Södertälje har gjort 
mer genomgripande förändringar av organisationsstrukturen samt 
vissa delar av styrsystemet. 

I Kristianstad har den största delen av förändringsarbetet handlat om 
att fokusera på personalens betydelse som servicegivare. De har främst 
arbetat med att förändra personalens attityder till arbetet, sig själva och 
kommuninvånarna. I detta förändringsarbete finns även motivations-
höjande åtgärder. 

Koordinering har man arbetat med i båda kommunerna. Kristianstad 
har främst försökt att bryta ned de hinder som funnits mellan de olika 
förvaltningarna för att få till stånd en effektivare total verksamhet. 

Södertälje däremot har arbetat betydligt mer systematiskt och genom
gripande med koordinering i och med den geografiska förändringen av 
organisationsstrukturen som de har genomfört. I Södertälje fanns det 
dessutom tankar på en integrationen mellan olika nivåer i orga
nisationen innefattande även kommuninvånarna genom det bättre 
inflytande de förmodades få. 

Det är det nya styrsystemet som har stått i fokus för den koordinering 
och integration som diskuterats i Södertälje, där det stela traditionella 
budgetsystemet till viss del utgör problem för att utveckla detta tillräck
ligt långt. 

Decentralisering har de arbetat med i båda organisationerna men på 
helt olika sätt. I Kristianstad handlade decentraliseringen nästan helt 
om en decentralisering av ADB-systemet. En del arbete som tidigare 
utförts centralt av f.d. drätselkontoret fördes ut på de olika förvaltning
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arna som fick större ansvar och befogenheter. I övrigt fanns väldigt lite 
diskussioner om decentralisering. 

För Södertäljes del innebar hela omorganisationen nya förutsättning
ar för en decentraliserad verksamhet. Det var en av de stora poängerna 
med organisationsförändringen. Framför allt kommundelsnämnderna 
gavs ökat ansvar och ökade befogenheter i den nya geografiskt baserade 
organisationsstrukturen. För arbetsenheterna skedde inga större för
ändringar, förutom det experiment med resultatenheter som genom
fördes. 

I de diskussioner om decentralisering som fördes kopplades målstyr
ning in som en nödvändig del i processen. Utan en fungerande målstyr
ning kan inte den decentraliserade styrningen fungera tillfredsställan
de. I dessa diskussioner kom även en ökad resultatinriktning att utgöra 
delar i det förändrade styrsystemet. Det egna resultatansvaret i kombi
nation med målstyrning var viktiga faktorer i den nya organisationen. 

I Kristianstad kunde vi klart se att mycket av den information som 
togs fram syftade till att marknadsföra kommunen internt. Det gäller 
inte minst den stora externa informationskampanj som genomfördes på 
gatukontoret. Den interna marknadsföringen syftade i många fall till att 
motivera personalen och att därigenom förstärka det marknadsoriente-
rade synsättet. 

Om man vill öka marknadsorienteringen i de båda kommunerna kan 
de arbeta mer med faktorer som saknades från vår modell beträffande 
det stödjande systemet t.ex. genom att bygga in belöningssystem för per
sonalen när de når uppställda mål164 så att rätt faktorer belönas för att 
stimulera och motivera de anställda till ett marknadsorienterat beteen
de. 

En annan faktor att arbeta mera med är att integration verksamhet 
och marknadsföring. Ansvaret för att initiera och genomföra mark
nadsföringsaktiviteter ska vara delegerat inom linjen. Tanken är att 
marknadsföringsfunktionen ska vara mycket utspridd i organisationen 
och att alla anställda ska vara ambassadörer för sin verksamhet.165 

Back-up-systemet för frontpersonalen måste hela tiden utvecklas, för 
att spegla förändringar i behov och önskemål hos kommuninvånarna. 
Datorisering för att kunna tillhandahålla snabba svar på invånarnas 
frågor är en väsentlig del av back-up-systemet, så även decentralisering 
av beslutsbefogenheter och andra organisatoriska faktorer.166 

Specifikt för Kristianstad gäller att minska antalet mellanled och att 
öka decentraliseringen till att omfatta mer än ekonomisystemet. För Sö
164 Eriksson (1988) 
165 Grönroos 1(989), Gummesson (1979) 
166 Chase (1978), Grönroos (1987), Gummesson (1983) 
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dertälje gäller att arbeta mer med personalen for att förändra attityder 
och motivera dem för att på så sätt sprida marknadsföringsfunktionen 
till många anställda. Intern marknadsföring167 är ett av de centrala 
medlen i denna process. 

Stöttande System 

Kristianstad Södertälje 

Motivera personal Integration 
Ändra attityder Koordinering 
Koordinering Decentralisering 
Decentralisering Ökad resultatinriktning 
Intern marknadsföring 

Figur 16 . Aktiviteter i det stödjande systemet i Kristianstad och Södertälje. 

Kundmötet 

Den tredje komponenten i vår grundmodell var kundmötet och om vi 
jämför de båda kommunerna med varandra i detta avseende finner vi 
att man även inom detta område har arbetat på delvis olika sätt. 

"Köpar-säljarrelationer" tillsammans med frontpersonalens betydelse 
har varit starkt fokuserat i Kristianstad. Utbildningar och ett flertal pro
jekt har handlat om dessa faktorer redan från början. Betoningen på 
kommuninvånaren som kund har slagit igenom mycket starkt, speciellt 
hos frontpersonalen. 

Kommunledningarna har arbetat med att höja besluts- och service
snabbheten både i Kristianstad och i Södertälje. I båda organisationerna 
har man ansett det vara viktigt att kommuninvånarna inte behöver vän
ta i onödan på besked. Åtgärder har vidtagits för att försöka åstadkom
ma en förbättring. I Kristianstad har t.ex. tidsgränser satts som mål 
och i Södertälje har inrättandet av kommundelsförvaltningarna lett till 
att det blir närmare mellan beslutsfattare och invånare. 

I Södertälje tänker de sig att kommuninvånarna och den kommunala 
organisationen ska ha en interaktion på ett helt annat sätt än tidigare 
genom att kommuninvånarna fått mer inflytande i den nya organisatio
nen. Den motsvarigheten finns ej i Kristianstad. 

Kundens medverkan genom denna interaktion förväntas öka betyd
ligt. I Södertälje har det att göra med den betoning på demokrati som 
finns. Kommuninvånarna förväntas medverka både i produktionen av 

167Berry (1980), Grönroos (1987), Lewis (1988) 
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tjänsterna och genom inflytandet på det kommunala serviceutbudet på 
ett helt annat sätt än tidigare. 

I Kristianstad har de arbetat mycket med att informera. En faktor 
som finns med i denna information är att anpassa förväntningarna hos 
kommuninvånarna. De har genom extern information försökt att place
ra förväntningarna på tjänsterna på en lagom nivå i förhållande till den 
service som existerar. 

Slutligen har de båda kommunerna gjort en hel del för att öka till
gängligheten på den kommunala servicen för kommuninvånarna. Av 
naturliga skäl har deras åtgärder sett annorlunda ut men i båda orga
nisationerna har man poängterat betydelsen av att kommuninvånarna 
ska ha det lätt att nå frontpersonalen både genom besök, brev och per 
telefon. 

Det är inte i första hand genom att arbeta med faktorer i kundmötet 
som de båda kommunerna kan öka sin marknadsorientering. Som vi 
har kunnat se så har de arbetat mycket med denna typ av åtgärder. Det 
finns naturligtvis faktorer kvar som t.ex. att förbättra den tekniska och 
funktionella kvaliteten på tjänsterna168, men de är på så god väg inom 
detta område att förändringar inte ger några dramatiska förbättringar 
av marknadsorienteringen. 

Kundmötet 
Kristianstad Södertälje 

Köpar-säljarrelationer Besluts- och serv icesnabbhet 
Besluts- och s ervicesnabhet Interaktion 
Frontpersonalens agerande Kundens medverkan 
Förväntningar på tjänsten Tillgänglighet 
Tillgänglighet 

Figur 17. Aktiviteter i kundmötet i Kristianstad och Södertälje. 

Några iakttagelser kring legitimitet och marknadsorientering 

Vi har valt att inte göra någon utvärdering av förändringarna i de båda 
kommunerna i termer av om legitimiteten förändrats, som tidigare 
nämnts. Utifrån de syften vi formulerat för uppsatsen har det varit 
mindre intressant att undersöka detta. Dessutom skulle det metodmäss
igt krävt en annan ansats än den vi valt. Fokus skulle därvid tydligare 
ha behövt läggas vid kommuninvånarnas bilder av kommunen - vi har 

168Grönroos (1987) 
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ju i detta arbete valt ett inifrån-perspektiv - där de genomförda föränd
ringarna beskrivits ur de kommunala aktörernas perspektiv. 

Vi ser frågan om eventuella legitimitetsförändringar som ett uppslag 
för fortsatt forskning. Intressanta frågor därvidlag gäller om legitimi
teten förändrats som ett resultat av de genomförda förändringarna eller 
om det snarare är den kommunala "reklamen" som producerat even
tuella förändringar. I den mån legitimiteten ökat i samband med för
ändringsprojekten är det intressant att följa hur man vidmakthåller en 
god legitimitet gentemot kommuninvånarna. 

Vi har, som nämnts, inte haft någon ambition att undersöka om 
förändringarna lett till någon förändring av legitimiteten. Några iakt
tagelser kan dock göras vad gäller den kommunala retoriken. Det står i 
båda kommunerna klart att man varit mycket intresserad av att skapa 
en mer positiv bild av kommunen hos kommuninvånarna. 

I Kristianstad gjordes detta till en viktig del av de genomförda för
ändringarna, framförallt i serviceprojekten. I kommunen talade man 
mycket om den negativa bild som kommuninvånarna haft av kommu
nen. I det fallet syftade förändringarna till att kommunicera med kom
muninvånarna — försöka tala om att kommunen behövdes. Vid gatu
kontorets producerades en broschyr med det uttalade syftet att tala om 
för kommuninvånarna vilken nytta de gjorde. 

Argumentationen byggde i det fallet på att det var kommuninvånar
nas förväntningar på kommunen som inte stämde överens med kom
munens service och måste förändras. Till detta lade man sedan också 
servicesatsningarna där man försökte ändra den egna personalens 
attityder till service och öka kundorienteringen. Kopplingen till legitimi
tet var inte lika tydlig därvidlag, men helt klart var att man gärna ville 
sprida bilden av en ny, mer serviceinriktad, organisation. 

Går vi över till Södertälje satsade man, liksom i Kristianstad, mycket 
tid och resurser på att sprida information om de förändringar som ge
nomfördes. En granskning av det informationsmaterial som skickades 
till kommuninvånarna visar stora likheter med Kristianstad. Man ville 
bygga upp positiva förväntningar hos kommuninvånarna inför föränd
ringen. Nackdelarna med den gamla organisationen ställdes mot de 
fördelar som den nya organisationen skulle erbjuda. 

Granskar vi argumentationen från företrädare för Södertälje kom
mun står det klart att förändringen i viktiga delar riktar sig just till 
kommuninvånarna och syftar till att skapa en mer positiv bild av 
kommunen. Både Kristianstad och Södertälje liknar varandra i den be
märkelsen att legitimiteten gentemot kommuninvånarna förefaller 
viktig som bakgrund till förändringarna. Huruvida legitimiteten de 
facto ökat är dock en fråga vi ej besvarar i detta arbete. 
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Mot en utvecklad modell över marknadsorientering i kommu
ner 

Vi har nu diskuterat och jämfört de två fallen utifrån den modell över 
marknadsorientering som vi konstruerade i kapitel 3. Vi har i första 
hand koncentrerat intresset till de tre grundkomponenterna i modellen -
marknadsinformation, stödjande system och kundmötet (se figur 18 
nedan). I föregående avsnitt konstaterade vi också att de genomförda 
förändringarna har kopplingar till legitimiteten gentemot kommun
invånarna. Vi har som huvudiakttagelse konstaterat att man i de två 
kommunerna arbetat förhållandevis mindre med marknadsinforma
tionen. 

Figur 18. Marknadsorientering i kommuner - en grundmodell. 

I kapitel 3 inleddes en diskussion om olika former av störningar som på 
ett teoretiskt plan påverkade hur och om man kunde arbeta med de tre 
komponenterna i den marknadsorienterade modellen. När det gällde 
just marknadsinformationen fann vi där att resurs strömmarna utgjor
de den mest påtagliga störningen. I viss utsträckning utgjorde även den 
demokratiska styrningen och speciallagstiftningen störningar vad 
gällde möjligheterna att samla in och lägga marknadsinformation till 
grund för beslut. 
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Det vore mot den bakgrunden önskvärt om en mer utvecklad modell 
över marknadsorientering i kommuner tydligare kunde behandla åt
minstone de mest centrala störningarna. Vi menar att detta lämpligen 
sker genom att de tre komponenterna sätts in i en tydligare organisa
tionsspecifik helhet. 

Syftet med föreliggande arbete har, förutom att pröva tillämpbarheten 
av det marknadsorienterade synsättet, varit att utveckla en modell över 
marknadsorientering i kommuner. Modellen från kapitel 3 utgjorde ett 
första steg mot uppfyllandet av det syftet. Den modellen lider dock av 
flera brister som blivit speciellt tydliga i analysen av de två fallen. Tre 
iakttagelser kan göras inför det fortsatta modellutvecklingsarbetet. 

Vi har for det första konstaterat att insamlande och användande av 
marknadsinformation synes problematiskt i kommunerna. Vad är det 
då som gör insamlande och användande av marknadsinformation 
speciellt problematiskt? I grundmodellen ges inget tydligt svar på den 
frågan. Vi betraktar i modellen marknadsinformationen som en kom
ponent analytiskt likställd med de två övriga. 

Frågan är dock om det är rimligt att betrakta insamlandet av infor
mation om kommuninvånarnas behov och önskemål som en komponent 
på samma sätt som det stödjande systemet och kundmötet. Information 
är ett betydligt mer processinriktat begrepp utdraget över tiden, jämfört 
med de två andra som är delvis statiska till sin karaktär. Vi menar att 
marknadsinformationen snarare bör ses som något som knyter sam
man kommunen med kommuninvånarna. Den utvecklade modellen bör 
indikera detta. 

Vi menar att man inte bör överbetona insamlandet av marknads
information som en speciell funktion i organisationen. Det är viktigare 
för förståelsen av marknadsorientering i kommuner att undersöka på 
vilka sätt marknadsinformationen flödar mellan kommuninvånarna 
och organisationen, oberoende av de arrangemang som vidtas för att 
systematisera insamlandet. 

Den andra iakttagelsen är att grundmodellen brister i att inte visa på 
några relationer mellan de olika komponenterna. Den enda relation 
som indikeras är sambandet mellan de tre komponenterna och målet 
med marknadsorienteringen. I det sambandet sägs egentligen ingen
ting mer än att de tre komponenterna bör ses som en helhet för att må
len ska kunna uppnås. Vi får ingen ledning när det gäller hur de tre 
komponenterna hänger samman sinsemellan. 

Ett rimligt krav som bör ställas på en modell är att den visar på 
centrala relationer och samband. De analyser vi gjort så här långt 
indikerar att grundmodellen kan utvecklas med avseende på relationer 
mellan olika komponenter i det marknadsorienterade synsättet. 
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Med en mer processinriktad syn på marknadsinformation bör det 
vara möjligt att i en utvecklad modell också visa på tydligare samband 
mellan komponenterna. Därigenom blir det också lättare att påvisa de 
olika störningar som diskuterades i kapitel 3. Som vi ska se nedan är det 
främst när det gäller marknadsinformationen och hur den hanteras 
inom ramen för det stödjande systemet som störningar uppstår. 
Beträffande kundmötet är friheten betydande när det gäller tillämpbar-
heten av det marknadsorienterade synsättet. Några mer påtagliga hin
der mot att utveckla kundmötet har vi inte stött på i de två fallen. 

Vid jämförelsen mellan Kristianstad och Södertälje har det visat sig 
att relationerna mellan de olika komponenterna spelat en central roll. I 
Kristianstad genom den starka kopplingen mellan personalens attityder 
och arbetet med att stärka frontpersonalens betydelse i kundmötet. I 
Södertälje genom den starka kopplingen mellan den geografiska decen
traliseringen och kundmötet (i första hand vid kommundelsförvaltning-
arna). I båda fallen kan det stödjande systemet sägas vara en förutsätt
ning för att kunna stärka kundmötet. Av detta följer att man knappast 
kan utveckla kundmötet utan att ge det support genom det stödjande sy
stemet. 

En tredje iakttagelse som påverkar den utvecklade modellen över 
marknadsorientering är att kommuninvånaren tydligare måste föras 
in i modellresonemanget. Grundmodellen har en slagsida mot ett inom-
organisatoriskt perspektiv, vilket vi menar försvårar möjligheterna att 
tydliggöra eventuella störningar. Ur ett marknadsorienterat perspektiv 
bör det vara av stort intresse att låta utgångspunkten tydligare tas i 
kommuninvånaren. 

De båda fallen har med eftertryck visat att man vill ge kommuninvå
naren en mycket mer aktiv roll i den kommunala planeringen och 
verksamheten. Vad skulle det få för konsekvenser för en utvecklad mo
dell att föra in kommuninvånaren på ett tydligare sätt? 

I det konkreta utvecklandet av modellen betraktar vi det stödjande 
systemet, kundmötet och kommuninvånaren som tre komponenter i en 
marknadsorienterad organisation. Kommuninvånaren ges därigenom i 
modellen en mer aktiv roll i ett marknadsorienterat hänseende. Vi kan 
därmed göra flera nya iakttagelser av vikt för utvecklandet av modellen 
över marknadsorientering i kommuner. Modellen utvecklas vidare ge
nom att vi också visar på relationerna mellan de tre storheterna, bl.a. i 
form av flöden av finansiella resurser, marknadsinformation och tjän
ster. 
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En beskrivning av den utvecklade modellen 

För att skapa en modell som tydligare visar på relationer mellan kompo
nenter i det marknadsorienterade synsättet anlägger vi ett flödesper
spektiv. Utgångspunkten för vår utvecklade modell är att det med ett 
marknadsorienterat synsätt utvecklas vissa relationer mellan kommu
nen och kommuninvånarna. I anslutning till grundmodellen över 
marknadsorientering i kommuner skilde vi mellan de delar av organi
sationen som aktiveras i det direkta kundmötet och de delar som hör till 
det stödjande systemet. Denna distinktion behåller vi även i den utveck
lade modellen. 

Mellan dessa två delar finns olika relationer av relevans för det mark
nadsorienterade synsättet. Det stödjande systemet ger support av olika 
slag till kundmötet för att öka servicegraden, medan frontpersonalen 
kan tjäna som förmedlande länk mellan kommuninvånarna och det 
stödjande systemet (och därmed förmedla marknadsinformation). Vi 
nämnde ovan att just det stödjande systemet är relativt väl utbyggt för att 
stödja kundmötet i Kristianstad och framförallt i Södertälje. 

En nyhet i den utvecklade modellen är att vi lyfter in kommuninvåna
ren som en viktig komponent. I modellen utvecklas också relationer i 
kundmötet mellan frontpersonalen och kommuninvånarna. Personalen 
i kommunen levererar/producerar tjänster till kommuninvånarna 
samtidigt som man också har en möjlighet att motta/samla in mark
nadsinformation från dem. 

I den utvecklade modellen nedan indikeras dessa relationer med 
pilar mellan det stödjande systemet, kundmötet och kommuninvå
narna. Så långt kan den marknadsorienterade organisationen beskri
vas i termer av ett kretslopp där tjänster och marknadsinformation ut
bytes. Vi vill dock redan här påpeka att den dagliga informationsinsam
lingen i kundmötet sällan är av systematisk art. Vi utvecklar detta reso
nemang senare. 

Kretsloppet finansieras via två delvis skilda vägar - indirekt via 
skatter och direkt via avgifter. Dessa två vägar illustreras med pilar 
från kommuninvånarna till det stödjande systemet. Vi kommer nedan 
att utveckla resonemangen kring resursströmmar som störning. I den 
diskussionen kommer vi att undersöka de två principiella finansi
eringsvägarna. 

Kommunen samlar, via kundmötet, ständigt in marknadsinfor
mation främst relaterat till utförandet av tjänsterna. Vid sidan av detta 
ständigt pågående informationsflöde kan vi också tänka oss ett annat 
mer systematiskt insamlande av marknadsinformation, där man ej går 
"omvägen" över kundmötet. Vi utvecklar därmed modellen nedan ge
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nom att föra in en pil, betecknad marknadsinformation, direkt från 
kommuninvånarna till det stödjande systemet. 

Eftersom kommunerna inte bara är serviceproducenter utan också är 
politiska organisationer bör det framgå i modellen. I modellen finns 
också en pil som markerar den koppling som finns mellan kommunin
vånaren och politikerna i form av information från väljarna. Den 
utvecklade modellen över marknadsorientering kommer därmed att ut
trycka något av det demokratiska ideal som genomsyrar regeringsfor
men och även kommunallagen. 

Slutligen vill vi i den utvecklade modellen över marknadsorientering i 
kommuner peka på en viktig relation mellan det stödjande systemet och 
kommuninvånarna, nämligen extern information, vilket även inklu
derar politisk information (t.ex. valpropaganda). Vi har i fallen, fram
förallt i Kristianstad, funnit att den externa informationen kan spela en 
viktig roll för att utveckla relationerna till kommuninvånarna, t.ex. 
genom att skapa en positiv bild av kommunen och att placera kom
muninvånarnas förväntningar på en "rimlig" nivå. Det är inte obefogat 
att i detta sammanhang tala om kommunal marknadsföring, även om 
syftet inte är att öka försäljningen, utan snarare att stärka legitimiteten. 

Vi ser även den interna informationen som en viktig aspekt på supp
orten från det stödjande systemet till personalen i kundmötet. Vi indike-
rar dock inte detta med någon egen pil i modellen. Den interna informa
tionen ser vi som en del av "supporten" från det stödjande systemet till 
kundmötet. 

För att indikera att legitimitet tjänar som en central målsättning för 
marknadsorientering i kommuner har vi lagt in den som en bakom
liggande faktor (skuggad). Som vi redan nämnt har ambitionen inte 
varit att påvisa om insatser hämtade från det marknadsorienterade 
synsättet de facto ökat legitimiteten. Legitimitet tjänar därmed snarare 
som en bakomliggande förklaringsfaktor. 

Modellen nedan visar på de centrala komponenter, flöden och relatio
ner som bör finnas med i en beskrivning av marknadsorientering i 
kommuner. I nästa avsnitt ska modellen utvecklas med avseende på de 
störningar som diskuterades i kapitel 3 och som i olika former tagits 
upp i detta och de två föregående kapitlen. 
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Figur 19. Grunddragen i en utvecklad modell över marknadsorientering i 
kommuner. 

Störningar i den utvecklade modellen över marknadsorientering 

Vi beskrev ovan kommuner i termer av ett kretslopp av olika resurser, 
där marknadsinformation spelar en central roll. I detta kretslopp byts 
tjänster mot monetära resurser - indirekt eller direkt. Marknads
orienteringen berörs dock inte bara av utbytet av tjänster och insam
landet av marknadsinformation. Vi har tidigare berört den bud-
getkopplade formen av resursströmmar i kommuner. I en marknads-
orienterad kontext innebär denna att vi får ett gap mellan vilka tjänster 
som produceras/levereras och den ersättning kommuninvånarna ger. 

Kommuninvånaren ersätter kommunen genom två principiella vä
gar. För det första ersätts kommunen via direkta avgifter (avgiftspilen i 
modellen nedan) relaterade till hur mycket kommuninvånaren använ
der av tjänsten. I den mån det finns en fungerande konkurrens torde 
man avgiftsvägen få en god bild av kommuninvånarnas reella behov och 
önskemål. 
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Avgifterna ger viss information om kommuninvånarnas behov och 
önskemål - i den mån det finns en fungerande konkurrens och priset 
avspeglar den verkliga kostnaden. Vanligtvis är dock det stora flertalet 
avgiftsbelagda kommunala tjänster subventionerade i högre eller lägre 
utsträckning. För många tjänster existerar också en faktisk monopol
situation, vilket gör det svårt att relatera utbud till en reell efterfrågan. 
Monopolsituationen skapas i viss utsträckning av den störning vi be
nämnt uppgifter, där lagstiftningen påverkar taxesättningen i vissa 
fall. 

Det innebär att de budgetkopplade resursströmmarna och de regle
rade uppgifterna i viss mån påverkar möjligheterna att avgiftsvägen 
uppskatta behov och önskemål. Vi menar dock att denna störning är 
betydligt mer påtaglig när det gäller den skattefinansierade delen av 
verksamheten. Avgifterna är ju delvis korrelerade med storleken på 
kommuninvånarnas konsumtion, vilken ger en viss indikation om 
behov och önskemål.169 Vi indikerar därmed inte resursströmmarna 
och uppgifterna som störningar vad gäller avgifterna i modellen nedan, 
utan noterar det endast i texten. 

Den stora andelen ersättning till kommunen sker dock på indirekta 
vägar genom skattsedeln (ca 70%). Kommuninvånaren betalar en viss 
summa i skatt, vilken kommer tillbaka till kommunen i form av kom
munalskatt och olika former av statliga bidrag. Den summa kom
muninvånaren betalar i skatt relateras inte till vilken konsumtion hon 
har, eller vilka behov och önskemål hon har, utan endast till 
inkomstens storlek. Till skillnad från avgifterna ger skatter och bidrag 
liten eller ingen information till kommunen om kommuninvånarnas 
behov och önskemål. 

Detta gap uppkommer som en konsekvens av den budgetkopplade 
formen av resursströmmar i kommunen. Vi indikerar denna störning 
genom att rita in en "störningspil" till skattpilen i modellen nedan. 
Störningspilen indikerar i modelltermer att kopplingen mellan kom
muninvånarens behov och önskemål och det stödjande systemet är 
problematisk. 

Det är dock endast en störning i förhållande till dagens form av 
resursfördelningssystem. Det är fullt möjligt att förändra systemet och 
därmed skapa möjligheter att bättre relatera utbud till efterfrågan. Vår 
modell beskriver dock endast den faktiska situationen idag, där resurs
strömmarna påverkar kopplingen mellan utbud, som det bestäms i det 
stödjande systemet, och efterfrågan från kommuninvånarna. I kapitel 7 
kommer vi att diskutera några av de försök som gjorts att reformera 
resurs strömmarna i offentlig sektor. 
169 Det gäller inte minst verksamhet i kommunala bolag och inom de områden som ej 
är att betrakta som ren myndighetsutövning. 
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När det sedan gäller insamlandet av marknadsinformation, vare sig 
det gäller direkt i mötet med kunderna eller ett mer systematiskt in
samlande, återkommer resursströmmar och uppgifter som störningar. 
Den traditionella kommunala budgetprocessen, med årliga fördel
ningar av resurser till olika ändamål, gör att kontinuerlig marknads
information inte fyller någon naturlig plats. Vi kunde i Södertäljefallet 
se hur man diskuterade insamlandet av information om kommuninvå
narnas behov, men gjorde lite för att i grunden anpassa styrsystemet till 
denna information. Resurserna fortsatte att fördelas på årlig basis till 
kommundelsnämnderna och de kvarvarande fackförvaltningarna. I 
Kristianstad var detta ännu mer markerat. 

Vi nämnde tidigare en distinktion mellan information om hur 
tjänster produceras och vilka tjänster som produceras. Det är främst 
den senare aspekten som störs av budgetkopplingen. I figuren nedan 
indikerar vi denna störning med en störningspil till de tre pilarna för 
marknadsinformation. 

En ytterligare störning som även den påverkar möjligheten att 
använda marknadsinformation vid beslut om utbud gäller de reglerade 
uppgifterna. Vi har tidigare nämnt att stora delar av kommunernas 
egentliga uppgifter är reglerade i speciallagstiftning. Denna speciallag
stiftning specificerar i många fall vilket utbud kommunen ska ha, hur 
detta ska produceras och även finansieras. 

Vi har valt att rita in denna störningspil till pilen för de tjänster som 
produceras, för att markera att regleringen vanligen gäller just vilka 
tjänster som ska produceras. En konsekvens av detta blir dock att mark
nadsinformationen spelar en mindre roll, genom att kommunerna i 
många fall har små möjligheter att på kort sikt förändra utbudet i för
hållande till ändrade behov och önskemål. 
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Figur 20. En utvecklad modell över marknadsorientering i kommuner 

Några ytterligare iakttagelser om marknadsinformationens betydelse 

Marknadsinformation som en av de tre ursprungliga komponenterna i 
marknadsorienteringen har med denna utvecklade modell fått en mer 
central betydelse. Den förtjänar därför att ytterligare analyseras med 
avseende på betydelse och innehåll, vilket detta avsnitt syftar till. 

Om vi betraktar denna flödesmodell finner vi att den systematiska 
insamlingen och bearbetningen av marknadsinformation måste vara 
mycket central för den kommunala marknadsorienteringen. Om den 
informationen ej kommer in i organisationen kan det leda till att de 
tjänster som tillhandahålls av kommunerna inte anpassas på ett sätt 
som överensstämmer med kommuninvånarnas behov och önskemål. 

Två fungerande källor till marknadsinformation kan urskiljas, vilka 
båda relateras till det direkta mötet med kommuninvånaren. Den första 
källan till marknadsinformation i Kristianstad och Södertälje är den 
som förhoppningsvis kanaliseras via frontpersonalen i kundmötet. Vi 
har tidigare diskuterat att viss typ av information kan kanaliserats 
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denna väg, men vi vet att den informationen knappast är representativ 
eftersom det endast är en liten delmängd av alla kommuninvånare som 
kommer i kontakt med frontpersonalen. Det vi däremot inte vet är hur 
mycket marknadsinformation som "stannar hos" frontpersonalen där
för att uppfattningen om vad som är viktig information varierar mellan 
olika individer. 

Den andra källan handlar om de direkta kontakter politikerna har 
med kommuninvånarna. Vi vet inte hur representativ denna informa
tion är, då någon systematisk insamling ej sker här heller. 

Det vi kan fundera över är om marknadsinformation är ett homogent 
begrepp, så som vi hittills har behandlat det? Svaret blir att det ingalun
da är så homogent utan i stället kan delas upp på olika typer av infor
mation. Vi kan i den utvecklade modellen över marknadsorientering i 
kommuner påvisa flera vägar marknadsinformationen kan samlas in 
genom. Vi ska här skilja mellan fyra typer av marknadsinformation 
som var och en kräver speciella förutsättningar för insamlande och 
bearbetande. 

En första typ är den marknadsinformation som kanaliseras via kund
mötet och som till övervägande del innehåller information om tjän
sternas utförande. Som vi visat tidigare är det denna form av mark
nadsinformation vi i första hand kunnat påvisa i de båda fallen, även 
om det inte är frågan om något systematiskt informationsinsamlande. 

Denna typ kan exemplifieras med den dagliga kontakt med kommun
invånarna som personalen på ett daghem har. De anpassar sig dagli
gen till kundernas åsikter om tjänstens utförande. Föräldrarna kanske 
vill att barnen ska vara ute mer, göra mer studiebesök etc. Den här 
typen av information medger en direkt demokrati beträffande utförandet 
av tjänsten och möjliggör kundanpassning av verksamhetens utföran
de. Denna informationstyp illustreras med pilarna från kommuninvå
narna via kundmötet till det stödjande systemet i den utvecklade mo
dellen ovan. Här kan vi också föra in politikernas dagliga kontakter med 
kommuninvånarna. 

Det vi inte kan uttala oss om är hur bra denna information fungerar 
som beslutsunderlag eftersom det i många fall är upp till den enskilde 
personen bland frontpersonalen att anpassa sig eller att inte ta hänsyn 
till denna information. 

Det vi vet är att det är en informationstyp som ständigt flödar in till 
kundmötet. Alla kommuner får dagligen denna information men vi vet 
ej vad denna information bidrar med i form av förändringar i utförandet 
av tjänsterna. Hur systematiskt samlar frontpersonalen upp denna in
formation? Hur systematiskt rapporterar de den vidare till det stödjande 
systemet? 
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En andra typ av marknadsinformation handlar om att styra tjänsteut
budet, dvs eventuella förändringar i det utbud av tjänster som tillhanda-
hålles av kommunen. Vad är det för tjänster som egentligen efterfrågas 
av kommuninvånarna? Det är inte på något sätt givet att efterfrågan 
överensstämmer med de tjänster som de facto levereras. 

Vissa delar av den kommunala verksamheten är av monopolkaraktär 
och tjänsterna är s.k. nödvändiga nyttigheter (dit hör de flesta fall av 
ren myndighetsutövning). Det finns där svaga incitament för kommu
nerna att faktiskt ta reda på den reella efterfrågan, mätt i kommuninvå
narnas betalningsvilja. I andra delar är kommunerna utsatta för kon
kurrens och konsumtion av tjänsterna är inte nödvändig. Här bör det 
vara av större vikt att uppskatta hur efterfrågan ser ut. 

Frågan är hur marknadsinformation relaterad till efterfrågan sam
las in i kommuner. I våra två kommuner finns ingen systematisk in
samling av denna form av marknadsinformation, utan den fångas en
dast upp slumpmässigt genom kundmötet. I den mån den kommer till 
frontpersonalens kännedom bör den vidareförmedias till det stödjande 
systemet. 

För att fånga in denna typ av information krävs i stället en betydligt 
mer systematisk bearbetning av marknaden t.ex. genom marknadsun
dersökningar. Denna informations typ illustreras med den övre pilen för 
marknadsinformation från kommuninvånarna direkt till det stödjande 
systemet i den utvecklade modellen. 

Avsikten med att samla in information av denna typ är dels att få in
formation om kundernas attityder till kommunen och det kommunala 
serviceutbudet och dels att få ett underlag för att besluta om dagens och 
morgondagens tjänsteutbud. Att uppskatta efterfrågan på kommunala 
tjänster bör därmed vara ett viktigt planeringsinstrument. 

Man bör beakta att det i en budgetkopplad organisation ställs speciella 
krav på frågeställningarna om man via en undersökning ber kunderna 
"önska" sig ett visst utbud av tjänster. Detta är problematiskt då det inte 
finns någon koppling mellan kostnader och utnyttjande av tjänsterna, 
vilket kan leda till en orimlig variation av tjänster som det är 
ekonomiskt omöjligt för denna typ av organisation att erbjuda. En stor 
del av det kommunala tjänsteutbudet är fria nyttigheter för kommunin
vånarna, i bemärkelsen att betalning sker indirekt via skatter. 

Frågeinstrumentet måste ta hänsyn till detta faktum för att resultaten 
ska kunna användas som beslutsunderlag inför framtiden. Denna in
formation bör kunna hjälpa till i de prioriteringsdiskussioner som alltid 
existerar och med ett bra informationsunderlag kan dessa priorite
ringsdiskussioner underlättas betydligt. 

Saknas denna typ av information är det ur ett marknadsorienterings
perspektiv en allvarlig brist, eftersom det är denna typ av information 
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som till stor del ska avgöra vilket utbud av tjänster som kommunerna 
ska tillhandahålla i framtiden. Om kundernas behov och önskemål 
kraftigt skiljer sig från det utbud som kommunerna tillhandahåller kan 
legitimiteten komma att minska för kommunerna som organisationer. 

Vi har så långt skilt mellan två typer av marknadsinformation i den 
utvecklade modellen över marknadsorientering i kommuner. Dels 
marknadsinformation relaterad till utförandet av tjänster och dels 
marknadsinformation kring efterfrågan av kommunala tjänster. Det 
är i praktiken inte alltid nödvändigt att skilja mellan de två typerna. Så 
kan t.ex. en ambitiös insamling av information kring efterfrågan ge 
mycket information också om hur utförandet av tjänsterna uppfattas av 
kommuninvånarna. 

Vi kan i modellen ovan också urskilja en tredje form av marknadsin
formation, delvis relaterad till efterfrågan. I de fall där betalningen av 
tjänsterna sker via avgifter (icke subventionerade) och verksamheten är 
utsatt för konkurrens innebär kommuninvånarens val av producent en 
direkt information om efterfrågan. Om kommunen inte förmår uppfylla 
kommuninvånarnas behov och önskemål på ett bra sätt, förlorar man 
kunder. 

Denna information är dock grov i den bemärkelsen att den inte talar 
om varför kommuninvånaren väljer en annan producent. Fördelen är 
dock att informationen om kommuninvånarnas val speglar den faktiska 
betalningsviljan och ger en bättre bild av den reella efterfrågan. För att 
finna bättre förklaringar till varför kommuninvånarna väljer en viss 
producent krävs andra former för insamling av marknadsinformation, 
t.ex. marknadsundersökningar. 

Den budgetkoppling vi tidigare talat om som problematisk blir här 
mindre störande. I dagens läge är det dock en bråkdel av de kommunala 
tjänsterna som uppfyller dessa villkor, dvs är avgiftsbelagda och kon
kurrensutsatta. 

En fjärde typ av marknadsinformation bygger på det faktum att 
kommunerna är politiska system, där politikerna söker och får infor
mation via väljarna. Valresultatet ger information om väljarnas prefe
renser, även om denna information är svårtolkad sett ur ett marknads-
orienterat perspektiv. Denna information säger inget om kommuninvå
narnas individuella behov och önskemål. 

Det är mer intressant att fråga sig vilken marknadsinformation poli
tikerna samlar in successivt under mandatperioden. Sker några syste
matiska försök från politikernas sida att fånga individuella behov och 
önskemål hos kommuninvånarna? Är det traditionella partiarbetet till
räckligt för att fånga upp dessa behov och önskemål? 
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7. En stegvis utveckling av marknadsorien
tering i kommuner 

Vi har i föregående kapitel utvecklat den marknadsorienterade mo
dellen från kapitel 3 med ett flödesperspektiv där marknadsinformatio
nen intog en central plats. Utvecklingen av modellen grundades både i 
det tidigare teoretiska och det empiriska materialet. 

Syftet med detta avslutande avsnitt är att sätta in marknadsoriente
ring i ett utvecklingsperspektiv. Kapitlet är delvis av spekulativ karaktär 
och ska ses som idéer kring en tänkt utveckling snarare än fullständigt 
empiriskt och teoretiskt grundat ur vår studie. 

I en fortsatt analys av varför marknadsinformationen tycks problema
tisk för att öka graden av marknadsorientering kommer vi tillbaka till 
de fyra kommunala särdrag vi diskuterade i kapitel 3, vilka ledde fram 
till grundmodellen över marknadsorientering i kommuner. Analysen 
av de båda fallen visade att det i första hand var resursströmmarna som 
fungerade som restriktion. De varianter av marknadsorientering som 
genomförts i Kristianstad och Södertälje tycks inte störas av det demo
kratiska styridealet. Det är, framförallt i Södertälje, tvärtom - försöken 
med ökad marknadsorientering ska stärka den demokratiska styr
formen. Vissa utvärderingar av kommundelsreformen i Sverige stöder 
också denna slutsats.170 

En intressant forskningsuppgift för framtiden vore att studera just 
denna koppling mellan marknadsorientering och förbättrad demokra
tisk styrning. Vi har i våra fall inte kunnat belägga att försöken att öka 
marknadsorienteringen skulle störas av det demokratiska styridealet. 
När vi nedan diskuterar mer utvecklade former av marknadsoriente
ring i kommuner ges ytterligare argument för att marknadsinforma
tion mycket väl kan stärka den demokratiska styrningen. 

I Södertälje har demokratimålet spelat en viktig roll i den genomförda 
förändringen. Den form av marknadsorientering som genomförs i Sö
dertälje har som ett viktigt mål att stärka demokratin. En prövbar hypo
tes inför framtida studier blir således att vinstmålet ersätts av ett demo
kratimål när vi för över marknadsorientering till kommunala orga
nisationer, och att marknadsinformation kan spela en viktig roll där. 
Studiet av Kristianstadfallet motsäger inte denna hypotes, även om de
mokratimålet inte kan sägas spela någon mer framträdande roll där. 

Det är emellertid förenat med stora mätproblem att avgöra om en ökad 
marknadsorientering ger direkta eller indirekta resultat på demokra
tin. Det är dock ett problem som finns även när det gäller att avgöra 
marknadsorienteringens påverkan på lönsamheten. Det skulle emeller
170Amnå (1985), 297, Malmgren (1987), 83f 
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tid vara fullt möjligt att i Södertälje pröva effekterna av kommundelsre-
formen på den lokala demokratin. Det bör även vara möjligt att studera 
legitimitet som mål i marknadsorienterat hänseende. 

När det slutligen gäller myndighetsutövningen kan vi göra två iaktta
gelser på grundval av fallstudierna. För det första visar Södertäljefallet 
att det, även innan den nya kommunallagen infördes 1992-01-01, var 
möjligt att undvika speciallagstiftningens organiseringsregler. Detta 
har haft en stor betydelse för möjligheterna att bryta upp sektorsstruktu
ren och försöka åstadkomma en intern koordinering. Däremot har inte 
detta i någon nämnvärd utsträckning påverkat möjligheterna att samla 
in och bearbeta marknadsinformation. Samma iakttagelse kan göras 
beträffande Kristianstad, med den skillnaden att de ej haft samma möj
ligheter att fritt organisera som i Södertälje. 

Den andra iakttagelsen vi kan göra när det gäller myndighetsutöv
ningen handlar om de rättsligt reglerade arbetsformerna och uppgifter
na. Så länge vi har en statlig reglering av delar av den kommunala 
verksamheten kan marknadsinformationen knappast få någon avgö
rande betydelse för dessa uppgifter. Det är endast tillhandahållandet av 
dessa som kan förändras i viss mån genom marknadsinformation. Vi 
menar att det är rimligt att betrakta den statliga styrningen som en 
institutionell förutsättning som det i stort inte ligger i den enskilda 
organisationens makt att förändra, åtminstone beträffande tjänsteut
budet. 

Trots de skillnader som finns mellan Kristianstad och Södertälje som 
diskuterades i föregående kapitel finns betydande likheter vad gäller 
hanterandet av marknadsinformationen. „Att lyssna till kommuninvå
narnas röst uppfattas i båda kommunerna som ett värderat ideal. Talet 
om att mer intressera sig för kommuninvånarnas behov och önskemål 
kan ses som ett försök att höja legitimiteten. Vi visade i kapitel 6 också 
hur marknadsinformationen främst kommit att handla om utförandet 
av tjänsterna, kommunicerat i det direkta kundmötet. 

Budgetkoppling som ett hinder för ökad marknadsorientering 

De empiriska studier av marknadsorientering i privata, vinstdrivande 
tjänsteföretag som finns pekar mot att få företag kan sägas ha genom
fört synsättet fullt ut. Det hänger delvis samman med synsättets karak
tär av idealmodell, men också med svårigheterna att "byta" synsätt i en 
organisation. 

I anslutning till dessa studier och tankarna kring inlärningsprocess
en som fördes fram i teorikapitlet menar vi därmed att synen på mark
nadsorientering som ett idealtillstånd ger en begränsad bild av mark
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nadsorientering i praktiken. Analysen av våra två fall visar på en tydlig 
utveckling mot en ökad grad av marknadsorientering. Istället för att 
tala om marknadsorientering som ett teoretiskt grundat idealtillstånd 
bör det därför vara betydligt intressantare att försöka empiriskt urskilja, 
och även teoretiskt härleda, olika steg mot ökad marknadsorientering i 
kommuner. 

Olika utvecklingssteg mot det ideala synsättet marknadsorientering 
skulle kunna utgöra mer realistiska målsättningar för organisationer. 
Vår tillämpning på svenska kommuner visar med önskvärd tydlighet 
att man står mycket långt ifrån det ideala synsättet. Trots det menar vi 
att man både i Kristianstad och Södertälje gått mot en ökad grad av 
marknadsorientering. 

Tidigare visade vi att hanterandet av marknadsinformation verkar ut
göra ett stort problem vid utvecklandet av marknadsorienteringen. I ter
mer av de särdrag vi talade om i teorikapitlet är det närmast resurs
strömmarna som utgör den största restriktionen, enligt tidigare resone
mang. Både Kristianstad och Södertälje kan beskrivas som i huvudsak 
budgetkopplade. Budgetkopplingen, som en generell beskrivning av re
sursströmmarna i en kommun, kan sägas stimulera en utbudsoriente-
rad planering. 

Med utbudsorientering ska vi här avse en planeringssituation där be
fintliga resurser styr utbudet av tjänster snarare än den verkliga efter
frågan på tjänsterna. Befintliga resurser kan i fallet svenska kommu
ner utgöras av skatteintäkter och olika former av statsbidrag. 

Med ett teoretiskt perspektiv på marknadsorientering förefaller det 
rimligt att planera verksamheten utifrån den reella efterfrågan, vad vi 
kan kalla efterfrågeorienterad planering. Tyvärr försvårar den norma
la uppbyggnaden och styrningen av en kommun i de flesta fall möjlighe
terna att uppskatta efterfrågan och lägga denna till grund för verksam
hetsplaneringen, dvs vilket serviceutbud som ska erbjudas. 

Oavsett om organisationen byggts upp sektoriellt eller geografiskt för
delas resurser i de budgetkopplade kommunerna utifrån i förväg plane
rade efterfråge- och resursnivåer. Som vi diskuterat på flera ställen i 
uppsatsen är kopplingen mellan invånarnas önskemål och värdet på de 
erbjudna tjänsterna svag i den budgetkopplade organisationen. Det 
innebär att befintliga, fördelade resurser kommer att styra det utbud 
som erbjuds snarare än en reell efterfrågan. Det finns därmed inga eko
nomiska motiv, i termer av att hantera konkurrens om kunder eller 
skapa intäkter, att under året förändra utbudet i förhållande till kom
muninvånarnas önskemål.171 

171 Däremot kan det finnas andra motiv till att anpassa utbudet. Det kan finnas socia
la skäl till att förändra utbudet vid förändrade efterfrågeförutsättningar, liksom det 
även kan vara önskvärt ur legitimitetssynpunkt. 
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Ett renodlat marknadsorienterat synsätt kan sägas bygga på en efter-
frågeorienterad syn på verksamheten. Enligt tidigare argumentation 
utgör insamlande och bearbetande av marknadsinformation en mycket 
viktig del i en sådan syn på verksamheten. Vi frågar oss nu vilka förde
lar ett system som i stora delar ej verkar under konkurrens kan vinna 
på att mer systematiskt samla in och bearbeta marknadsinformation. 

Vi vet att stora delar av den kommunala sektorn är skatte- eller stats-
bidragsfinansierad. Denna finansieringsform har den direkta konse
kvensen att ökad konsumtion ej leder till ökade intäkter, åtminstone inte 
på kort sikt.172 Om efterfrågan mäts i konsumtion är det i princip inte 
intressant att öka efterfrågan i ett skattefinansierat system. Marknads
orienteringen kan därför knappast sägas spela rollen att stimulera 
efterfrågan i denna bemärkelse. Frågan är då om vi kan finna andra 
motiv till att försöka ge en bättre bild av invånarnas behov och önske
mål? 

I takt med att utrymmet för kommunal tillväxt minskar blir det in
tressantare att se över det egna utbudet. Det är inte givet att den be
fintliga mixen av tjänster speglar en sann efterfrågan från invånarnas 
sida. Genom att förbättra kunskaperna om invånarnas behov och önske
mål kan man få ett bättre underlag för prioriteringar mellan olika 
ändamål. Där bör marknadsinformationen spela en given roll. 

Denna prioriteringsdiskussion återfinns ej i våra två kommuner, vil
ket vi menar hänger samman med utbudsorienteringen. I ett utbudsori-
enterat system tenderar efterfrågan att överskattas, vilket bl.a. hänger 
samman med att produktionsintressena är starka. Det är en konse
kvens av att politikerna av tradition har agerat som produktionsföreträ
dare, vid sidan av sin roll som konsumentföreträdare.173 I de två fallstu
dierna ändrades inte detta i någon av kommunerna. 

Denna tendens att blanda samman rollerna är speciellt tydlig i kon
struktioner med kommundelsnämnder. Politikerna arbetar betydligt 
närmare arbetsenheterna än i traditionellt sektoriella kommuner. Poli
tikerna får därigenom en stark bindning till den egna kommundelsför-
valtningen och dess arbetsenheter. I Södertäljefallet beskrev aktörerna 
fördelarna med denna närhet. 

Att producera tjänster i förhållande till en mer "sann" bild av efter
frågan kan medge att resurser frigörs för mer prioriterade ändamål. 
Marknadsinformationen kan därmed bidra till att öka den yttre effek-
tivititeten, vad vi lite slarvigt kallar att producera rätt saker. Denna yttre 
172 Statsbidragen kommer framledes att i större utsträckning betalas ut som en 
klumpsumma till kommunerna, vilket ytterligare minskar incitamenten att öka 
konsumtionen. 
173Brunsson & Jönsson (1979), Jönsson (1988), 39ff, Norell (1989), 20 
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effektivitet berördes i viss mån i Kristianstad, utan att man på allvar 
kopplade ihop den med betydelsen av marknadsinformation. 

Det kan förefalla självklart att den budgetkopplade organisationen 
behöver denna information om kommuninvånarnas behov och önske
mål för att kunna göra prioriteringar. I praktiken har dock vikten av 
marknadsinformation för att kunna göra prioriteringar mellan ända
mål inte alls varit så tydlig. 

Under förutsättningen att kommunerna även framgent kommer att 
verka under monopolliknande förhållanden kan vi tänka oss flera stra
tegier och tekniker för att förbättra bilden av invånarnas behov och 
önskemål - efterfrågan. 

1. Renodlade politikerroller. I en rad kommuner har man börjat ex
perimentera med en tydligare separering mellan rollen som invånarfö-
reträdare och producentföreträdare. Den s.k. beställar-utförarmodellen, 
som ett försök att åstadkomma denna separering, skiljer mellan beställ
are och utförare.174 Beställaren, som vanligen är en politiker, köper in 
tjänster av utförare, som vanligtvis är enheter vid förvaltningarna. 

Motiven bakom denna konstruktion är att den överbetoning av efter
frågan som blir fallet av att politikerna "sitter på två stolar" kan und
vikas. Har politikern ett mer renodlat ansvar över att företräda kom
muninvånarna och finansiera verksamheten finns inte samma natur
liga intresse av att argumentera för ökade anslag. Genom att "fjärma" 
politikerna från den rena produktionen av tjänsterna tänker man sig 
också att det blir lättare att göra priorieteringar mellan olika ända
mål.175 

Försöken med beställar-utförarmodellen kan ses som ett försök att 
minska den politisering av förvaltningsledningen som skett i samband 
med kommunsammanläggningarna.176 Politikerna ska i denna modell 
inte styra verksamhetens detaljutformning utan ange målen och pla
cera beställningar. 

Genom att politikern får en mer utpräglad "efterfrågeorienterad pro
fil" ökas möjligheterna att få en flexibel planeringssituation i förhållan
de till invånarnas behov och önskemål. Beställningarna behöver inte, 
som i det traditionella budgetkopplade systemet, placeras vid budgetdo
kumentets fastställande, utan kan fortlöpande ske under året. Detta 
förutsätter dock kontinuerlig marknadsinformation. 

2. Marknadsundersökningar. En strukturell förändring av typen be-
ställar-utförarorganisation garanterar inte att politikerna skapar en 
174DS 1989:10, DS 1991:25 
175DS 1991:25, 94f 
17*> Strömberg (1983), 178 



156 

mer korrekt bild av efterfrågan. För att åstadkomma detta är det troligt 
att man mer aktivt måste gå ut och söka information om kommunin
vånarnas behov och önskemål. Ett medel som kommit att användas de 
senaste åren är marknadsundersökningar. 

Marknadsundersökningen kan fylla flera funktioner, bl.a. att fånga 
upp attityder kring den befintliga servicen, men också att spåra föränd
ringar i behov och önskemål. Marknadsundersökningen kan därmed 
vara ett medel att vinna information om både utförandet av tjänsterna 
och efterfrågan på desamma, dvs de två första typerna av marknadsin
formation vi beskrev i sista avsnittet av kapitel 6. 

I grundmodellen över marknadsorientering spelade marknadsunder
sökningen en viktig roll för att få en bättre koppling till behov och 
önskemål hos kunderna. Frågeinstrumentet bör ägnas stor omsorg i 
den budgetkopplade organisationen för att ett så användbart beslutsun
derlag som möjligt ska erhållas. Det bör t.ex. vara viktigt att uppskatta 
betalningsviljan för olika tjänster för att inte överskatta efterfrågan. Det 
ställer dock stora krav på undersökningens uppläggning. 

3. Simulerade marknader. Till den ovan nämnda beställar-utförar-
modellen kopplas vanligen försök att prissätta de producerade tjänster
na. Prissättningen försöker man vidare uppnå genom att efterlikna en 
ideal marknad, med den skillnaden att den slutlige förbrukaren (dvs 
kommuninvånaren) ej påverkar prissättningen. Två varianter av simu
lerade marknader kan urskiljas. 

För det första har ett flertal kommuner börjat arbeta med internpri
ser. Man försöker där skapa ett sälj-köpförhållande mellan enheter in
om organisationen för att därigenom skärpa kostnadsmedvetenheten. I 
detta sammanhang är dessa försök dock mindre intressanta. 

För det andra, och kanske av större intresse, har produktionskon
kurrens börjat införas. Genom att utsätta de egna arbetsenheterna för 
hot om konkurrens om utförandet av tjänsterna hoppas man uppnå två 
fördelar. Den första fördelen är att man hoppas att kostnadsmedveten
heten ökar. Den andra fördelen, vilket gör det intressant här, är att det 
blir viktigare att argumentera för en viss tjänst i termer av behov och 
önskemål hos invånarna. 

Eftersom tjänster i ett dylikt system upphör att vara "fria" nyttigheter 
måste argumenten skärpas för varför en viss typ av tjänst behövs. Teo
retiskt bör det därför leda till att man från kommunernas sida lägger 
större möda på att fånga upp behov och önskemål hos invånarna. 

I vissa kommuner har dessa försök även kombinerats med prestati
onsersättning till arbetsenheterna. Härigenom får vi en ytterligare 
flexibel situation i förhållande till den traditionella budgetkopplingen. 
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Man undviker att resurser som fördelats vid årets början alltför mycket 
styr vilken inriktning produktionen ska ha. Möjligheter till ompriorite-
ring i förhållande till information om behov och önskemål medges 
därmed på ett bättre sätt. 

Kommunal verksamhet under konkurrens 

Vi har så här långt betraktat det som en förutsättning att den kommu
nala verksamheten vanligtvis ej bedrivs under konkurrens. Utgångs
punkten har implicit varit att kommunerna själva inte har något 
naturligt motiv att utsätta sig för konkurrens. De diskussioner som förs 
bland kommunföreträdare idag tyder dock på att denna föreställning 
håller på att förändras. Till detta ska läggas det viktiga faktum att den 
allmänna opinionen ställer allt starkare krav på att öka konkurrensen. 

Enligt avsnittet ovan kan en ökning av konkurrensen, i första hand 
när det gäller produktionen av välfärdstjänster, göra det intressant att 
pröva former för att öka användandet av marknadsinformation. Men det 
sker fortfarande utan att kommuninvånaren kan sägas göra ett reellt 
val mellan olika producenter. 

Det kan därför vara av intresse att diskutera konsekvenserna av att 
öka rörligheten i konsumtionen av välfärdstjänster. Vi ska här disku
tera några verktyg man kan använda i detta avseende. Verktyg som 
ökar betydelsen av att samla in och bearbeta marknadsinformation. 

Servicecheckar. Ett sätt att skapa denna valfrihet på konsumentsidan 
är att förse invånarna med s.k. servicecheckar (från det engelska vou
chers). Med hjälp av en servicecheck kan invånaren sedan köpa in den 
efterfrågade tjänsten varhelst hon önskar. Internationellt sett har 
tekniken med checkar prövats inom en rad olika områden.177 I Sverige 
är det dock fortfarande mest frågan om diskussioner. Det är emellertid 
ingen tvekan om att frågan är aktuell. Som exempel på detta kan näm
nas att ett stort symposium, riktat till kommunföreträdare, anordnades 
på temat hösten 1991. I den politiska diskussionen nämns även servi
cecheckar som ett sätt att öka valfriheten och kundstyrningen inom den 
kommunala sektorn. 

Försäkringssystem. Ett alternativ till servicecheckar är att överlåta 
upphandlandet av tjänsterna på en professionell organisation, fristå
ende från producenterna (oavsett om dessa är privata eller offentliga). 
Kommuninvånaren köper en "försäkring" hos en sådan organisation. 
Som motersättning åtar sig organisationen att upphandla de tjänster 
invånaren efterfrågar. Det är i det sammanhanget fullt tänkbart att 
man via skatten subventionerar "inköpet" av dylika försäkringar. 

177Se t.ex. Savas (1987), 78f 
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I USA har detta system prövats inom sjukvården. Så kallade HMO:s 
(Health Maintenance Organizations) skriver kontrakt med allmänheten 
att svara för att upphandla sjukvårdstjänster.178 Som sjukvårdskonsu
ment slipper du i det systemet besväret att själv sköta kontakterna med 
olika sjukvårdsproducenter, vilket är en nackdel med servicechecksy-
stemet. 

Fyra typfall av marknadsorientering i kommuner 

Det är inte självklart att marknadsorienteringen bör öka, eftersom det 
inte finns några tydliga samband med vare sig ökad effektivitet, bättre 
ekonomi eller ökad legitimitet. Man bör därmed alltid ställa frågan - vad 
hoppas vi åstadkomma med en ökad marknadsorientering? Denna frå
ga är inte minst viktig när vi diskuterar offentlig sektor. Varför är det 
intressant att efterlikna schablonbilder av hur privata företag fungerar? 
Som vi antytt ovan är det inte helt klart hur marknadsorientering går 
att förena med traditionella politiska och demokratiska målsättningar. 

Om en kommun ändå ska öka sin marknadsorientering befinner de 
sig i en valsituation som innebär olika stora ingrepp i den kommunala 
organisationen. Om man i alla punkter ska efterlikna det marknadsori-
enterade synsättet, som det beskrevs i kapitel 3, krävs det stora föränd
ringar av organisation, styrning, men också av attityder och kultur. Vi 
kan fråga oss om det är värt kostnaderna att ge sig i kast med en sådan 
förändring. Kanske är det mer intressant att nöja sig med de former av 
marknadsorientering som genomförs i Kristianstad och Södertälje. För 
att ge ett underlag för en sådan diskussion ska vi nedan diskutera några 
olika former av marknadsorientering. 

Vi har så här långt visat att det konsekventa användandet av mark
nadsinformation i beslutsprocessen utgör en vattendelare mellan den 
utbuds- och den efterfrågeorienterade formen av marknadsorientering i 
kommuner. Vi klassificerade både Kristianstad och Södertälje som i 
huvudsak utbudsorienterade, motiverat av en bristande användning av 
just marknadsinformation. Den diskussion vi förde tidigare pekade mot 
att graden av marknadsorientering kunde ökas genom att söka en mer 
efterfrågeorienterad uppbyggnad och styrning av kommunerna. Det 
sker genom att på olika sätt motivera och stimulera ett ökat användande 
av marknadsinformation. 

Syftet med detta avslutande avsnitt var att sätta in marknadsoriente
ring i ett utvecklingsperspektiv. Vi har tidigare argumenterat för att 
marknadsorientering är en process och i detta avsnitt kommer en mo
dell över en stegvis marknadsorientering i kommuner att presenteras. 
178Se tex. Savas (1987), 190 
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Att vi talar om marknadsorientering som en utvecklingsprocess inne
bär inte att den enskilda kommunen måste genomgå de olika former
na. Vi vill istället lyfta fram det strategiska valet. Det är fullt möjligt att 
starta en process mot ökad marknadsorientering med en mycket hög 
ambitionsnivå utan att starta vid de enklare formerna av marknadsori
entering. 

Kristianstad utgör ett naturligt första steg i en kommunal marknads
orienteringsprocess. Utan att genomföra några större förändringar av 
den kommunala organisationen (administrativt eller politiskt) eller 
styrningen, satsar man resurser på att förbättra kundmötet. Det främ
sta medlet i denna enkla form av marknadsorientering är servicekurser 
och andra servicefrämjande åtgärder där personalens beteende och 
attityder är centralt. Låt oss kalla denna grupp av marknadsorienterade 
kommuner servicekommunen. 

Servicesatsningarnas mål är i mycket att stärka legitimiteten gent
emot kommuninvånarna. I Kristianstadfallet talade många om att in
vånarna upplevde kommunen som byråkratisk och ineffektiv. I service
kommunen koncentreras därmed intresset till att ändra denna attityd 
till den kommunala organisationen och servicen. 

I Södertälje sker en markant utveckling av det marknadsorienterade 
synsättet. Den traditionella sektoriella strukturen bryts upp både på den 
administrativa och den politiska sidan. Resurser satsas i Södertälje på 
att skapa ett system som stödjer en närmare koppling till kommuninvå
narna. Det främsta medlet man använder är decentralisering och den 
därtill kopplade målstyrningen. De har dessutom tillgodogjort sig vikten 
av ett service tänkande, även om detta i den aktuella förändringen inte 
varit lika framträdande som i Kristianstad. Vi väljer att beteckna denna 
grupp av marknadsorienterade kommuner den decentraliserade kom
munen. 

Enligt tidigare argumentation är det inte en nödvändig förutsättning 
att decentraliseringen sker utifrån en geografisk uppdelning av kom
munen. Även decentralisering inom en sektoriell uppbyggnad är tänk
bart. Poängen ligger i att fysiskt flytta den kommunala beslutsorganisa
tionen närmare kommuninvånarna. 

I decentraliseringskommunen tonar även demokratimålet upp som 
intressant vid sidan av den legitimitet som var viktig i servicekommu
nen. I Södertälje, med sin konsekventa satsning på geografisk decen
tralisering, har demokratimålet en stor tyngd vid sidan av servicemålet. 
I båda fallen är det intressant att se hur man också argumenterar för 
att effektiviteten ökar med de valda förändringsinsatserna. Vi kan, som 
en randanmärkning, konstatera att effektivitet tycks vara ett mål som är 
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allorstädes närvarande. Det är oklart hur man ska kunna förena de 
olika målen i en och samma förändring.180 

Dessa två typer av kommunal marknadsorientering illustrerar två vä
gar man valt i våra två fall. Möjligen kan vi tala om två olika ambitions
nivåer när det gäller marknadsorienteringen, där Södertälje får sägas 
ha valt en mer omfattande inriktning. De två typerna är i huvudsak 
genererade ur vår insamlade empiri, på grundval av den teoretiska 
grundmodellen i kapitel 3. De diskussioner vi fört ovan i detta och i 
föregående kapitel pekar dock mot att det finns fler intressanta former 
av marknadsorientering i kommuner. 

Går vi tillbaka till distinktionen mellan utbuds- och efterfrågeoriente-
rad marknadsorientering finner vi att servicekommunen och den de
centraliserade kommunen utgör utbudsorienterade typer. När det gäller 
d e n  e f t e r f r å g e o r i e n t e r a d e  f o r m e n  s k a  v i  h ä r  fö r e s l å  t v å  t y p e r  -  d e n  a f f -
ärsdrivna samt den privata kommunen. Dessa två typer är i första 
hand genererade utifrån ett teoretiskt resonemang. Vi kan dock finna 
en hel del stöd för den första typen i de förändringsarbeten som påbör
jats i svenska kommuner det senaste året. Vi kan därmed inte påvisa 
några effekter. Däremot kan vi konstatera att åtminstone den affärs-
drivna kommunen existerar som teoretiskt idé. Indikationer finns på att 
man även i praktiken är på väg mot denna form. 

Den affärsdrivna kommunen karaktäriseras av ett konsekvent försök 
att bryta upp den budgetkopplade formen av resursströmmar. Beställar-
utföraruppdelning internt, marknadsundersökningar samt prestati
onsersättning parat med produktionskonkurrens utgör viktiga medel i 
den affärsdrivna kommunen.181 

I den affärsdrivna kommunen görs försök att simulera marknadens 
funktionssätt, utan att för den skull släppa den byråkratiska grundfor
men. Det kan ses som ett försök att behålla det bästa av två världar. 
Söderholm har myntat begreppet byråkratiska marknader för att beskri
va detta fenomen.182 Konkurrensen sker här under strikt kontrollerade 
former. 

Intressant nog blir målet i den affärsdrivna kommunen mer inriktat 
mot lönsamhet än i de två tidigare refererade typerna. Lönsamheten är 
dock främst genererad genom en intern effektivitetshöjning, främst 
skapat av en medvetenhet om att kostnaderna kan sänkas genom mark-
nadsorienterade åtgärder. Enligt diskussionen ovan är det fullt möjligt 
180Czarniawska-Joerges (1992) 
1811 DS 1991:49 presenteras tankarna bakom en mer "privat" orienterad incitaments
struktur. I den rapporten presenteras även 3 kommuner där idéerna prövats i prakti
ken. I tre rapporter från statskontoret diskuteras också användningen av marknads-
liknande former av resursfördelning i offentlig sektor. 
182 Söderholm (1992) 
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att på olika sätt uppskatta efterfrågan utan att för den skull ta steget 
fullt ut och tillåta en full valfrihet hos kunderna. 

Som en medvetet provokativ avslutning på denna uppsats presenterar 
vi en andra typ av efterfrågeorienterad marknadsorientering - den pri
vata kommunen. Den motsägelsefulla beteckningen har valts för att 
markera den starka tilltron till marknadslösningar som gör sig gäll
ande här. Genom att ge kunderna, dvs kommuninvånarna, en fullstän
dig valfrihet att inhandla de välfärdstjänster man verkligen efterfrågar 
skapas en reell marknad där kommunen reduceras till en aktör bland 
andra. 

Genom att t.ex. låta kommuninvånaren själv disponera över medel, i 
form av t.ex. servicecheckar, för konsumtion av välfärds tjänster skapas 
ett starkt tryck på kommunen att verkligen ta reda på vilken efterfrågan 
som finns hos invånarna. En rad internationella försök har gjorts inom 
detta område. Vanligen sker det inom ett begränsat område, t.ex. skol-
checkar, fritidscheckar, kulturcheckar eller dylikt. 

Målet i den privata kommunen är liksom i den affärsdrivna kom
munen lönsamhet. Lönsamhet kommer här dock att handla mycket om 
att öka intäkterna. Det blir intressant för kommunen att sälja mer tjän
ster, då detta direkt återverkar på intäkterna. Den privata kommunen 
blir därmed den typ av marknadsorienterad kommun som mest liknar 
den bild vi har av hur ett kretslopp i ett privat företag fungerar. 

Diskussioner kring detta har börjat märkas även i Sverige. Vi nämn
de tidigare att det under hösten 1991 anordnades en stor konferens på 
just temat välfärdscheckar. Vi har även kunnat iaktta de försök som 
diskuteras i Nacka kommun på samma tema, där servicecheckar för 
Nackabornas servicebehov ska kunna användas i vilken kommun som 
helst för t.ex. val av skola för barnen. 

Ett annat fenomen uppträder också och det är konkurrens mellan 
kommunerna. I och med att frihetsgraden ökar för inköp av kommuna
la tjänster kommer kommuninvånarna att vända sig dit där den bästa 
servicen finns. Det kan möjligen på sikt leda till en uppdelning mellan 
kommunerna där det inte finns ett fullständigt serviceutbud i varje 
kommun. Bibliotek, fritidsanläggningar och kulturaktiviteter kan utgö
ra exempel på verksamheter som med fördel kan koncentreras till vissa 
kommuner, speciellt i områden där kommunerna till ytan är små och 
där avståndet därmed blir litet att ta sig till dessa aktiviteter. 

I tidigare resonemang har vi diskuterat betydelsen av marknadsinfor
mation. I det här steget mot ökad marknadsorientering har man kom
mit dithän att marknadsinformationen är en mycket väsentlig faktor 
som beslutsunderlag. Förutom de två tidigare diskuterade typerna av 
information (via personalen i kundmötet, samt genom en mer systema
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tisk insamling av marknadsinformation med hjälp av t.ex. mark
nadsundersökningar) kan vi tillfoga en tredje typ och det är kopplingen 
till finansieringssystemet. Genom denna koppling finns det möjlighet 
att avläsa behoven på ett kompletterande sätt till marknadsundersök
ningar. 

Vi får en mer direkt koppling mellan utnyttjande och finansiering av 
tjänsterna. "Avgiftspilen" i figur 19 (sidan 145) får en stärkt ställning i 
och med att större delen av skatten ges ut till kommuninvånarna igen i 
form av t.ex. servicecheckar. Detta leder till en verkligt efterfrågestyrd 
verksamhet där man med vanliga lönsamhetsmått kan mäta resultatet 
av verksamheten. Dessa siffermått måste även här kompletteras med 
kvalitativa mått insamlade via marknadsundersökningar. Styrningen 
av verksamheten och prioriteringsbesluten underlättas här genom den 
direkta information som erhålles via finansieringen. 

Vi kommer här att få den länk mellan kostnaderna for utnyttjandet av 
tjänsterna som vi tidigare har diskuterat som en allvarlig störning i de 
enklare formarna av marknadsorientering. Sambandet mellan vad som 
betalas i skatt och det som erhålles i form av kommunal service blir på 
detta sätt tydligare och legitimiteten stärks för den kommunala organi
sationen. 

Schematiskt får vi följande typologi över former av marknadsoriente
ring. För att anknyta till den utvecklade modellen över marknadsorien
tering kan vi också redogöra för var de viktigaste sambanden finns i de 
två huvudgrupperna. 

I servicekommunen samt den decentraliserade kommunen koncen
treras intresset till kundmötet och det stödjande systemet. I de två andra 
formerna ligger istället fokus på att låta marknadsinformation styra 
uppbyggnad och verksamhet. 

Service- Den decentralise- Den affärsdrivna 
kommunen rade kommunen kommunen 

Den privata 
kommunen 

Grad av marknadsorientering 

Figur 21. En modell över stegvis marknadsorientering i kommuner 
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8. Några huvudslutsatser av uppsatsen 
Vi formulerade i inledningskapitlet två syften med uppsatsen. Vi ville 
dels pröva tillämpbarheten av det marknadsorienterade synsättet på 
kommuner, dels utveckla en modell över marknadsorientering i kom
muner. När vi nu närmar oss slutet av uppsatsen finns det anledning 
att summera de lärdomar vi erhållit i förhållande till de två syftena. De 
slutsatser vi presenterar följer av våra tidigare diskussioner. Vi har 
dock valt att försöka formulera slutsatserna på en högre nivå, utan att 
renodlat följa den tidigare strukturen. Vi kommer här också att sum
mera de friare diskussioner vi förde i kapitel 7. 

När det gäller tillämpbarheten av det marknadsorienterade synsättet 
har vårt svar blivit ett ja, men ... Vi har inte funnit några tungt vägande 
skäl emot det både möjliga och fruktbara i att tillämpa det mark
nadsorienterade synsättet på kommuner. Däremot har både den teo
retiska genomgången och den empiriska analysen visat att det finns en 
rad faktorer vi måste ta med i beräkningen när det marknadsorien
terade synsättet tillämpas på kommuner. 

I teorikapitlet diskuterade vi tillämpbarheten på svenska kommuner i 
termer av vissa särdrag som på ett teoretiskt plan påverkar synsättet. Vi 
har i den empiriska beskrivningen och analysen modifierat och utveck
lat den teoretiska analysen av tillämpningen. Följande fem slutsatser 
sammanfattar de viktigaste iakttagelser vi gjort i anslutning till vårt 
första syfte. 

Empiriska slutsatser 

Marknadsinformationen är outvecklad 

Vi har i våra två fall funnit att man arbetar lite med insamlande av 
marknadsinformation i förhållande till de andra delarna av det mark
nadsorienterade synsättet. I Kristianstad har tonvikten legat på kund
mötet och att stödja detta genom personalens attityder - en stark service
anda. I Södertälje har tonvikten istället legat på det stödjande systemet, 
främst med avseende på den strukturella uppbyggnaden och styrningen 
i organisationen. 

Det tycks som man i kommunerna inte har klart för sig vilken roll 
marknadsinformation kan spela och spelar i marknad ss tyr da organisa
tioner. Den tycks fungera som ett ideal, snarare än ett användbart 
verktyg för att öka kunskaperna om kommuninvånarnas behov och 
önskemål. Marknadsinformationens roll tydliggjordes i den utvecklade 
modell som avslutade kapitel 6 (se även nedan). 
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Marknadsinformationen är problematisk 

Vi har diskuterat olika störningar som på ett teoretiskt plan påverkar 
möjligheterna att arbeta med marknadsorientering i kommuner. Vi 
har funnit att det framförallt är resursströmmarna som är problemati
ska, och då främst när det gäller att samla in och bearbeta marknadsin
formation. När det gäller de två fallen har man inte kommit så långt i 
sin marknadsorientering att budgetkopplingen varit riktigt besvärande. 
Vi visade i det föregående, mer normativa kapitlet, hur budgetkoppling
en blir alltmer problematisk ju större mått av konkurrens som medges, 
samtidigt som vikten av marknadsinformation ökar. 

I kapitel 7 redovisades också en, delvis empiriskt grundad, taxonomi 
över former av marknadsorientering i kommuner. Vi urskilde fyra for
mer vilka rubricerades - servicekommunen, den decentraliserade kom
munen, den affärsdrivna samt den privata kommunen. De två första 
formerna korrespondenderar med Kristianstad och Södertälje. De två 
senare ska närmast ses som idéer om en tänkt utveckling. De två senare 
formerna är försök att visa på tänkbara utvecklingar där marknads
information spelar en viktigare roll. 

Målsättningen blir annorlunda 

I teorikapitlet konstaterade vi att lönsamhet knappast är aktuellt som 
målsättning när det gäller marknadsorientering i kommuner. I grund
modellen anförde vi legitimitet som en mer realistisk målsättning för 
kommuner i marknadsorienteringshänseende. Våra båda fall visar tyd
ligt på en ambition att stärka legitimiteten gentemot kommuninvånar
na. I Kristianstad främst stärkt genom service, och i Södertälje genom 
demokrati. Vi har även funnit att den demokratiska styrningen knapp
ast varit en störning i sammanhanget. Ambitionen har snarare varit att 
stärka demokratin genom ökad marknadsorientering. 

Lönsamheten kan dock komma att bli intressant i den mån konkur
rens införs i offentlig sektor. Det gäller då framförallt konkurrens som 
återverkar på konsumtionsledet, genom att en valfrihet för kommunin
vånarna skapas. Huruvida detta är en trolig utveckling är dock mer en 
politisk fråga än ett ämne för forskningen att uttala sig om. 

Kopplingen mellan det stödjande systemet och kundmötet är central 

Våra två fallstudier visar att man kan välja olika principiella lösningar 
för att öka marknadsorienteringen i en kommun. I båda fallen illustre
ras dock vikten av att stödja kundmötet med olika organisatoriska 
arrangemang. Det är när det gäller dessa som Kristianstad och Söder
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tälje skiljer sig åt. Kristianstad med sin satsning på motivation och att 
ändra personalens attityder och Södertälje med sin satsning på decen
tralisering och målstyrning. 

Servicesatsningar är en naturlig startpunkt i en marknadsorienterad 
process 

Marknadsorientering är en process, snarare än ett statiskt tillstånd. Det 
är inte rimligt att tro att man kan skapa den marknadsorienterade hel
heten genom en tidsmässigt avgränsad organisationsförändring. Fallen 
visar att det tar lång tid att utveckla ett marknadsorienterat tänkande. I 
båda fallen har förändringarnas planerande och genomförande löpt 
över mer än fyra år. 

En naturlig startpunkt för marknadsorienteringen i våra fall har va
rit att stärka kommunernas service i vid bemärkelse. Det kräver för
hållandevis små ingrepp i organisation och styrning, samtidigt som det 
kan ge påtagliga resultat på kommuninvånarnas syn på den kommu
nala verksamheten. Med förhållandevis små resurser kan man nå goda 
resultat, vilket inte minst Kristianstads servicesatsningar visat. Ser
vicen som den upplevs i kundmötet är påtaglig för kommuninvånarna 
vilket gör det lätt att kommunicera och påvisa förbättringar. 

Teoretiska slutsatser 

Från statisk till processuell modell 

Vi övergår nu till att diskutera det andra syftet - att utveckla en modell 
över marknadsorientering i kommuner. Modellutvecklingsarbetet har 
skett i två steg. Vi formulerade i kapitel 3 en modell på teoretiska grun
der för att i detta kapitel utveckla modellen på mer empiriska grunder. 

Den första, grundläggande, modellen tog fasta på marknadsoriente
ring som en idealmodell. Den tog sin utgångspunkt i tanken att ett sam
lat grepp på marknadsinformation, stödjande system och kundmötet, 
skulle bidra till att bättre uppfylla målsättningarna i den marknadsori
enterade kommunen. Vi använde där legitimitet som ett exempel på en 
realistisk målsättning. Den grundläggande modellen fick nedanstående 
utseende. 
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Figur 22. Den grundläggande modellen över marknadsorientering i kommuner 

Vi konstaterade dock att den grundläggande modellen led av flera pro
blem, varför en utveckling var önskvärd. Den nya, utvecklade, modellen 
tog fasta på marknadsorientering som ett mer processuellt förlopp i or
ganisationer. Den grundläggande modellen modifierades därvid på fle
ra punkter. Marknadsinformation betraktades som ett flöde snarare än 
en statisk komponent. Vi förde in kommuninvånaren som en analytisk 
komponent och skilde mellan olika former av marknadsinformation. De 
grundläggande resursströmmarna fördes in i modellen. Slutligen indi-
kerades relationer mellan olika komponenter i modellen. Den utveckla
de modellen fick nedanstående utseende. 
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Figur 23. Den utvecklade modellen över marknadsorientering i kommuner. 

En skillnad består i utbuds- eller efterfrågestyrning 

I kapitel 7 diskuterades några tänkbara utvecklingslinjer vad gäller 
m a r k n a d s o r i e n t e r i n g  i  ko m m u n e r .  V i  s k i l d e  m e l l a n  u t b u d s -  o c h  e f -
terfrågeortenterade former av marknadsorienterade kommuner. Vi 
drog slutsatsen att Kristianstad och Södertälje båda var att betrakta som 
utbudsorienterade i sina förändringsinsatser. Några avgörande insat
ser görs varken i Kristianstad eller Södertälje att efterfrågeorientera 
verksamheten. Vi fann att den traditionella budgetkopplingen var en re
striktion när det gällde behandlandet av marknadsinformation. 

I de efterfrågeorienterade formerna blir insamlandet av marknadsin
formation en mycket viktig komponent i marknadsorienteringen. Vikti
ga incitament finns till att samla in marknadsinformation och lägga 
denna till grund för beslut. 

Utifrån distinktionen mellan utbuds- och efterfrågeorienterad mark
nadsorientering skilde vi mellan 4 utvecklingssteg vad gäller mark
nadsorientering i kommuner: servicekommunen, den decentraliserade 
kommunen, den affärsdrivna kommunen och den privata kommunen. 
Dessa fyra utvecklingssteg beskrev vi som olika ambitionsnivåer vad 
gäller marknadsorientering, där den enskilda kommunen inte nödvän
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digtvis behöver genomlöpa alla fyra, utan kan välja den lämpliga for
men. 

Marknadsorientering i kommuner - systemskifte eller modevåg? 

Vi befinner oss i en tid där den offentliga verksamheten utsätts för star
ka krav på förändringar. Det är inte minst krav på ekonomiska ned
skärningar och effektiviseringar som ställs på kommuner. Kraven sägs 
också gälla kvaliteten på den kommunala servicen. Vi såg i våra fall 
hur man talade mycket om att förbättra den kommunala servicen, 
därför att det sågs som nödvändigt för att hantera kraven. Kraven an
vänds av kommunföreträdare som motiv till de förändringar som 
genomförs och diskuteras. Kraven är i den bemärkelsen framdrivande 
för vissa typer av förändringar (vilket inte utesluter att de i vissa fall kan 
verka hindrande på förändringar). 

I ljuset av dessa skilda krav som sägs ställas på kommunerna riktas 
intresset mot det privata företagets sätt att fungera. Det står klart att det 
privata företaget i mycket står som ideal för hur den offentliga verk
samheten bör omorganiseras och fungera i framtiden. Det privata före
tagets föregivna sätt att fungera laddas med positiva värden, och driver 
därmed fram förändringar. Det är mot den bakgrunden inte märkligt 
att de förändringar vi studerat går att tolka i termer av marknadsori
entering. Det marknadsorienterade synsättet var utformat som ett ideal 
för hur privata, vinstdrivande organisationer borde styras och organise
ras. Det är dock inte alldeles enkelt att spåra kopplingen mellan de ideal 
och de krav som förs fram. 

Allt fler kommuner anammar, i sin retorik, grundtankarna i det 
marknadsorienterade synsättet, samtidigt som man försöker motivera 
detta i termer av bakomliggande krav. En relevant fråga vi bör ställa när 
vi nu närmar oss slutet av uppsatsen är hur omfattande förändring
arna bland kommunerna egentligen är? Är det frågan om ett genom
gripande systemskifte, som många vill göra gällande, eller är det endast 
frågan om ytterligare en managementtrend i en lång, obruten rad? 

Det är ingen tvekan om att det är fråga om en stark, idealdriven, trend 
att söka sig mot mer efterfrågeorienterade former av marknadsorien
tering. I den meningen har vi att göra med ett mode. Acceptansen för 
fenomen som privatisering, prestationsersättning, avgiftsfinansiering 
m.m. tycks ha ökat markant de senaste åren. Huruvida detta leder till 
mer bestående skiften i den kommunala verksamheten är svårt att sia 
om idag. Ambitionen från många kommunföreträdares sida är dock 
klar — systemskifte mot mer företagsliknande styrformer! 
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