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Introduktion: sociotekniska
system och kommuners
styrning
Varje morgon när vi vaknar förväntar vi oss att
vattnet skall rinna och elen och värmen fungera,
om det snöat borde det vara plogat och om det
regnat borde det finnas brunnar där vattnet runnit
undan. Alla sådana här vardagliga företeelser är
beroende av tekniska system som är nästintill
osynliga för oss. Om dessa system fungerar som
de ska så märks de inte, men om de inte fungerar
så märker vi verkligen hur beroende vi är av
dem. Det flesta sådana tekniska system sköts och
styrs av kommunen, för att de anses vara en
gemensam angelägenhet. Den här boken handlar
om kommunernas styrning och hantering av
dessa vardagliga tekniska system.
Varför är det intressant att fokusera hur kommuner styr stora tekniska system? En viktig
anledning är dessa systems stora allmänintresse.
VA-, avfalls- och IT, post, tele och olika system
för energiförsörjning, har byggts upp under industrialismen och betraktas idag som förutsättningar för samhällsutveckling. De ses därför som
ett nationellt och kommunalt ansvar. Flera av
dessa system utgör en stor del av kommunernas
kärnverksamhet. De utgör en förutsättning för
vårt välfärdssamhälle och hur de styrs och utvecklas finns det därför ett ständigt gemensamt
intresse av att förstå och diskutera.

System för el, IT, värme, vatten och avlopp är
delvis tekniska system. Men de är i hög grad
beroende av att det finns samhälleliga sociala
och ekonomiska system som möjliggör för dem
att fylla sina funktioner. Därför kallas de system
där de sociala och tekniska delar av systemet är
intimt förknippade och sammanlänkade med
varandra för sociotekniska system.
Den lokala politiken sätter normer och gränser
för hur dessa sociotekniska system skall utvecklas och förvaltas i kommunen. Alla nås inte av de
gemensamma systemen, många människor i
glesbygd, liksom sommarstugor, finns utanför de
områden som anses ingå i det gemensamma och
därför är de inte en del av de gemensamma sociotekniska systemen. Alla sociotekniska system
hanteras inte heller av kommunen. Exempelvis
levereras mobiltelefonsystemet av olika företag.
De konkurrerar på marknaden där vi som kunder
väljer att betala för de tjänster vi vill ha och har
råd med. Sådana gränsdragningar mellan privata
och offentliga lösningar är typiskt politiska. Den
här boken handlar om de politiska aspekterna
och styrningen av kommunala sociotekniska
system. Hur kommuner styr sociotekniska system ska diskuteras utifrån vår forskning av
bredband- och energisystem. Energisystemet är
uppbyggt med stark statlig inblandning. Bredbandssystemet byggdes upp under en period där
marknadslösningar och avregleringar var ledord.
Men vilken betydelse har det haft för hur kommuner organiserar och styr dessa båda system?
Det är en fråga som vi ska diskutera i denna bok.
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Tre trender utmärker den lokala politiken idag.
För det första har 1990-talet präglats av kommunalekonomiska förändringar och avregleringar av
bland annat elmarknaden. Detta har ökat behovet
av att diskutera vilken roll som kommunen ska
spela som ägare av kommunala bolag. Vi har i
vår forskning sett att det finns olika sätt att organisera och styra stora sociotekniska system på i
kommuner. Detta tyder på att det finns aktörer i
kommuner som väljer att inte styra systemen
även om de har möjlighet till det. Varför aktörer
inte styr de sociotekniska systemen är ytterligare
en fråga som kommer att diskuteras.
Den andra trenden är att politiken präglas av
ökad samverkan mellan kommuner och andra
aktörer som organisationer, företag och ideella
föreningar. Den tredje trenden är att globaliseringen syns och förverkligas i det lokala. Det
innebär att vi på många platser världen runt lyssnar på samma musik, äter snarlik mat, ser likartade (eller samma amerikanska) TV-serier och
köper samma produkter, exempelvis schampo
och tvål. I den allt mer globaliserade världen blir
samtidigt vår lokala förankring allt viktigare. När
vi lever vår vardag i samspelet mellan det lokala
fysiska och de globala intrycken genom media
och Internet, utmanas förutsättningarna för den
lokala politiken. Som en konsekvens av dessa två
trender ställs ökade krav på politiker att de sociotekniska systemen som finns lokalt skall anpassas till globala mål och sammanhang. Medborgare, såväl som regering och företag, förväntar sig
att kommunen ska hålla samma utvecklingstakt
som omvärlden och till exempel bygga ut bred7

band som ger möjlighet till snabb kommunikation. Hur kommunen kan möta och också möter
sådana krav samtidigt som de anpassar systemen
till kommunens lokala och ofta unika förutsättningar ska i denna bok stå i fokus.

Bokens centrala frågor och konkreta
exempel
Mot denna bakgrund av samspel mellan det lokala och det globala och de växande partnerskapen
mellan privata och offentliga aktörerna skall vi
här diskutera styrningen av kommunala sociotekniska system. Vi vill beskriva hur de för medborgarna och samhället betydelsefulla sociotekniska systemen styrs politiskt och administrativt i
kommuner. Denna styrning sker ofta i kommunägda bolag och att i samverkan mellan kommunen, dess bolag och andra aktörer. Vi kommer att
ta både kommunens och bolagens styrning av
sociotekniska system.
Boken bygger på ett par forskningsprojekt
kring bredbandsutbyggnaden och energipolitik i
kommuner. Därför handlar exemplen främst om
bredband och energipolitik. Vi har genomfört
flera studier av dessa sociotekniska system under
de senaste åren. Men diskussionerna kan även
tillämpas på andra sociotekniska system som
avfallshantering eller vatten- och avloppssystem.
Forskningsprojekten har genomförts som fallstudier. Dokumentstudier av bland annat protokoll från kommunfullmäktige och bolagsstyrelser, planer, policyer, årsrapporter har granskats.
Intervjuer har även gjorts för att få en djupare
förståelse av hur aktörer resonerat kring frågor
8

som rör utvecklingen av de sociotekniska systemen. Intervjuer har genomförts med bland annat
politiker, tjänstemän, företrädare för bolag och
dem som använder systemen i sammanlagt ett
tjugotal kommuner.
Våra två konkreta exempel användas som utgångspunkt för hur kommunala sociotekniska
system utvecklas och styrs. Energiexemplet diskuterar Agenda 21s energirelaterade mål och
vilken betydelse dessa mål hade på energisystemet i Linköping. Bredbandsexemplet handlar om
byalag som drivande aktörer i bredbandsutbyggnaden.

Frågor
Boken är upplagd kring fem centrala frågor. De
tre första visar hur vi som forskare har betraktat
den samhälleliga och tekniska verklighet som vi
studerar. Därefter följer en sammanlänkande
fråga och den ägnar vi mest utrymme åt att resonera kring.
1) Vad karaktäriserar lokala sociotekniska
system? (Del I)
2) Hur kan en kommun betraktas? (Del I)
3) Vad karaktäriserar nätverksstyrning i
kommuner? (Del I)
4) Hur styrs lokala sociotekniska system
genom samverkan och nätverk? (Del II)
5) Hur har kommunens ägarstyrning av
sina energibolag utvecklats? (Del II)
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De tre första frågorna är mer principiella eller
teoretiska och de diskuteras i den första delen av
boken. Den andra och tredje frågan berör mer
generella drag i kommuner idag och har därför
bärighet även på andra politikområden. Den två
sista frågorna diskuteras i bokens andra del. Då
tar vi först upp förutsättningarna för styrning och
därefter vilka aktörer som deltar i styrningen.
Här lägger vi en viss tyngdpunkt vid de kommunala energibolagen eftersom de i många kommuner är centrala aktörer i utvecklingen av de sociotekniska systemen. Avslutningsvis diskuterar vi
vem som tar och vem som krävs på ansvar för att
de sociotekniska systemen fungerar som de ska.

Läsanvisning
Denna bok riktar sig till dig som arbetar med
eller är intresserad av sociotekniska system i
kommuner och hur de kan styras. Om du som
läser detta har kännedom om ett annat tekniskt
område tror vi att du ganska enkelt kan översätta
det vi talar om till det område som du känner till.
Vi tror också att du som har god kännedom om
en kommuns unika förutsättningar kan få hjälp
till reflektion och diskussion kring vad som händer med de lokala sociotekniska systemen i din
kommun, av våra mer generella diskussioner.
Boken inleds med en övergripande diskussion
av samhälleliga aspekter av sociotekniska system. Därefter vill vi visa hur politisk styrning
sker i vårt samhälle, genom nätverk och samverkan mellan olika organisationer och personer.
Politiska beslutsfattare styr inte självständigt
10

verksamheter inom kommunerna. Därför tar vi
upp diskussioner om nätverksstyrning, om samspelet mellan teknik och samhälle samt om hur
kommuner är både en plats och en organisation.
I bokens andra del vill vi visa hur lokal nätverksstyrning hanterar sociotekniska system och
därför resonerar vi mer praktiskt om hur sådana
här generella perspektiv syns i och påverkar
kommunernas dagliga verksamheter. Avslutningsvis ger vi några råd om hur styrning av
sociotekniska system kan hanteras och rekommenderar lite ytterligare läsning för den vetgirige.
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Del I
I denna del introduceras begrepp som i nästa del
används för att förstå styrning av kommunala
sociotekniska system. Vi kommer i del I att diskutera varför det är betydelsefullt att se tekniska
system som sociotekniska system. Det inkluderar
både tekniska och samhälleliga aspekter vilka
påverkar systemens utformning. Vi visar detta
genom att diskutera hur energi- och IT-system i
kommunerna utvecklats. De sociotekniska systemen relateras till kommunernas mångfacetterade karaktärer genom att vi diskuterar kommunen utifrån fyra olika perspektiv: gemenskap,
plats, organisation och institution.
Den här delen kan uppfattas som något abstrakt. Om du är mer intresserad av praktiska
exempel rekommenderar vi dig att gå direkt till
del II och sedan gå tillbaka till denna första del
om du vill veta mer om de begrepp vi använder.
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System av sociala och
tekniska komponenter
För att förstå hur kommuner styr sina tekniska
system är systemens sociotekniska karaktär viktiga. Det går inte att skilja det sociala och det
tekniska åt när man studerar hur till exempel
energisystemet är utformat. Vi ska nedan diskutera detta vidare.
Bokens inledande beskrivning av de sociotekniska system som vi möter i vår vardag visar hur
intimt förknippade det sociala och tekniska är.
Därför talar vi om sociotekniska system. Samhälleliga normer och strukturer påverkar hur tekniken formas och förankras. Exempelvis medför
elsystemets säkerhetsföreskrifter att bara den
med tillräcklig kompetens har rätt att koppla
samman tekniska delar av systemet. Lamporna vi
köper passar i elsystemet för att det finns standarder och normer för bland annat socklar och
strömstyrka. Vi kan inte alltid särskilja tekniken
och samhället. Därför är det viktigt att förstå hur
systemen utvecklas och fungerar i teknisk och
samhällelig samverkan.
Begreppet socioteknisk används i forskningen
om teknik och samhälle för att markera att man
studerar såväl materiella som sociala och humana
”komponenter” av till exempel energisystem,
transportsystem eller informationsteknik (IT).
Dessa system är generella och omfattande och
kallas därför ofta för stora sociotekniska system.
Karlsson och Sturesson (1995) kallade till och
med IT-systemet för ”världens största maskin”.
De pekade på att alla delar av datorer, nätverk,
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servrar och människor som ständigt använder
och utvecklar systemen tillsammans bildar en
jättestor maskin eller ett stort sociotekniskt system.

Är sociotekniska system stigberoende?
Vi har ovan diskuterat att system består av olika
komponenter som inbördes är relaterade till varandra. Men gör det ömsesidiga beroendet mellan
teknik, aktörer, organisation, ekonomi, politik
och institutioner att systemen efter en tid blir
omöjliga för politiker att styra och ständigt utvecklas vidare på inslagen stig? Det ska vi diskutera nedan.

Teknikens stigberoende
Det som framför allt har diskuterats i forskningen kring stora sociotekniska system är den starka
kopplingen som finns mellan olika delar i ett
system. Alla delar eller komponenter i systemet
är så ihopkopplade att om det sker en förändring
av en komponent så kommer det att påverka de
övriga komponenterna i systemet. Förändringar i
en del av systemet måste alltså anpassas till redan etablerade delar för att systemet skall fungera.
Delarnas nära sammanlänkning medför också
att när en teknik väl har valts kommer det att
påverka systemets utformning för lång tid framöver. Detta brukar beskrivas som att tekniken är
stigberoende. Det innebär att ett system som
16

etableras utvecklar en inneboende tröghet, som
gör systemet svårföränderligt.
Ett vanligt exempel som illustrerar detta kommer från utbyggnaden av järnvägen. När man väl
hade valt en viss spårvidd och byggt ut tågräls
för ett järnvägsnät blir det väldigt kostsamt och
omständligt att ändra rälsens bredd. Därmed
kommer loken och vagnars spårbredd vara bestämda för en lång tid framöver. Stigberoendet
återfinns vanligtvis i starkt kopplade system som
elsystemet eller vatten- och avloppssystem. I
dessa system är många tekniska komponenter tätt
sammanlänkade till varandra. En ny enhet i ett
sådant sociotekniskt system måste kunna kopplas
till de redan existerande, eftersom delarna är så
beroende av varandra för systemets funktion. När
en del är etablerad i ett system är det svårt för
konkurrerande delar att ta dess plats.
Det som påverkar ett tekniskt systems utformning är, förutom teknikens egenskaper, vetenskapliga, ekonomiska, politiska och institutionella delar som är så nära länkade med varandra att
det inte är meningsfullt att försöka skilja dem åt.
De tekniska och sociala enheterna är invävda i
varandra som om de vore en sömlös väv.
Trögrörligheten i systemen uppstår på grund
av att ekonomiska, politiska och kulturella resurser har investerats i systemet under dess uppbyggnad och användning. Interaktion mellan
tekniska och sociala komponenter medför att
stora sociotekniska system successivt får en viss
inriktning genom att det i systemet uppkommer
rutiner, regelverk, aktörer och starka organisatio-
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ner med intressen som ofta medför bibehållna
strukturer.
Systemens egenskaper har betydelse för hur
politiken formas på ett område eftersom förväntade höga kostnader i samband med en förändring av systemet innebär att aktörer låser in sig i
en viss inriktning och att systemet uppfattas som
trögföränderligt. En miljöanpassning av en produktionsanläggning blir exempelvis så ekonomisk kostsam att aktörerna väljer att inte göra
den, om yttre faktorer som lagstiftning tvingar
dem.
Att system och institutioner är trögföränderliga
behöver i sig inte vara något negativt. Det som
framhävs som institutioners förtjänster är just att
det skapar rutiner i beslutsprocesser, vilket gör
att aktörer inte behöver lägga ned tid på att uppfinna nya procedurer varje gång ett beslut ska
fattas. Sett ur detta perspektiv är systemens trögföränderliga natur något positivt eftersom det ger
stadga åt ett system och kan medföra att förändringar inte genomförs utan att dessa är genomtänkta och utredda.
Påståendet att tekniken har blivit stigberoende
leder lätt tanken till teknikdeterminism. Det vill
säga att tekniken i sig själv har en inneboende
kraft som gör att utvecklingen följer ett givet
spår. Teknikdeterminismen har blivit kritiserad
av förespråkare för att teknik är socialt konstruerad i mötet mellan människor. De så kallade
socialkonstruktivisterna menar att teknik och val
av tekniska lösningar formas och omformas i
sociala processer, där aktörers olika tolkningar,
agerande och förhandlingar med varandra gör
18

flera olika resultat möjliga. För att betona att det
är just aktörers agerande och val som ger ett
system dess utformning och inriktning, menar
socialkonstruktivister att det är bättre att tala om
att aktörer ”låses in” i ett visst system. När aktörerna väl har valt ett starkt kopplat system har de
ofta upprättat långsiktigt bindande överenskommelser. När det gäller till exempel fjärrvärme
eller bredbandssystem innebär det att distributörer, konsumenter och förtroendevalda politiker,
som är beroende av varandra för att nå sina mål,
ingår i ett starkt kopplat systembaserat på långsiktigt bindande överenskommelser om teknik
såväl som sociala arrangemang. Detta kan för
vara svårt att bryta, de har låst in sig för ett visst
system för en lång tid framöver. Inlåsning är ett
resultat av handlingar och strategier hos starka
och målmedvetna aktörer snarare än en effekt av
tekniken.

Vad kännetecknar kommunala sociotekniska system?
De sociotekniska systemen utgör en stor del av
kommunernas verksamhet, både vad gäller antalet anställda och deras andel av kommunens
budget. Trots detta uppmärksammas styrning,
utveckling och förvaltning av dessa system sällan
explicit inom forskning om kommuner.
Vad kännetecknar då kommunala sociotekniska system? Kommunerna äger, förvaltar och/eller
har tillsyn över många av samhällets nödvändiga
sociotekniska system som fjärrvärme, vatten- och
avloppssystemen, elsystem, bredband och avfallssystemen. Dessa sociotekniska system består
19

av en lång rad komponenter – rör eller ledningar,
mätare, lampor, organisationer, regelverk, skatter, aktörer såsom ägarna, förvaltarna, kunderna
och så vidare – som alla är inbördes beroende.
De sociotekniska systemen har ett stort allmänt
intresse och kommunens medborgare är i sin
vardag beroende av systemen för att tillfredsställa fundamentala behov såsom att laga mat, hålla
sig varma och kommunicera med andra. Systemen har ofta också en tydlig anknytning inte bara
till kommunens medborgare utan även till det
geografiska området. Ibland är dessa system
slutna system och finns i sin helhet inom kommunens geografiska gräns, exempelvis är vatten
och avlopp liksom fjärrvärme ofta organiserat så.
Men i andra fall är de kommunala sociotekniska
systemen delar av mycket större – nästan globala
system – som när det gäller tele och datakommunikationer.
Det finns också flera frågor som är gemensamma för alla de kommunalt förankrade systemen och frågor som återfinns redan i de system
som etablerades under 1800-talet. På 1860-talet
började gasverk byggas och drivas i kommunal
regi. Under denna period bildades även de första
kommunala vattenverken. Detta markerade
kommunernas debut som teknikförvaltare. Sedan
1800-talet mitt har det kommunaltekniska verksamhetsfältet vuxit mycket snabbt och idag är
kommunerna tillsammans landets största förvaltare av ledningsbundna försörjningssystem.
Teknikhistorikern Arne Kaijser (1986) har visat att uppbyggnaden av gasverken i Sverige
under 1800-talet blev förebild och banbrytare för
20

en rad likartade system: vatten och avlopp, telefon, elektricitet, fjärrvärme och kabel-TV. Vid
etableringen av de tidiga gasverken blev städerna
för första gången tvungna att ta ställning till ett
komplicerat tekniskt system. Privata entreprenörer och bolag svarade för det mesta för byggandet och driften av de första gasverken, men särskilda organ i städerna fick till uppgift att kontrollera att dessa uppfyllde sina åtaganden.
När gasverken etablerades var det fyra huvudfrågor som stod i förgrunden:
1) De tekniska osäkerheterna vad gällde bland
annat risker och miljöstörning, driftsäkerhet och
anläggningarnas livslängd. Gassystemet är trögföränderligt och har långa ledtider, det vill säga
att det tar lång tid från det att processen inleds till
att den är fullbordad. Det tog cirka 5 år från det
att man beslutat att bygga en ny produktionsanläggning tills den var färdig att ta i drift. Därefter
hade produktionsanläggningen en livslängd på
åtminstone 30 år. Distributionsledningar kunde i
sin tur ha livslängder på upp till 100 år. Förväntningarna om systemets utveckling under de närmaste decennierna var därför viktiga för de eventuella utbyggnadsbeslut som fattades. Om det
uppstod tvivel om systemets framtida expansion
var detta ett allvarligt hot.
2) De ekonomiska villkoren präglades av att det
krävdes stora initialinvesteringar i produktionsoch distributionsanläggningarna. Samtidigt innebar det ofta betydande osäkerhet om framtida
lönsamhet, eftersom det inte alltid var lätt att
förutsäga hur många användare som skulle ansluta sig till gassystemet i framtiden.
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3) Den organisatoriska formen för gasverksamheten. Här handlade det främst om
kommunen eller staden själv skulle ansvara för
uppbyggandet och driften eller om kommunen
skulle överlåta det på en privat entreprenör.
4) Det rättsliga förhållandet mellan producent
och konsument av gas, till exempel vem som
skulle äga mätarna i huset och frågor som rörde
leveranssäkerhet.
Dessa fyra frågor är till stor del generella för
ledningsbundna försörjningssystem och aktualiseras än idag när kommunerna exempelvis ska ta
beslut om bredbandsutbyggnad.

Stat och marknad bygger sociotekniska system i samverkan
Sveriges industrialisering byggde på god tillgång
till råvaror och energi och tidigt utbyggda kommunikationer. Dessa infrastrukturella system utvecklades i nära samarbete mellan statens och
marknadens aktörer. Det gällde bland annat
elektrifieringen av Sverige och utbyggnaden av
Stockholms telefonnät.
Kommunerna intog tidigt en nyckelroll i uppbyggnaden av den tekniska infrastrukturen. En
förutsättning för kommunernas ansvar och engagemang var och är principen om kommunal
självstyrelse. Den kommunala självstyrelsens idé
innebär att kommuner, landsting och regioner,
inom vissa bestämda ramar, självständigt kan
utveckla sina egna styrelseformer.
Detta decentraliserade styrelseskick är en företeelse med lång historisk tradition i Sverige och
har sin grund i 1862 års kommunalförordningar.
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Idag regleras den kommunala självstyrelsen i
regeringsformen och kommunallagen. Bakom
idén med lokal självstyrelse ligger tanken att
kommunerna har en problemorienterad kunskap
om lokala förhållanden. Detta antas leda till
lokalt anpassad implementering och genomförande av politik.
Ett tydligt sådant exempel är de lokala sociotekniska systemen. Många kommuner valde
tidigt att organisera energiproduktion och distribution i kommunalägda energibolag. Dessa energibolag har många gånger varit ledande för teknikutvecklingen inom energiområdet. Men idag
har alltfler kommuner sålt sina energibolag eller
delar av dem. Samtidigt har energibolagen kommit att se sig som företag inom energibranschen
än som del av den offentliga kommunala organisationen. Inom en och samma kommun kan således policyer kring IT och energi formas med
motstridiga logiker: de ses både i vinstintresse
(ökad konsumtion är bra) och i politiskt miljöintresse (minskad energikonsumtion är bra).
Samhällsutvecklingen med avregleringar och
utförsäljning av kommunägda bolag har skapat
utrymme för beslutsprocesser som inkluderar
många olika aktörer och intressen. Dessa former
för politiska processer samlas i begreppet governance. Tidigare fattades beslut i processer som
ofta enbart inkluderade offentliga aktörer och
som uttryckligen angavs i lagstiftning, det kallas
government (för att besluten hanteras inom ”den
lokala regeringen”). Kommunernas förutsättningar att styra processen har därigenom
förändrats. Maktrelationerna mellan dem som
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deltar i styrningsprocessen förändras också. Det
är inte längre så tydligt vem som är överordnad
och har makt att styra hur de andra agerar. För de
kommunala sociotekniska systemen innebär det
att allt fler olika aktörer kan delta i och påverka
hur systemen utvecklas. Idag (i governance)
välkomnas och deltar privata företag i mycket
högre grad i utvecklingen av systemen än tidigare då det präglades av politisk slutenhet (government).

Hur organiseras energi och IT i
kommuner?
Vi har valt att exemplifiera kommunal styrning
av sociotekniska system utifrån våra studier av
energi- och bredbandsystemen. Dessa båda system har byggts upp under helt olika tidsepoker.
Energisystemet utvecklades i slutet av 1800-talet
och under 1900-talet. Bredbandssystemet byggdes ut under 1990-talet och början av 2000-talet.
Energisystemet byggdes upp med en stark statlig
inblandning. Bredbandssystemet uppbyggnad
skedde däremot under en period där avregleringar och marknadsprinciper varit ledord. Vi ska
jämföra kommuners förutsättningar och möjligheter att lokalt organisera och styra dessa båda
sociotekniska system. Hur skiljer sig organisering och styrning åt i kommuner mellan bredband- och energisystemen?
I många kommuner är energiförsörjning en
etablerad intern kärnverksamhet med en professionell organisation baserad på normer, värderingar och traditioner som har utvecklats under
lång tid. Det finns en etablerad institutionell
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struktur som ofta byggs upp kring väletablerade
kommunägda energibolag. Detta är något som
saknas inom IT-sektorn.
Utbyggnaden av bredbandssystemet i kommunerna har präglats av en marknadslogik. Genom
de senaste IT-propositionerna från 2003 och
2005 har emellertid kommunerna givits en, visserligen svårhanterlig och delvis svårtolkad,
nyckelroll även inom IT-området. Några studier
som vi genomfört visar att kommuner skiljer sig
mycket starkt sinsemellan i hur aktivt och skickligt de agerar i det nya ”informationssamhället”.
I många fall har den kommunala kärnverksamheten (främst administration) kunnat fungera som
draghjälp för att skapa en stark IT-infrastruktur i
hela kommunen. Bland annat har kommunernas
stadsnät kunnat byggas upp kring den kommunala förvaltningen, för att sedan utvidgas så att
kommunala företag, medborgare och företag
också har kunnat ansluta sig.
Utbyggnaden av IT-system i kommuner har
medfört flera spin-off-effekter som stärkt det
lokala näringslivet, exempelvis genom kunskapsöverföringar och förbättrad infrastruktur. För
medborgarna har detta även lett till möjligheter
för flexibelt arbete, som distansarbete från bostaden eller i så kallade call-centers. Forskningen
tyder dock på att flexibelt arbete ofta leder till
genussegregering. Om man förenklar mycket så
innebär det att kvinnor får lågbetalda arbeten på
call-centers i glesbygd till skillnad från väletablerade män som väljer att arbeta från sina fritidshus
på heltid. Att på kommunal nivå uppmärksamma
sådana fenomen kan många gånger vara en god
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början på att införa åtgärder som minskar dessa
klyftor och vad som idag kallas digitala klyftor.
Ytterligare en viktig utvecklingstrend för IToch energisystemen är att såväl tekniska som
politiska motiv talar för en konvergens mellan
distributionssystem för IT och energi. Det innebär att ledningar och kabelnät kommer att nyttjas
för transport av såväl information som elektrisk
energi. Konvergensen sker även inom företag
som både säljer tjänster och access till infrastruktur. Redan nu förekommer det att bolag och
förvaltningar överskrider traditionella gränser
och tillhandahåller såväl energi- som informationstjänster. De sociotekniska systemen konvergerar även genom systemens design och styrning. Lagstiftningen och organiseringen av verksamheterna blir alltmer snarlika och samordnade.
Men även användningen konvergerar. Idag är
exempelvis mobiltelefonen för många både en
klocka, en radio och en musikmaskin och faktiskt
även en telefon. Men även föreställningen om
användningen är viktig för hur politiken kring
tekniken formas. Exempelvis föreställningarna
om vad vi skulle kunna göra med 3G-telefoner
(tredje generationens mobiltelefoner) kom långt
innan människor verkligen började göra som
man tänkt sig.

Kommunala sociotekniska system
Vi har nu visat att sociotekniska system består av
intimt sammanbundna sociala och tekniska komponenter. Därför är det avgörande hur den lokala
politiken formas för hur de sociotekniska systemen utvecklas. Historiskt framträdde tekniska,
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ekonomiska, organisatoriska och rättsliga arrangemang som avgörande för hur systemen utvecklas. Då hade de politiska aktörer makt att utforma
systemen.
Men idag präglas all politik, därmed även den
kring kommunala sociotekniska system, av ett
öppnare samspel mellan olika aktörer. Därför
formas även sociotekniska system idag i högre
grad i samverkan mellan aktörer som exempelvis
företag, politiker, tjänstemän och allmänhet som
använder systemen. Det blir då även svårare att
förutse hur systemen kan utvecklas och vem som
har makt att styra. Kommunernas roller blir annorlunda, därför kommer vi i nästa avsnitt att
diskutera kommunen utifrån fyra olika perspektiv.
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Kommunen ur
fyra perspektiv
Vi har ovan diskuterat att de sociotekniska systemen är mångfacetterade och består av många
olika delar som är intimt sammanhängande. Men
även en kommun är komplex och vad som sker i
en kommun kan betraktas och förstås utifrån
olika perspektiv. Här kommer vi att betrakta
kommunen som ”gemenskap”, som ”plats”, som
”institution” och som ”organisation”. Vår poäng
med att framhålla att kommunen kan förstås på
olika sätt är att olika problem som kommunerna
möter idag, både i allmänhet och kring sociotekniska system i synnerhet, tar sig olika uttryck
beroende på hur kommunen betraktas. Det visar
på komplexiteten i den kommunala politiken.
Om kommunen betraktas som en demokratisk
gemenskap – som ett folk – reses frågor om vilka
som är en del av folket (inklusionsprincipen) och
vad de har gemensamt (intresseprincipen). Om
kommunen betraktas som en plats reses frågor
som berör den geografiska anknytningen (lokaliseringsprincipen). Om kommunen betraktas som
en organisation är det vad som görs i kommunens namn som avses (organiseringsprincipen).

Vad kan en kommun vara?
Är folket bara de som bor eller de som vistas på
platsen? Är det gemensamma intresset det som
sker på platsen? Idag har kommuner planmonopol som ger dem makt att bestämma hur marken
i kommunen skall användas. Kommunen som
laglig makthavare, som har rätt att ta beslut som
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hindrar eller möjliggör andras agerande på platsen, är ett uttryck för kommunen som institution.
Men det perspektivet utmanas av tilltron till
kommunens makt som myndighet och förvaltning och dess relation till andra institutioner i
samhället. Om kommunen däremot betraktas
som en organisation betraktas den inte som särskilt annorlunda än andra organisationer, men det
vill vi visa att den är.
Vi skall nu diskutera dessa fyra perspektiv på
kommunen för att senare anknyta det till diskussionen om sociotekniska system.

Kommunen som gemenskap
Perspektivet ”kommunen som gemenskap” utgår
från föreställningen om att gemenskapen är ett
folk. Detta perspektiv visar på olika former av
medborgerlig delaktighet i samhällsutveckling
och därmed på politik i vid bemärkelse. Medborgarna är i detta perspektiv direkt med och styr de
sociotekniska systemen. I många sammanhang
betonas vikten av vad man kallar en kommunikativ eller deliberativ demokrati.

En deliberativ demokrati
En deliberativ demokrati innebär att medborgare
samlas för att utifrån sina perspektiv och intressen överlägga kring en fråga. Idealt sett slutar en
sådan deliberativ process med en gemensam
kompromiss och överenskommelse kring hur en
fråga ska förstås och hanteras. Det finns kommuner som provat att lösa exempelvis grannars
tvister kring bygglovsansökningar genom delibe30

rativa processer där grannarna får sitta ned och
resonera sig fram till en lösning på de uppkomna
problemen. En deliberativ demokrati förväntas
leda till ökat engagemang och deltagande hos
medborgarna.
Demokratiska gemenskaper som grund i kommunen bygger på att människor samlas i gemenskaper kring gemensamma intressen. Då förväntas de reflektera kring det gemensamma på snarlika sätt. En reflexiv demokrati bygger på föreställningar om ett aktivt medborgarskap som
skapar gemenskaper genom ett öppet och diskuterande förhållningssätt. Det i sin tur förväntas
motivera frivilliga aktiviteter och engagemang i
sociala och kulturella sammanhang. Det frivilliga
engagemanget ses som ett utryck för en vilja att
bevara och utveckla det gemensamma.
Samtidigt finns det många kritiker av den deliberativa demokratimodellen. De menar att deliberation inte leder till ökat deltagande och engagemang utan att det finns risk för ett rakt motsatt
händelseförlopp. Den skulle kunna leda till
”mass-apati” och uppgivenhet bland människor,
eftersom de formella, hierarkiska beslutsvägarna
delvis sätts ur spel. Man vet inte längre vem man
kan lita på. Det finns också risk för att förtroendevalda och tjänstemän inte längre ses som personer som människor i allmänhet bör ha tillit och
tilltro till. De tappar sin legitimitet.
Försök med en deliberativ demokrati kan på
sikt utmana vad som betraktas som gemensamma
angelägenheter i en kommun. Då kommunen
bjuder in andra aktörer i beslutsprocessen och
varken betraktar sig eller betraktas som ensamt
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ansvarig för en fråga, kan det bli svårt att finna
generellt gemensamma intressen bland dem som
utgör den kommunala gemenskapen.
Frågor som handlar om vad kommuner ska styra över och vilka frågor som ska lämnas till andra aktörer reses i det här perspektivet. Den
svenska kommunallagen har i internationella
jämförelser en mycket öppen skrivning om vad
som anses vara kommunala angelägenheter och
vilka kompetenser som kommunen har. Detta ska
diskuteras i nästa avsnitt.

Det gemensamma i kommunallagen
Kommunallagen definierar vad kommunerna får
syssla med. Innebörden är att en kommun får
vidta vilka åtgärder den vill så länge det har ett
allmänt intresse med anknytning till kommunens
medborgare och/eller geografiska område. Begränsningen ligger främst i att (primär)kommunen inte får ägna sig åt uppgifter som
tillhör andra aktörer, såsom sjukvård som är en
landstingsuppgift (sekundärkommun) eller utrikespolitik som är en statlig uppgift. Utöver denna
så kallade allmänna kompetensen förväntas kommunen sköta de uppgifter som staten ålagt kommunen att utföra via speciallagstiftningen. Det
gäller bland annat räddningstjänst, socialtjänst
och utbildning.
I många andra länder regleras däremot kommunala uppgifter enligt principen att det måste
finnas lagstöd för varje kommunal åtgärd. De
saknar den allmänna kompetensen. Den svenska
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kommunallagens definition av vad som är det
gemensamma är en formalisering av det som
vuxit fram som lokala praktiker. Men lagen visar
också på samspelet mellan gemenskapen och den
formaliserade institutionaliseringen av kommunen. Det som började som spontana gemenskaper
är idag snarare formaliserade institutioner.
Idag kan ingen ställa sig utanför kommunen
som gemenskap. Alla, i Sverige, tillhör en kommun. Den plats där man har sin huvudsakliga
dygnsvila skall även vara den kommun man är
medlem i. Det innebär att medlemskapet i kommunen grundas på perspektivet kommunen som
plats. Medlemskapet i kommunen – eller gemenskapen – innebär att man skall bidra med ekonomiska resurser – skatter och avgifter – till det
som betraktas som gemensamma angelägenheter
som sköts gemensamt. Det visar på det nära
sambandet mellan intresset och medlemskapet
som grund för kommunen. Idag är det nog få
som reflekterar över dessa principiella grunder
för en kommun. Men de är viktiga att komma
ihåg när vi diskuterar hur kommuner kan styra
och hantera sociotekniska system på olika sätt.

Medskaparsamhället
En annan typ av medborgerligt engagemang som
kommit att diskuteras allt livligare av både forskare och aktörer i kommunerna är medskaparsamhället. Tanken om ett medskaparsamhälle är
att en gemenskap baseras på och utvecklas genom gemensamt skapande av det gemensamma.
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Medskaparsamhället framträder som en ny form
av styrningsstrategi i kommunerna där politiker
och förvaltningschefer för samtal med och skapar
politik och verksamheter tillsammans med enskilda och grupper av medborgare. I medskaparsamhället involveras medborgare som medproducenter och medansvariga i planering och produktion. Denna typ av medborgardeltagande
anses främja både den lokala demokratin och
effektiviteten. Det gäller kanske främst genomförandet av offentlig policy. Kommunförbundet
menar också att medskapande motiveras utifrån
den offentliga sektorns brist på förankring som
stegrats av den ökade kostnadsmedvetenheten i
den kommunala organisationen. Medskapande
ses här som en väg att ge tillbaka kommunen sin
legitimitet i medborgarnas ögon.
Medborgares delaktighet i nätverk och offentliga policyprocesser kan tolkas som uttryck för
ett medskaparsamhälle. Medskapandet kan ta
formen både av ökade politiska samtal mellan
politiker och allmänhet och av att medborgarna
ska vara mer delaktiga i serviceutövandet. Ansvarskommittén, en parlamentarisk kommitté
som tillsattes 2003 för att se över struktur och
uppgiftsfördelning i samhällets organisation,
menar att medskapande innebär att individer och
grupper själva i stor utsträckning är med och
påverkar både behov och utformning av offentliga insatser.
Också inom den ideella sektorn har stora förändringar skett under de senaste tio åren. Wijkström (2002) har kallat detta en rörelse från “organisering av röst och intresse till produktion av
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service och tjänster”. Ideella organisationer har
gått från att driva sakfrågor och intressepolitik
till att vara producenter av traditionella välfärdstjänster. I kommunerna finns exempel på detta då
ansvaret för idrottsanläggningar lagts över från
kommunerna till idrottsföreningar. Andra exempel är kvinnnojourer, friskolor och föräldrakooperativa daghem.
I medskaparsamhället vidgas och omtolkas
medborgarskapet från den liberala demokratins
rättighetsorientering inom nationalstaten till vad
som kallas ett globalt och/eller ekologiskt medborgarskap. De civila, politiska och sociala rättigheterna ges därigenom ett annat sammanhang.
De inkluderar skyldigheter, såväl globalt som i
den privata sfären som en legitim del av medborgarens aktiviteter och engagemang.
I Sverige är medborgarskapet i hög grad socialt
och förknippat med folkhemstanken. Medborgarskapets civilsamhälliga dimensioner har i hög
grad inkluderats i staten och folkrörelserna är
nära knutna till staten genom bidragssystemen. I
andra modeller för välfärdsstater ges ideella
organisationer större inflytande och medborgarskapet därigenom andra betydelser. I Sverige
legitimeras politisk styrning långt in i hushållens
vardag och medborgarskapet tolkas i relation till
organiseringen av det offentliga.

Kommunen som plats
Kommunen som plats ger medborgarskapet en
rumslig geografisk lokalisering. Den rumsliga
dimensionen förankrar kommunen som demokratisk gemenskap och dess institutionella arrange35

mang i det fysiska geografiska rummet. Medborgarna är förankrade till kommunens territorium
genom att de kan utnyttja tjänster och service i
den kommun de tillhör.
I kommunallagen framhålls bland annat att
kommunen framför allt ska ägna sig åt verksamheter som i princip bara berör kommunen eget
territorium. Platsen blir därmed det sammanhang
i vilket politik och policy utvecklas och formas.
Platsens betydelse förstärks ytterligare genom
det kommunala planmonopolet, som innebär att
det är en kommunal uppgift att planlägga och
därmed styra användningen av mark och vatten
inom kommunens geografiska område. Kommunens samhällsplanering sker genom översiktsplan, områdesbestämmelser, detaljplan samt
bygglov.
Den aktuella diskussionen om det globala
medborgarskapet utmanar medborgarskapets
geografiska grund och strävan efter att inkludera
andra aspekter än bara de fysiskt materiella. Ett
konkret exempel på det är då den enskilda medborgarens anknytning till kommunens territorium
avtar då arbetsmarknadsregioner vidgas. Medborgarna förväntas söka jobb och arbetsgivarna
arbetskraft, inte bara inom kommunens gränser
utan inom Sveriges och ibland även EU:s gränser. De tidigare kanske självklara identifikationerna med geografiska rum och regionala identiteter skapar idag problem i interkommunal samverkan. De har fått regeringen att tillsätta Ansvarskommittén för att bland annat se över länsindelningar. Att fastställa och förstå var den
enskilda människans medborgarskap är lokalise36

rat blir allt mer problematiskt både i forskningen
och i praktiken.
Rumsligt förankrade trender är exempelvis
koncentration på olika nivåer genom urbanisering, globalisering och europeisering. Det
ställer krav på förändrad lokal organisering och
demokratisk delaktighet och betydelser av platser. Dessa trender utmanar också tolkningar av
det politiskt möjliga och rimliga.

Att marknadsföra platsen
För kommuner uppstår idag en slags konstruerad
konkurrens som möts av kommunala ”varumärken” som resurs för en lokal identitet och människors identifikation med sin kommun, men också
för näringslivsetablering, utbildning, idrott och
kultur. De flesta kommuner försöker idag marknadsföra sig som positiva platser att etablera
verksamheter på och att bo i. Det är då viktigt att
framhålla kommunens positiva sidor, som vacker
natur, tystnad, storstad eller kulturliv. Helt enkelt
styrkorna i vad som finns på platsen.
Kommunernas planmonopol ger möjligheter
att styra sådana lokaliseringar och även medborgarens lokalisering i bostaden och hennes aktivitets- och rörelsemönster i vardagen. Genom dess
institutionaliserade makt kan kommunen styra
hur kommunen som plats utvecklas. Kommunen
beslutar exempelvis var och hur vägar, bredband
och elsystem byggs och var bostäder och exempelvis stormarknader kan byggas. Alla sådana
beslut påverkar hur människor nyttjar och upplever platsen kommunen.
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Men kommunerna kan inte alltid själva styra
utvecklingen på platsen. Vissa platser drar till sig
verksamheter och planeringen syftar då till att
organisera eller till och med bromsa förändringar
av platsen. På andra platser, eller kommuner, kan
å andra sidan områden planerade för bostäder
eller handel stå outnyttjade, för att ingen vill
använda dessa områden så som kommunen möjliggjort.

Platsen i informationssamhället
Den rumsliga anknytningen och lokaliseringen
utmanas av det framväxande informationssamhället. Om vi kan ta del av nästan vilken
information som helst när som helst och nästan
var som helst (dit de sociotekniska systemen når)
så skulle ju platsen vi bor på bli helt oväsentlig.
Men så enkelt är det inte. Människor är både
sociala varelser och fysiska kroppar. Våra fysiska kroppar finns alltid någonstans på en plats i
taget. Som fysiska varelser upplever vi också den
fysiska miljön runt omkring oss. Vi andas, vi äter
och vi smakar och känner. Vi lever och upplever
med fler sinnen än vad vi (än så länge) kan göra
på Internet. Därför är vi fortfarande på en plats
även om vi använder teknik för att ha kontakt
med andra människor på andra platser.
Informationssamhällets framväxt har ändå stor
betydelse för hur vi upplever platser där vi är. Etjänster och 24-timmarsmyndigheter möjliggör
för människor att oavsett fysisk lokalisering och
tid på dygnet kunna nå offentliga aktörer som
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kommuner. I denna utveckling av IT-samhället
behövs ny förståelse för kommunen som plats.
Det utmanar lokaliseringsprincipen som innebär att kommunens verksamhet måste vara knuten till kommunens eget område eller dess invånare för att anses laglig. Exempelvis kan räddningstjänsten hanteras av grannkommunen och vi
vet inte vart vårt nödsamtal besvaras. Andra
exempel som idag är verklighet i flera kommuner
är när vi ringer för att få medicinska upplysningar eller boka färdtjänst kan vi tala med personer i
andra kommuner eller till och med utomlands. I
dessa fall anses inte lokaliseringsprincipen hotas
eftersom effektiviteten (ekonomiskt) anses förbättras genom att sociotekniska system som IT
och telefoni används. Men som medborgare i en
kommun kanske vi inte är medvetna om att samtalet besvaras någon annanstans. Frågan är också
om vi anser att det spelar någon roll.
Den ökade användningen av IT-baserade tjänster påverkar inte bara kommunen som plats.
Även den grundlagsskyddade likställighetsprincipen utmanas. Ju fler möten mellan medborgare och offentliga aktörer som äger rum
genom teknik som telefon eller Internet desto
viktigare blir det hur välformulerade användaren
av tekniken är. Datorn kan inte svara på diffusa
frågor. Personen i andra änden av telefonen kan
ha svårt att göra en helhetsbedömning av det jag
säger. Den som är van att använda tekniken och
duktig på att formulera sig i tal och skrift kan få
fördelar som andra missar. Då spelar det ingen
roll var man bor. Användningen av sociotekniska
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system kan således leda till att andra slags klyftor
i samhället att utvecklas.
Platsen som grund för den lokala politiken baseras i hög grad på föreställningen om att lokalt
unika förutsättningar skall tas tillvara och att
kommunens verksamheter och politik skall relateras till de lokala förutsättningarna. Men utvecklingen av kommunala IT-lösningar och e-tjänster
levereras idag ofta av företag som är nationella
eller internationella. Då blir standardiseringen av
IT-system och IT-infrastruktur inte sällan styrande för hur de lokala lösningarna – de lokala sociotekniska systemen – ser ut.
Det finns många exempel på lokala lösningar
där tekniken fått vara avgörande för hur det lokala sociotekniska systemet utformats. Det är en
tendens till teknikdeterminism, som vi diskuterade ovan. Men det är också ofta så att företagen
har utvecklat sina IT-system för privata organisationer och ofta saknar förståelse för den offentliga och kommunala praktiken, liksom för den
lokala platsen. Denna utveckling ser vi även på
energiområdet och i annan teknisk infrastruktur
som till exempel sköts på entreprenad. Denna
utmaning vill vi också belysa för att vidga förståelsen kring den kommunala demokratin, förvaltningen, medborgarskapet och organiseringen.

Kommunen som institution
Perspektivet ”kommunen som institution” uppmärksammar formella och informella regler och
föreställningar. Institutionsbegreppet är komplext
och dess regler och föreställningar kan vara nationellt (ibland internationellt) präglade via stat40

liga regler och förordningar. Här använder vi
även begreppet för lokalt etablerade föreställningar om hur saker och ting bör fungera och
styras. I kommuner utvecklas och präglas institutionerna i samspel mellan formella regelverk och
lokalt etablerade föreställningar.
Traditionellt har den svenska förvaltningen
haft en tydlig sektorsuppdelning med en professionell specialisering. Under stora delar av 1900talet har detta utgjort en effektiv problemlösande
struktur. Men idag synliggörs allt oftare grundläggande problem med sektorsindelningen. Allt
fler samhällsproblem kräver lösningar som går
över sektorsgränserna. Miljö och jämställdhet är
frågor som kräver ett dynamiskt och exempel på
flexibelt arbetssätt från den kommunala organisationen.

Institutioner för nätverkssamhället
Governance, som diskuterades ovan, präglas av
nätverksstyrning, individanpassning och förändringsbenägenhet. Det är tendenser som idag
karaktäriserar kommunal politik och ställer krav
på institutionella reformer och förändrade normer kring kommunala verksamheter. Denna
utveckling brukar samlas i begreppet ’new public
management’, som innebär att förändrade organiserings- och styrningsstrukturer i kommuner
öppnar för nätverk där aktörer samverkar för att
tillsammans förverkliga gemensamma mål.
De här förändrade organiserings- och styrningsstrukturerna brukar beskrivas som ett skifte
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från ”government” till ”governance”. Detta är ett
skifte från ett mer formellt och lagstyrt politiskt
system där staten och offentliga institutioner har
möjlighet att fatta beslut och kapacitet att implementera dem. Governance å andra sidan handlar om att många beslut som rör samhällsutveckling och medborgarna fattas i nätverk av samverkande offentliga och privata aktörer.
Begreppet governance används också normativt som värderande argument för hur politik bör
skapas och genomföras. Genom att agera gemensamt lär sig aktörer att samverka, men med vem
och varför de samverkar beror på deras maktrelationer och ledarskap. De utvecklar på sikt institutioner för sin samverkan. Därför är det viktigt att
förstå vem som ingår och inte ingår i ett nätverk
och varför nätverk är sammansatta på ett visst
sätt.
Utifrån institutionsperspektivet går det att diskutera hur kommuner organiseras och leds utifrån givna förutsättningar men framför allt om,
och i så fall hur, kommuner använder det utrymme som finns att agera som självständiga
aktörer. Här ryms också frågor om det kommunala ansvarsområdet, dess räckvidd och begränsningar, samt om hur de krav på genomskinlighet
och tillgänglighet som finns på utövandet av
kommunal myndighet och ansvarstagande skall
kunna implementeras. Centralt är hur den kommunala ledningsnivån möter de nya former som
medborgare använder sig av för att påverka samhällsutvecklingen.
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Kommunen som organisation
Samhällets stora sociotekniska system är uppbyggda för att vara tillgängliga för allmänheten.
Ofta ägs dessa sociotekniska system av kommunala aktiebolag. Och även om produktionsanläggningar och nät ägs av privata företag har det
sociotekniska systemet en så stor samhällelig
betydelse att systemet vanligtvis betraktas som
ett offentligt system. Det är bland annat därför
som riksdag och regering reglerar dessa system
med hjälp av lagstiftning och förordningar.
Det är alltså till syvende och sidst kommunmedborgarna som äger systemen. Demokratiska
organ såsom kommunstyrelse och kommunfullmäktige har då i uppdrag av kommunmedborgarna att styra dessa bolag. Därmed kan
man fundera på om dessa system är offentliga i
dubbel bemärkelse.

Kommunen som politisk
organisation
En kommuns organisation är i huvudsak uppbyggd kring kommunfullmäktige, kommunstyrelse, kommunala nämnder och bolag. I varje
kommun ska kommunfullmäktige finnas som
högsta beslutande organ. Fullmäktigeledamöterna väljs direkt av medborgarna i allmänna
val. I den nya kommunallagen från 1991 anges
också att med förtroendevald avses ledamöter
och ersättare i fullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar samt revisorer och revisorsersättare.
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Med förtroendevald menas därmed endast den
som har uppdrag inom ramen för den egentliga
kommunala organisationen. Den som är utsedd
till ledamot eller ersättare i kommunalt bolag,
stiftelse och i statliga organ är inte förtroendevald i kommunalrättslig mening. Fullmäktige
väljer ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen, övriga kommunala nämnder och beredningar
och andra kommunala organ. Kommunalråden är
politiska befattningshavare, som utses av fullmäktige för en mandatperiod och som har både
politiska och förvaltningsmässiga uppgifter. Om
det finns utpräglat majoritetsstyre brukar oppositionen ha minst en hel- eller deltidsengagerad
företrädare, som ofta kallas oppositionsråd.
Fullmäktige ska enligt kommunallagen besluta
i ärenden av ”principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen eller landstinget”. I kommunallagen framkommer bland annat
att fullmäktige ska ange mål och riktlinjer för
verksamheten, besluta om budget, avgifter och
kommunalskatt samt besluta om nämndernas
organisation och verksamhetsformer.
Kommunstyrelsen är den enda obligatoriska
nämnden som Kommunallagen anger måste
finnas i en kommun. Kommunstyrelsens arbetsoch verksamhetsformer är därför till skillnad från
andra nämnder utförligt bestämda i kommunallagen. Därigenom tydliggörs också kommunstyrelsens ledande position som en slags kommunal
samlingsregering. I kommunstyrelsen väljs partiernas främsta företrädare in och dessa får en
överblick över den samlade verksamheten i
kommunen. Till kommunstyrelsens uppgift hör
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bland annat att leda förvaltningen och ha uppsikt
över övriga nämnders och kommunala företags
verksamhet. Då de sociotekniska systemen ofta
hanteras i kommunala bolag blir de också en
angelägenhet för kommunstyrelsen.
Typiskt för svensk kommunalförvaltning är
annars nämndorganisationen med många nämnder under fullmäktige. I nämnderna svarar de
förtroendevalda för besluten. Enligt 1991 års
kommunallag är kommunerna i princip fria att
organisera sina nämnder som de vill och det är
alltså bara kommunstyrelsen som, enligt Kommunallagen, måste finnas. Däremot finns det
angivet i annan lagstiftning att kommunen måste
ha vissa nämnder (se nedan).
Huvuddelen av sin verksamhet utövar de förtroendevalda i kommunerna i nämnderna. Till
sitt förfogande har nämnderna vanligtvis en egen
förvaltningsorganisation (kontor, kansli, expedition etc.) med tjänstemän, administrativ och
teknisk personal. Den kommunala nämndorganisationens uppgifter är främst att bereda
ärenden som ska avgöras i fullmäktige och verkställa beslut som fullmäktige fattat. Dessutom
ingår vissa förvaltningsuppgifter genom att
nämnden i sin dagliga verksamhet ska tillämpa
de bestämmelser och regler som finns för verksamhetsområdet.
Det går att dela in nämnderna i fakultativa (frivilliga) nämnder och nämnder för specialreglerade uppgifter. Exempel på en frivillig
nämnd är fritidsnämnd och kulturnämnd. Många
kommuner har också särskilda nämnder för
kommunal affärsverksamhet till exempel en
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styrelse för de tekniska verken. I speciallagarna
anges det att det måste finnas en nämndeorganisation för olika funktioner. I Plan- och bygglagen
står det till exempel att det måste finnas en
nämnd som ska fullgöra kommunens uppgifter
inom plan- och byggnadssektorn. På samma sätt
kräver hälsoskyddslagen att kommunen ska ha en
miljö- och hälsoskyddsnämnd eller motsvarande.
Speciallagsnämndernas viktigaste uppgift är att
tillämpa speciallagstiftning på sitt område. Fullmäktige och kommunstyrelsen får inte ingripa i
handläggningen av ett sådant konkret förvaltningsärende.

Kommunen som arbetsgivare
Kommunen som organisation är ofta också en av
de största arbetsgivarna. Det innebär att många
människor ser kommunen som sin dagliga arbetsplats och sociala tillhörighet som organisation.
De som arbetar inom kommunen har olika roller och det är inte möjligt att tala om ”kommunalarbetare” som en kategori. Det finns många
olika professioner i en kommun och de samverkar på olika sätt. För att kommunen skall fungera
som organisation krävs att olika grupper av
medarbetare har förståelse för varandra och den
politiska styrningen som är överordnad alla verksamheter.
Det är inte alltid enkelt att samordna tjänstemäns professionella kunskap och de förtroendevaldas lekmannakunskap. Den politiska
ledningen och organisationen i kommunen skall
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inte vara professionaliserad. Trots det kan de
förtroendevalda inte undvika att lära sig en del
om de frågor de skall styra. Exempelvis är förtroendevalda i en miljönämnd ofta väl insatta i
miljöfrågor och inte sällan har de fått det uppdraget för att de är engagerade i just dessa frågor.
För att tillvarata de anställdas professionella
kompetenser inom sitt område, sker styrning idag
allt mer genom mål och riktlinjer för verksamheterna. De förtroendevalda politikerna styr då inte
i sakfrågorna eller hur ett visst beslut skall
genomföras men snarare med mål för verksamheten och inriktningen. Exempelvis beslutar inte
politiska nämnder hur sjuåringar skall lära sig att
läsa och skriva. Det är en del av lärarnas kompetens att besluta om detta. Men den politiska styrningen syftar till att sätta mål om hur väl de skall
kunna läsa och skriva.
Budgeten och de ekonomiska styrmedlen är
den andra stora delen av den politiska styrningen
av kommunen som arbetsgivarorganisation.
Styrningen genom mål för verksamheterna i
kommunen som organisation möjliggörs genom
de resurser som avsätts för den aktuella verksamheten. Därför är budgeten en central del av
den kommunala styrningen.
De professionella som arbetar inom en kommun måste förhålla sig till de resurser som avsätts för deras verksamheter. I de stora kommunala verksamheterna – vård, skola, omsorg – är
resurser detsamma som personal. Därför framträder ofta styrningen genom hur många personer
och med vilka kompetenser som finns tillgängliga för en verksamhet och deltar i den. Kommu47

nens ekonomiska resurser – som avsätts av dem
som är medlemmar i kommunen – är således en
avgörande del för möjligheterna att styra och
genomföra verksamheter i kommunen som organisation.
Kommunerna har olika ekonomiska resurser
och professionella kompetenser att utveckla
sociotekniska system. Därför har de som organisationer olika förmåga att hantera sociotekniska
system. Kommuner med mycket egna resurser
utvecklade ofta egna kommunala bredbandssystem till skillnad från mindre resurssvagare
kommuner som avvaktade företagens intresse att
bygga bredband i kommunen. I de senare fallen
missade kommunen ofta inflytande över dessa
sociotekniska system, då de inte blev en del av
den kommunala organisationen, men de nådde
målet kommuninvånarnas tillgång till bredband.
Gränserna för kommunen som organisation är
inte alltid tydliga. Som vi diskuterat ovan kan de
som arbetar i organisationen kommunen vara
anställda av kommunen eller arbeta i andra organisationer eller företag som engagerats av kommunens politiska organisation. Det innebär att
exempelvis den som arbetar på ett föräldrakooperativt daghem delvis är en del av kommunens
organisation.
Kommunens organisation, både den politiska
och verksamheten utvecklas ständigt för att förbättra möjligheterna att nå de politiskt uppsatta
gemensamma målen för verksamheterna med de
tillgängliga resurserna. Organiseringen är i sig en
form av styrning. Därtill styr politiker genom
mål för verksamheterna och budgeten. Den
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kommunala styrningen av organisationen måste
dock ske inom den nationella lagstiftningen och
exempelvis EU:s direktiv för offentlig verksamhet. Det innebär att kommunen som gemenskap
inte helt självständigt kan styra sin organisation.

Kommunalägda bolag för
teknisk infrastruktur
En speciell del av kommunens organisation är att
organisera verksamheter i kommunalägda bolag.
Av tradition har det varit vanligt att kommunens
tekniska försörjning lagts i kommunalägda bolag.
Runt 1900 bildades de första kommunala energibolagen och deras verksamhet gällde stadsgas
och elbelysning i de större städerna. Kommunerna ansågs särskilt lämpade att svara för driften
eftersom de inte fick inlåta sig på näringsverksamhet enbart i syfte att få ekonomisk vinst, så
kallade spekulativa företag. Det kommunala
ägandet motiverades genom att hänvisa till att
energi, vatten och avlopp etc. representerade
stora allmänna intressen av strategisk betydelse.
Det ansågs som ett samhällsintresse att tillgången
till dessa nyttigheter tryggades till så låga priser
som möjligt.
De kommunala bolagen utgör en stor andel av
kommunens ekonomi såväl i omfattning, 25
procent, som i kapital, ca 45 procent. Alla kommuner utom tre hade år 2001 ett eller flera kommunala företag. Flertalet kommuner hade mellan
tre och fem företag. Företagen är främst koncentrerade till verksamhetsområdena fastighet samt
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avgiftsfinansierad teknisk infrastruktur som el-,
gas-, värme- och vattenförsörjning.
Då en kommunal verksamhet bedrivs i ett
kommunalägt aktiebolag ska reglerna i aktiebolagslagen tillämpas. Historiskt utvecklades aktiebolagsrätten utifrån tanken att pengar satsades i
riskfyllda företag där man, om man lyckades,
fick hög förräntning på det investerade kapitalet.
Vid ett misslyckande var samtidigt förlusten ofta
total. Idag behöver inte syftet med en verksamhet
i bolagsform vara att den ska ge ekonomisk vinst
för aktieägarna, utan även ideella syften accepteras. Enligt kommunallagen får dock inte vinstsyfte vara det primära målet i kommunal bolagsverksamhet, utan här betonas att verksamheten
måste tjäna kommuninvånarna.
Forskningen visar dock att det kommunala syftet med verksamheten sällan angivits vid bolagsordningen, vilket aktiebolagslagen förutsätter.
Om en bolagsordning inte anger något annat är
syftet med verksamheten att bereda vinst åt ägaren. Om det inte framgår i bolagsordningen så
måste bestämmelser om avvikande syfte finnas
dokumenterade på annat håll för att ta över vad
som annars aktiebolagsrättsligt gäller. Att en
kommun inte får driva spekulativ verksamhet
hindrar emellertid inte vinstutdelning från kommunala bolag.
Det tog tid innan de kommunala företagens
ställning reglerades i lag. Det skedde först i och
med 1991 års kommunallag. Denna nya kommunallag markerar tydligt att de kommunala företagen utgör en del av kommunkoncernen. Kommunfullmäktige ska fastställa det kommunala
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ändamålet med företagets verksamhet, utse samtliga styrelseledamöter och en revisor samt se till
att fullmäktige får yttra sig innan sådana beslut
fattas som är av principiell betydelse eller av
större vikt. Dessutom fastslår kommunallagen att
kommunen som ägare ska besluta om att allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos företaget eller inte.
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Nätverksstyrning
Politisk verksamhet och därmed dess styrning
har vidgats från primärt kommunala sammanhang, till möjligheten att i politiken inkludera
och påverkas av i princip allt som pågår i omvärlden. Politisk styrning har gått från det politiskt avgränsade till komplexa nätverk av aktörer,
intressen och verksamheter. Vi ska i detta avsnitt
diskutera hur och varför allt större del av politisk
styrning sker i nätverk bestående av privata och
offentliga aktörer och relatera det till sociotekniska system.
Den lokala och regionala politiken präglas idag
av samordning av intresse och partsbaserade
nätverk. Det kan dels förklaras av ökad komplexitet och dels av att den politiska styrningen
inte enbart avser traditionella politiska sammanhangen. Förändringen, som vi nämnt ovan, brukar benämnas från government till governance.
Det senare avser de komplexa politiska samspelen mellan aktörer som kan vara politiska, marknadsgrundade, ideella eller enskilda. Därmed blir
makt- och ansvarsförhållanden mellan de tidigare
tämligen tydligt uppdelade sfärerna (privata och
offentliga) allt otydligare.

Governance
Det finns ingen enhetlig definition av begreppet
governance, varken i forskning eller i praktiken.
Men ett antal grundläggande förändringar återkommer. Det första och mest primära handlar om
att den politiskt formaliserade makten och förmågan att styra samhället har försvagats. Ur ett
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statligt perspektiv har det kommit till utryck
genom att makt har förskjutits nedåt till kommun
och landsting, utåt till företag och organisationer,
inåt till de statliga myndigheterna och inte minst
”uppåt” till EU samt andra internationella organisationer. Därigenom blir politiska institutioner
alltmer svåröverskådliga och komplexa, då makten förskjuts till samverkan i nätverk på bekostnad av hierarkiska relationer och formella organisationer.
Vår avsikt med att peka på denna breda samhällsförändring är att visa hur politisk verksamhet och därmed dess styrning vidgats från
primärt kommunala sammanhang, till möjligheten att i politiken inkludera och påverkas av i
princip allt som pågår i omvärlden. Det innebär
att kommunala sociotekniska system inte längre
kan betraktas som enbart kommunalpolitiska
frågor. Politisk styrning har gått från det politiskt
avgränsade till komplexa nätverk av aktörer,
intressen och verksamheter.
Samtidigt utmanas legitimiteten för olika kunskapskällor – vem skall man tro på? Vetenskaplig och vardaglig kunskap konkurrerar och sanningssökande blir otydligare och allt mer beroende på dess sammanhang. Exempelvis kan
tilltron till läkares kompetenser urholkas om vem
som helst kan söka reda på den senaste läkemedelsinformationen på Internet och därefter ifrågasätter behandlingen. På snarlika sätt kan enskilda människor komma att ha åsikter om hur
exempelvis trafiken planeras och genomförs på
en plats. Om tilltron till de professionella trafikplanerarnas förmåga att lösa problemen ifråga54

sätts kan det även urholka tilltron till kommunens förmåga att lösa andra problem. Den politiska legitimiteten grundas på ett ömsesidigt
samspel mellan laglighet och tillit. Men om
medborgare och andra aktörer inom en kommun
(som plats) saknar tillit till kommunens förmåga
att exempelvis tillhandahålla bredband kan
kommunens (som institution) möjligheter att
styra urholkas.

Politik i nätverkssammanhang
Politik är mer än den verksamhet som bedrivs av
formella politiska organisationer. Denna diskussion fångas ibland med begreppen Politik (med
stort P) som den formella politiska makten och
politik (med litet p) som alla politiska maktrelationer i samhället. Denna särskillnad kan delvis
relateras till government (P) och governance (p).
Men governance rör dock fortfarande huvudsakligen den formella politikens strukturella nivåer.
Detta till skillnad från politik med litet p som
även inkluderar makt och politik i de vardagliga
(små) relationerna som är minst lika betydelsefulla för människors välbefinnande.
Då politik formas i samspel mellan många olika aktörer i governance, blir det otydligare när
och var besluten tas. Vilka frågor som ges mest
uppmärksamhet och anses vara politisk viktiga
beror på hur olika aktörer lyckas parera och driva
sina frågor i nätverken. De frågor som kommer
fram på den politiska dagordningen återfinns ofta
även på den mediala dagordningen. Därför kan
förtroendevalda politiker ibland uttrycka en uppgivenhet. De känner att de inte äger makten att ta
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beslut i de frågor som de anser viktiga mot bakgrund av den information de har. Tilltron till
politikens förmågor riskerar därmed att urholkas
både av medborgare i allmänhet och av de förtroendevalda själva.
I nätverkssammanhang kommer även politikens genomförande att förändras till att ske allt
mer i kontrakts- och avtalsformer. Kommunerna
kan överlämna genomförande av politik till exempelvis företag, föreningar och intressegrupper.
Detta har vi diskuterat som en form av
medskapande. Det kan också ske till företag
genom offentlig upphandling. Inom kommunerna
har även organiseringen förändrats. Många
kommuner talar idag om olika enheter i termer
av ”beställare” och ”utförare”. Denna utveckling
med nätverk innebär att olika aktörer eller organisatoriska delar av kommunen skapar kontrakt
sinsemellan för vem som skall göra vad.
En konsekvens av att politik i högre grad
genomförs i nätverk av olika slags aktörer leder
till att de olika kontraktsparternas ansvar måste
specificeras. Det leder ibland till trögrörligare
organisationer om något oväntat inträffar. En
annan vanlig konsekvens är att avtalen är otydligt skrivna och att det är otydligt vem som skall
ta ansvar för vad gentemot medborgarna. Det
politiska ansvaret som inkluderar ett ansvar för i
princip allt som ligger i det gemensamma intresset – den kommunala kompetensen – kan heller
inte avtalas i detalj på det sätt som nätverksstyrningen borde kräva.
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Hur formas nätverk i kommuner?
Nätverksstyrningen har olika betydelser i olika
typer av kommuner. Den är oftare enklare att
genomföra i större kommuner. Där finns det fler
som är intresserade av att delta i beslut och genomförande politiken på platsen. I tillväxtkommuner där det finns en positiv framtidstro är det
också vanligare att människor sluter upp i lokala
nätverk. Detsamma verkar – motsägelsen till
trots – gälla i riktigt små kommuner utan marknadens utvecklingskraft. Där finns istället ofta en
stark tilltro till betydelsen av att just denna plats
måste utvecklas och överleva. Det har ibland
kallats en platsideologi, som överordnas andra
ideologiska ställningstagande.
En sådan stark tilltro till platsen som grund för
nätverk beskrivs ibland som en platsideologi. Det
innebär att oavsett andra ideologiska inställningar så är frågan om vad som sker på den lokala
platsen avgörande för den lokala politiken. Drivkraften för att delta i nätverken är för många att
göra just deras lokala plats till en bättre plats att
bo och verka på.
Den lokala gemenskapen och de lokala intressena grundas därför ofta på vad som finns och
vad som sker på platsen. Det skapas nätverk
kring olika intressen i kommunerna. Ibland är det
generella intressen som platsens överlevnad.
Men minst lika ofta skapas nätverk kring mer
avgränsade intressen i enskilda sakfrågor, som
exempelvis att rädda en lokal butik eller bygga
om en väg. I sådana nätverk kan de som deltar
hantera resurserna på olika sätt. Antingen kan
alla som deltar i nätverket välja att samordna sina
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resurser och lösa problemet tillsammans. Eller så
kan var och en ha kvar makten över sina resurser
och bestämma just hur de skall användas. Det
viktiga är dock att i nätverket behöver man inte
vara ense om alla frågor utan bara om just de
frågor som nätverket fokuserar. Det visar sig
därför ofta i lokalpolitiken att gemensamma
intressen kan överordnas politiska och ideologiska skillnader. Ideologiska grundläggande värderingar och ställningstaganden är inte alltid tilllämpliga i lokala politiken. Det kan vara en förklaring till att människor upplever behov av att
skapa nya lokala partier som hanterar lokala
gemensamma intressen på andra sätt än de nationella, ideologiskt baserade partierna.
Nätverk skapas även i kommunen som institution. Även om samma lagstiftning gäller i hela
landet tillämpas den delvis olika i olika delar av
landet. Vissa frågor som är aktuella i storstäder
är det inte i glesbygd. Det är skillnader mellan
norr och söder och det är skillnad mellan växande kommuner och de som tampas med nedläggningar och befolkningsminskning. De nätverk
som skapas lokalt kan bidra till att hantera sådana skillnader. Dessa skillnader är nästan för uppenbara när det relateras sociotekniska system.
Exempelvis är det självklart att trots att det finns
el både i Stockholm och Sorsele kommuner så
används det till tunnelbanan i Stockholm men
inte i Sorsele.
Det kan också vara så att kommunen som institution har olika relationer – i nätverk – till andra
institutioner som statliga myndigheter och på så
sätt hanterar lagstiftning olika. I ett statligt per58

spektiv ansågs Sverige länge som en korporativ
stat där olika starka intressen var integrerade i
den institutionella strukturen. Det var en form av
institutionaliserade nätverk. Dessa förhållningssätt lever ofta kvar. I kommuner kan täta nätverk
av exempelvis bostadsbolag, hyresgästföreningar
och politiker, eller byggbolag och politiker i
byggnadsnämnden betraktas som en fortsättning
på korporativa inslag.
Idag har dessa drag av korporativism allt mer
kommit att ersättas av lösare nätverk som skapas
vid vissa tider för att hantera vissa avgränsade
frågor. Governance som nätverksstyrning leder
till mer strikta och kortare avgränsade kontrakt
som styr nätverken. I kommunen som organisation framträder nätverksstyrningen tydligt som
upphandlingsprocesser och tidsbegränsade avtal.
Exempelvis upphandlas snöröjning, skolskjutsar
och gräsklippning av olika entreprenörer för en
begränsad tid. Trots att det normalt sker på rent
marknadsmässiga grunder och att den aktör som
erbjuder det lägsta priset skall få avtalet, är det
inte sällan så att kontakter och nätverk spelar
roll. Att anlita lokala entreprenörer kan vara
avgörande på mindre orter och då blir nätverk
inom organisationerna viktiga. Det hävdas också
att när olika aktörer lärt känna varandra och har
byggt upp ett nätverk är det enklare att fortsätta
att samverka och att de därför gör det. Tilliten
mellan dem är avgörande för den långsiktiga
samverkan. Det är ett annat sätt att se på det som
vi ovan talade om som stigberoende i sociotekniska system. När det väl lärt känna varandra och
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ett sätt att samverka är det oftast enklare att fortsätta så än att lära sig nya sätt.
Avgörande för nätverksstyrningen är således
att nätverk har olika funktioner beroende på ur
vilket perspektiv kommunen betraktas. Styrning
kan ske genom mål och budget inom den kommunala organisationen. I nätverk sker styrningen
mer i form av upphandlingar och kontrakt. Men
gemensamt är betydelsen av att hantera det som
är det gemensamma på platsen och sträva efter
att nå gemensamma mål.
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Del II: Kommunal styrning
av sociotekniska system
– bredband och energi
Utifrån diskussionen i del I om sociotekniska
system och kommunen betraktad utifrån de fyra
perspektiven plats, gemenskap, institution och
organisation, ska vi nu fokusera styrning av de
sociotekniska systemen bredband och energi.
Som vi nämnt i inledningen är de sociotekniska systemens stora allmänintresse en viktig
förklaring till varför vi är intresserade av att
studera hur kommuner styr dessa. Det finns ett
ständigt gemensamt intresse av att analysera och
debattera hur de styrs och utvecklas.
Varför är det intressant att analysera och jämföra just kommunalt förankrade bredband- och
energisystem? Svaret på den frågan har flera
aspekter. En sådan aspekt är att systemen etablerats vid olika tidpunkter och under olika förutsättningar. Energisystemet är över 100 år gammalt i många kommuner och har utvecklats med
stark och tydlig statlig inblandning. Bredband
har etablerats under den senaste tioårsperioden, i
en omgivning där avregleringar och marknadsprinciper varit vägledande. De utgör därför olika
slags exempel på hur etablering och styrning av
sociotekniska system i kommunen kan ske. Analyser av de två systemen visar därmed på olika
sätt att styra sociotekniska system, men också på
att många frågor är gemensamma för olika slags
teknisk infrastruktur.
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Förutsättningar för styrning
av sociotekniska system
I förra delen diskuterade vi hur kommunerna kan
styra verksamheter på den plats som kommunen
utgör och utifrån de gemensamma intressen som
formas av medborgarna i kommunen. Kommunen styr dels som institution utifrån den lagstiftning som gäller på området och de möjligheter
som den därigenom har för att utöva auktoritär
makt. Men kommunen styr även som organisation genom mål och budgeten och i nätverk genom upphandlingar och kontrakt.
Vi har tidigare talat om att marknaden eller de
offentliga institutionerna (i form av stat, landsting, kommun eller marknad) eller marknaden
och de offentlig tillsammans kan styra hur dessa
sociotekniska system utvecklas. Men begreppen
marknad och det offentliga är vida och vi vill
därför diskutera vad marknaden och kommunen
kan stå för. I det här avsnittet diskuteras först
marknadens roll och medverkan i kommunala
sociotekniska system. Därefter breddar vi förståelsen för kommunens roll i och styrning av de
sociotekniska systemen genom att resa några
principiella frågor.

Hur kan marknaden styra sociotekniska system?
Sociotekniska system kan byggas och förvaltas
som rena marknadslösningar. Ett aktuellt exempel på detta är utbyggnaden av tredje generationens mobiltelefoni (3G), som i princip helt överlåtits till marknadens aktörer och kommunernas
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möjligheter att styra är begränsade. 3Gutbyggnaden är samtidigt omgiven av en tydlig
reglering från både svenska staten och EU:s
beslutande organ. Detta gör att marknadens aktörer är starkt begränsade och reglerade i hur utbyggnaden ska gå till. 3G står därmed snarare
under politisk vägledning än marknadens vinstmaximering.
Även bredbandsutbyggnaden sker delvis genom marknadslösningar. I fallet med bredbandsutbyggnaden har staten gett kommunerna en mer
kompensatorisk roll. Det betyder att kommunerna ska träda in då marknadens aktörer inte löser
eller tar ansvar för utbyggnaden i kommunen.
Marknadens aktörer har dock andra drivkrafter
för utbyggnaden än staten och kommunerna. Det
är vinstintresset som är drivkraften för marknadsaktörerna. I bredbandsutbyggnaden blir detta
problematiskt då bredband ska tillhandahållas i
hela landet på liknande premisser. I praktiken
blir resultatet att i kommuner med goda förutsättningar bygger marknadens aktörer spontant
och kommunens engagemang och styrning blir
då mindre. Marknadens intresse är emellertid
svagt i glest befolkade områden, eftersom färre
hushåll och företag där är potentiella kunder.
Med få potentiella kunder blir möjligheterna för
företagen att få igen sina investeringar mindre.
Det blir svårare att få kostnaderna för utbyggnaden täckta. I de kommunerna blir därmed den
kommunala organisationen mer eller mindre
tvungen att detaljstyra och själv som organisation
genomföra den nationella politiken.
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I många kommuner är rollfördelningen ofta otydlig och det framgår inte alltid vilken roll olika
aktörer intar i kommunerna. Detta är ett grundläggande problem i nätverkspolitik, så kallad
governance, där olika aktörer förväntas samarbeta. I det svenska samhället, speciellt när det gäller kommunal teknisk verksamhet, finns en tradition att driva verksamheter i bolagsformer. Idag
då dessa bolag inte alltid är helt kommunalt ägda
kan detta bli ett allt större problem, för kommunens möjlighet att styra de sociotekniska systemen.
Medborgarna kan som marknadsaktörer, eller
konsumenter, påverka de sociotekniska systemen
genom de val som de gör. Till exempel kan elanvändare idag välja att köpa el från bolag som
säljer så kallad grön el och därigenom försöka
påverka marknaden att utveckla mer miljövänliga alternativ. Även kommuner är stora användare
av energi i sina verksamheter, till exempel för
gatubelysning, skolbyggnader och äldreboende
samt genom att de ofta äger stora bostadsbolag.
Medborgarna och kommunen kan då styra systemen både som kunder och genom att de äger
de bolag som producerar och distribuerar tjänsterna i systemen. Denna konsumentstyrning är
emellertid inte i fokus i denna bok.

Kommunala bolag: mellan stat och
marknad
De kommunala energibolagen är en typ av aktör
som ibland betraktas som en “marknadsaktör”
och i andra sammanhang ses som en del av
kommunal verksamhet. Aktiebolaget framhävs
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som en organisationsmodell som ska gynna effektivitet samt snabba och smidiga beslutsvägar.
Samtidigt är de kommunägda energibolagen en
del av den offentliga kommunala organisationen
där de representativa demokratiska organen och
dess förvaltningar finns. Häri ligger en potentiell
konflikt där dessa bolag ska följa demokratiska
principer som bland annat innebär att frågor ska
beredas, debatteras och sändas på remiss. Processen ska dessutom vara öppen och tillgänglig för
allmänheten. Samtidigt ska energisystemet hanteras i ett aktiebolag på en konkurrensutsatt
marknad, där snabba beslut ofta krävs och där en
öppen och transparent process kan skapa problem för bolaget i dess affärsrelationer och ur
konkurrenssynpunkt. De sociotekniska systemen
ska därmed i bolagen hanteras i två olika processer som är uppbyggda kring skilda och delvis
motstridiga rationaliteter, där den ena processen
grundar sig på demokratiska principer och den
andra på mer marknadslika principer.
Många organisationer finns i gränslandet mellan den offentliga och privata sektorn. På energiområdet gäller det för både statliga Vattenfall
AB och kommunalägda energibolag. Dessa bolag
är varken renodlade förvaltningar eller företag.
De blandar egenskaper från olika organisationsformer och finns i gränslandet mellan marknaden
och den offentliga sektorn. Bolagen hamnar
mellan två olika institutionella regelverk och i en
konfliktfylld situation då de samtidigt ska uppfylla krav som utgår från politikens domäner och
krav som utgår från marknadens logik.
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Kommunala bolag kännetecknas av att de drivs
med en dubbel målsättning. Vid sidan av de
finansiella målen finns även samhällsekonomiska
mål. I offentliga företag breddas synen på vilka
värden som skapas till att inte bara gälla kostnader och intäkter ur ett företagsekonomiskt perspektiv utan även kostnader och nytta ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Bolagen står därmed
inför en situation där de samtidigt ska uppfylla
krav om samhällsnytta och krav om att bolaget
ska vara lönsamt och ge avkastning.

Hur kan en kommun styra sina
bolag?
Som nämndes inledningsvis kan kommunfullmäktige styra sina bolag genom att de ska yttra
sig i ärenden av principiell betydelse och av
större vikt. Kommunfullmäktige ska också fastställa ändamålet med bolagets verksamhet och
kan även rikta ägardirektiv till företagen. Dessutom är det kommunfullmäktige som utser styrelseledamöterna i de kommunalägda bolagen.
När fullmäktige utser styrelseledamöterna i ett
kommunalt bolag kan fullmäktige välja ledamöter på partipolitisk grund eller på professionella
grunder. Uppdraget som styrelseledamot kan
kommunalrättsligt framstå som ett alternativ till
uppdraget i kommunal nämnd. En bolagsstyrelse
ska emellertid agera strikt affärsmässigt utan
politiska hänsynstaganden. En styrelseledamot i
ett kommunalt bolag är inte heller förtroendevald
i kommunallagens mening. För styrelseledamöter
gäller ett annat juridiskt ansvar (till exempel
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skadeståndsansvar) än för kommunalt förtroendevalda i kommunala nämnder och styrelser.
De förtroendevalda politikerna i kommunfullmäktige kan ändå låta den politiska majoritetens vilja styra bolaget. Verksamheten i bolaget
kan ses som ren verkställighet av beslut. Med en
aktiv ägarroll där de betydelsefulla frågorna
avgjorts av kommunen och resulterat i tydliga
ägardirektiv för företagen, blir bolagets uppgift
endast att verkställa politiska beslut.
Ett kommunalägt aktiebolag har inga skyldigheter att följa kommunallagen, utan kommunallagens begränsningar och skyldigheter riktar sig
mot kommunen som ägare. Det är kommunen
som är skyldig att se till att de kommunalägda
bolagen följer kommunallagens uppställda krav.
Enbart ägande medför alltså inte automatiskt att
bolaget måste agera på ett visst sätt. För att
åstadkomma sådan styrning av företagen måste
kommunen använda sig av civilrättsliga regler,
såsom regler i bolagsordning eller ägardirektiv.
Saknas sådana speciella kommunala regler är det
alltså aktiebolagslagen som ska tillämpas.
Kommuner som vill styra sina bolag har dock
stora möjligheter att utöva makt. I egenskap av
ägare kan kommunen, som nämndes ovan, rikta
ägardirektiv mot företagen. Det är kommunen
som ägare som avgör vilka ägardirektiv bolaget
anses behöva. Ägardirektiv får emellertid inte
följas av bolagsstyrelse om de står i strid med
aktiebolagslagen. Det är kommunstyrelsen eller
annan ansvarig nämnd som ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och
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riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de
föreskrifter som gäller för verksamheten.
De studier som genomförts kring hur kommuner styr sina bolag visar att kommuner historiskt
sett ofta har avstått från att utöva en aktiv ägarstyrning.
Dock ska i sammanhanget sägas att kunskapen
om hur kommunerna i praktiken utövar sin ägarroll inte är så omfattande. Under 2000-talet har
Svenska kommunförbundet påbörjat flera projekt
som ska analysera hur kommunerna styr sina
bolag. Bakgrunden till kommunförbundets satsning är att förbundet konstaterat att kommunernas ägarstyrning är outvecklad. Målet med satsningen är att hjälpa kommunerna att förtydliga
sina ägaridéer och utveckla målbeskrivningar.
I den forskning som finns hävdas emellertid
samstämmigt att kommunerna ofta inte aktivt
utövar sin ägarroll. De kommunägda bolagen
söker ofta sina egna vägar och är även ovilliga
att inordna sig i kommunens policyer och regler.
Den kommunala verksamheten kännetecknades länge av en oavbruten expansion och
de kommunala företagen utvecklades då relativt
oberoende i förhållande till kommunen i övrigt.
Bland annat var de kommunala energibolagen
föremål för en noggrann statlig reglering som
begränsade handlingsutrymmet för bolagen och
även kommunerna. En förklaring till kommunernas passivitet kan vara att kommunerna inte
upplevt något större behov av en tydlig och specifik ägarstrategi. Företagsledningen upplevde
också ofta en större samhörighet med andra före-
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tag i branschen och branschorganisationer än
sina ägare – kommunen.
I och med de förändrade kommunalekonomiska
förutsättningarna och avregleringen av elmarknaden har emellertid behovet av att identifiera
vilken roll som kommunen ska spela som ägare
till sina kommunala bolag ökat.
De kommunala elverken har framstått som extra svåra att styra för politikerna oavsett om
verksamheten har legat i förvaltningen eller som
eget bolag. En förklaring som givits till det är att
elverksamheten utvecklats inom en speciell teknisk profession som politikerna har haft svårt att
sätta sig in i och därmed också haft svårt att
styra. Det sociotekniska systemet har således
exkluderat de kommunalpolitiska intressena.
Kommunernas ägarutövning visar ofta på att
det i kommunerna finns starka bolag men kommunerna är svaga som ägare. Ägarna har haft
svårt att få insyn och inflytande och att föra en
meningsfull politisk debatt om sakfrågor. I tidigare forskning har det framgått att ägarna ger
bolagen svaga styrsignaler genom att ge oklara
beskrivningar av uppdragen för företagen. Det
finns få naturliga arenor för strategidiskussion
och svag kompetens hos ägarna om hur de kan
eller bör styra. Bolagsfrågor diskuteras också
främst ur ett finansiellt perspektiv. Bolagsfrågorna diskuteras då i samband med borgensåtaganden, att kommunen ska bilda koncerner, om
bolaget ska säljas ut av finansiella skäl och avkastningskrav. Enligt svenska kommunförbundet
har dock ägarfrågorna kommit att uppmärksammas alltmer i kommunerna. Men många kommu70

ner saknar fortfarande tydliga policys, idéer och
mål för sina bolag. Det finns således en potential
att genom de kommunala bolagen styra de sociotekniska systemen mer än vad som idag sker.
Andra skäl till att kommunfullmäktige inte styr
är att kommunfullmäktige inte bara är uppdelade
i olika partigrupper, utan även i olika sakfrågekoalitioner. I Linköpings kommun, som vi specialstuderat, diskuterar politikerna till exempel
förekomsten av ”bolagspartier”, det vill säga att
de politiker som sitter i energibolagets styrelse
gemensamt över partigränserna går upp i kommunfullmäktige och för fram frågor som antas
gynna bolagets intressen.
Vi har nu hela tiden diskuterat styrning utan att
nämna, det till styrning nära relaterade begreppet, makt. Vi ska därför kort gå in på maktbegreppet och aktörers olika maktresurser innan vi
presenterar två konkreta exempel på kommunal
styrning av sociotekniska system.

Vilka maktresurser har olika aktörer?
Att förstå vem eller vad som får aktörer att agera
på ett visst sätt vid en viss tidpunkt är avgörande
för att förstå varför det blir som det blir. Makt är
en av de mest elementära, och därför också en av
de mest omdiskuterade, ansatserna för att förstå
samhället. Men vi vill ändå visa redan här att
makt är en av förklaringsfaktorerna för att förstå
styrning. När vi nedan talar om styrning i allmänhet avser vi den uttalade makten att styra
andra att agera som de annars inte skulle ha gjort.
Sådan styrning kan vara explicit och tvingande
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eller mer implicit påverkande. Men det handlar
alltid om makt.
Vilka resurser har olika aktörer att tillgå? En
maktresurs kan vara att en aktör innehar positioner som ger legal makt. I ett representativt system ligger dessa positioner ofta i de folkvalda
församlingarna. I den instrumentella teorin är
utgångspunkten att de förtroendevalda styr förvaltning och bolag genom tydliga målformuleringar och direktiv utifrån ett kommunalt helhetsperspektiv i en för hela kommunen önskvärd
riktning. I teorin genomför sedan förvaltningen
de beslut som de förtroendevalda politikerna har
fattat. Tanken är att byråkratin fungerar som en
neutral maskin som lydigt och lojalt verkställer
de beslut politikerna fattar. Forskning har emellertid visat att det i praktiken är svårt att göra en
sådan klar distinktion mellan politik och förvaltning.
Förvaltningen kan utöva politisk makt genom
att den genomför och kontrollerar de beslut som
politikerna fattar, samt genom att det ofta är
förvaltningen som initierar och bereder nya politiska förslag. Tjänstemän i förvaltning och bolag
kan också utöva makt över hur politiken i praktiken kommer att utformas genom att de har sakkunskap inom sitt område. Kunskap medför ofta
inflytande och aktörer med en viss kompetens
kan ställa krav på andra aktörer att utforma verksamheten på ett sätt som ur deras perspektiv ses
som det bästa. Aktörer får i kraft av sin kunskap
en stark ställning i processen att definiera problem, i produktion och spridning av kunskap och
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i tolkning och genomförandet av politiskt fattade
beslut.
Medborgarnas grundläggande möjlighet att påverka beslut (ha makt) är naturligtvis genom att
rösta i de allmänna valen. Andra sätt att påverka
är genom att engagera sig i olika intresseorganisationer som man delar värderingar med. Intresseorganisationer blir ofta tack vare sin kompetens på ett område inbjudna att delta i olika nätverk och forum som har beslutande eller rådgivande funktion. Dessutom finns det ibland möjlighet för medborgare att enskilt lämna till exempel remissvar på kommunens planer eller som
individer delta i samrådsmöten, paneler och
kommittéer.
De olika lokala sätten att styra och organisera
sociotekniska system tyder på att det i kommunerna finns aktörer som väljer att inte styra fast
de har möjlighet till det. Varför aktörer inte styr
de sociotekniska systemen fast de har möjlighet
till det ska vi diskutera i nästa avsnitt, där vi
diskuterar styrning av kommunalägda energibolag som ofta ansvarar för stora delar av kommunens sociotekniska system.
Därefter vill vi med några praktiska exempel
diskutera vem som styr de kommunala bredbandoch energisystemen. Det första exemplet diskuterar svårigheter med att få lokala Agenda 21-mål
att påverka och genomsyra de kommunalägda
energibolagens verksamheter. Exemplet är taget
från Linköpings kommun men liknande erfarenheter finns i flera kommuner. Det andra exemplet
utgörs av byalags engagemang i bredbandsutbyggnaden och visar när medborgerligt engage73

mang har haft en konkret och praktisk betydelse
för det kommunala sociotekniska systemet.
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Exempel: Kommunal styrning av energi och
bredband
Vi skall nu med hjälp av två konkreta exempel
diskutera hur och varför vissa aktörer kan styra
kommunala sociotekniska system. Det första
exemplet diskuterar Agenda 21s energirelaterade
mål och vilken betydelse dessa mål hade energisystemet i Linköping fram till år 2004, då studien
avslutades. Det andra exemplet handlar om byalag som drivande aktörer i bredbandsutbyggnaden. Det andra exemplet bygger på fallstudier i
13 kommuner och avslutades 2003.
De två exemplen är valda för att visa att många
olika aktörer kan påverka och styra hur sociotekniska system utvecklas. Lokala strukturer och
förhållanden kan öppna för styrning av såväl
formaliserade organisation som energibolag, som
av engagerade medborgare organiserade i byalag.
Båda exemplen bygger på studier av kommunala dokument som fullmäktigeprotokoll och
handlingar, planer och minnesanteckningar. I
båda fallen har intervjuer genomförts med politiker och kommunala tjänstemän som ansvarat för
Agenda 21-arbetet respektive bredbandssystemen. Intervjuer har även genomförts med styrelseledamöter och tjänstemän i det kommunägda
energibolaget i Linköping.
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Exempel 1: Kan Agenda 21-grupper
påverka energisystemens
utformning?
I Linköping upprättades i mitten av 1990-talet
Agenda 21-kontor och Agenda 21-samordnare
anställdes. Därigenom kom nya aktörer in i
kommunernas organisation. Syftet var att påverka kommunen och deras medborgare, företag och
organisationer att agera i enlighet med en hållbar
samhällsutveckling. Det innebär att sociotekniska system, som exempelvis energisystemet, skulle utvecklas enligt nya grundläggande principer.
I kommunerna tillkom därmed en aktör som
bland annat hade som mål att forma energisystemet till att bli långsiktigt ekologiskt hållbart.
Agenda 21 framhölls i kommunen som ett viktigt demokratiskt projekt och fullmäktige antog
enhälligt Agenda 21-planerna. Processen ansågs
även ha en stark folklig förankring då framtagningen av Agenda 21s mål och vision samlade
över 1 000 personer. Det var medborgare, representanter för olika intresseorganisationer samt
personer från den kommunala organisationen och
från privata företag.
I de delar av Agenda 21-planens som berör
energi betonas bland annat att behovet av energi i
ett hållbart samhälle inte är större än att det i
stort sett kunde täckas av förnyelsebara energikällor såsom vatten, sol, vind, biobränslen m.m.
Agenda 21-planen diskuterar även val av bränsle
i den kommunala energiproduktionen samt på
vilket sätt energin skulle produceras. I Agenda
21-dokumenten framhävs förnyelsebara energi76

källor som centrala och vind- och solkraft lyfts
fram.
I Linköping kom företrädare för energibolagen
och Agenda 21-samordnarna att stå i öppen konflikt med varandra. Konflikten gällde hur vägen
till ett hållbart samhälle såg ut. Företrädarna för
energibolaget menade att det gick att ifrågasätta
om Linköping skulle utnyttja den knappa resurs
som biobränsle utgör med tanke på den goda
reningsutrustning som finns i Linköpings energianläggningar. Energibolagets företrädare tyckte
inte heller att det fanns skäl att minska elproduktionen i Linköping, eftersom eventuell ”överskottsel” skulle kunna exporteras till utlandet. I
jämförelse med flertalet anläggningar i övriga
Europa gav Linköpings anläggningar betydligt
lägre utsläpp av miljöfarliga ämnen, menade
energibolagets företrädare. Därmed var det i
princip bra att utöka elproduktionen i Linköping
för att därigenom kunna exportera el, så att en
”sämre” anläggning på kontinenten kunde stängas. Detta var ett synsätt som Agenda 21samordnarna i Linköping inte delade och de
menade istället att en utökad elproduktion aldrig
kunde vara hållbar. Sverige, liksom övriga Europa, var helt enkelt tvunget att byta inriktning på
det egna energisystemet för att nå ett uthålligt
samhälle.
Agenda 21-samordnarna hade svårt att få stöd
från det kommunalägda energibolaget. De misslyckades med att få aktörer i bolagsstyrelserna
delaktiga i Agenda 21-processen och de hade
svårt att få upp Agenda 21-planens mål och åtgärdsförslag på styrelsernas dagordningar. Resul77

tatet blev att många mål inte blev implementerade. Kommunfullmäktige riktade inte något ägardirektiv till bolaget, utan valde istället, att via
dialog, förmå bolaget att inkorporera Agenda 21s
mål och visioner i verksamheten. Detta visade
sig dock vara svårt och Agenda 21-planen och
dess mål har aldrig blivit något centralt dokument i energibolaget.

Diskussion: Energibolags dominerande position i kommuner
Trots att Agenda 21-planen i Linköping arbetades fram med stort folkligt engagemang och
antogs av ett enhälligt kommunfullmäktige hade
mål och visioner svårt att få genomslagskraft på
energiområdet. En viktig förklaring till det är
energibolagets starka position i kommunen och
historiska roll av att relativt ensamt styra utvecklingen av energisystemet.
Energibolaget i Linköping har formellt ansvar
för och äger den materiella infrastrukturen det
vill säga produktionsanläggningar och nät. Energibolaget var sedan länge etablerat i kommunen
och har ett starkt stöd. I energibolaget finns
kompetens, kontroll över befintligt energisystem,
kapital, lång erfarenhet etc.
De långsiktiga investeringarna som gjorts i anläggningar och nät gör också att dessa blir svåra
att förändra. När Agenda 21-samordnarna formulerade nya och andra mål för energisystemet
upplevde energibolagets styrelse att dessa inkräktade på dess område.
Energibolaget ansvarade för och drev produktionsanläggningar och distributionsnät. Energibo78

lagets ledning och styrelse hade intresse, inte
minst av ekonomiska skäl, att fortsätta utnyttja
befintliga anläggningar och nät och även utnyttja
hushållsavfall i energiproduktionen. Energibolagets representanter kunde föra fram argument om
att det av ekonomiska skäl och åtminstone på
kort sikt var rimligt att fortsätta utnyttja den
befintliga tekniska infrastrukturen. Därmed kunde också energibolagets kontroll över de befintliga näten och anläggningarna användas av aktörerna som resurs för att styra energisystemets
inriktning. Energibolaget visade att det var förenat med stora kostnader att byta inriktning på
systemet, kostnader som inga aktörer ville bidra
till att täcka, det fanns ett stigberoende i de investeringar som gjorts tidigare.
Energibolaget kunde också, genom att hindra
Agenda 21-planen från att komma upp på bolagets styrelsemöte, hindra planens mål och visioner från att få genomslag i bolagets verksamhet.
Det var energibolagets styrelse som var tvungen
att fatta beslut om att genomföra målen i Agenda
21. Det saknades en aktiv uppföljning från ägarna, kommunfullmäktige, av hur bolaget hade
implementerat målen och inget ägardirektiv har
givits till bolaget om att genomföra något av
målen i Agenda 21.
En annan viktig anledning till att energibolagen ofta kan styra utvecklingen på energiområdet
är att de har stor sakkompetens. Genom sin kompetens positionerar sig energibolagen som centrala aktörer i frågor som rör energisystemets
uppbyggnad och utveckling. Agenda 21samordnarna har å sin sida haft svårt att visa på
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och framhäva sin stora kompetens kring energioch miljöfrågor. Energibolagens tolkningar av
problem och lösningar blir de dominerande även
i de politiska beslutsprocesserna. Ett exempel på
detta var när Agenda 21-samordnarna och miljökommunalrådet försökte få till en expansion av
fjärrvärmenätet till Linköpings ytterområden.
Energibolaget tyckte att det faktiska kundunderlaget i dessa områden var för litet och att för få
ville ansluta sig. Agenda 21-samordnarna hävdade dock att en utbyggnad skulle vara lönsam på
längre sikt (20-30 år). Energibolaget kommenterade detta med att Agenda 21-samordnarna saknade kunskap om förutsättningarna kring en
expansion, vilket, enligt energibolaget, förklarade varför Agenda 21 kom till motsatt och ”felaktig” slutsats. Som vi diskuterat ovan, visar detta
exempel på betydelsen av att vara den aktör som
har rätt att definiera problem och lösningar och
som identifieras som den som har sakkunskap
om det sociotekniska systemet. Styrningen av det
sociotekniska systemet var här en tydlig fråga
om makt.
Ytterligare en betydelsefull faktor som ger de
kommunägda bolagens stora möjligheter att
påverka systemens inriktning är att bolagen ofta
finansieras via taxor. De har egna resurser att ta
fram underlag till stöd för de egna argumenten.
Sådana resurser saknas ofta av andra aktörer i
kommunen. I Linköping är det, som i många
andra kommuner, vanligt att det också är energibolaget som får till uppgift att arbeta fram utredningar och planer. Också det ger bolaget stort
inflytande över de mål som ställs upp och senare
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fastställs i kommunfullmäktige. Bolaget ges
därigenom stor makt över styrningen och makt
att indirekt även styra kommande ägardirektiv.

Exempel 2: Kan både marknadsaktörer och byalag bygga bredband?
I fallet av kommunal bredbandsutbyggnad framträder även rena marknadslösningar där privata
företag i konkurrens tävlar om att få bygga ut
systemet i kommuner. Många större och mindre
företag bearbetar aktivt i vissa fall kommunerna
och erbjuder sina tjänster inom området. Flera
agerar på uppdrag av kommunerna. Dessa externa konsulter är aktörer på gränsen mellan kommunal förvaltning och marknad. I andra kommuner har utbyggnaden skett via det kommunala
energibolaget. Även den kommunala förvaltningen har i många kommuner varit en central
och pådrivande aktör.
Bredbandsutbyggnaden har således ofta skett
genom samverkan både mellan kommuner men
även mellan privata aktörer och den kommunala
organisationen. En annan framgångsrik samverkansform är de lokalt förankrade byalagen
som engagerat sig i bredbandsutbyggnaden i
flera kommuner. Stabila och väl fungerande
byalag finns främst i norra Sverige, eftersom
byarna där har utsatts för olika yttre hot under en
längre tidsperiod. Hoten består dels i utflyttning,
dels i nedläggningar av kommunal och kommersiell service. I byalag går medborgare samman
för att driva specifika frågor. De har ett gemensamt intresse och organiserar sig men saknar

81

institutionellt grundad makt att agera som en
kommun.
I Norsjö kommun i Västerbotten finns flera exempel på hur kommunen framgångsrikt samverkat med byalag och andra lokala utvecklingsgrupper. Under bredbandsutbyggnaden utgjorde
dessa grupper centrala och avgörande resurser
för kommunen.
Inledningsvis
påbörjades
bredbandsutbyggnaden i Norsjö genom att det lokala kabelTV-nätet byggdes om till ett bredbandsnät i centralorten. I detta skede var kommunens tjänstemän drivande och frågan hanterades inom förvaltningen. Detta blev till inspirationskälla för
dem som bodde mer perifert i kommunen. I flera
av byarna tog privatpersoner initiativ och samordnade de lokala byalagen för att genomföra
utbyggnaden. Privatpersonernas arbetsinsats
bestod i första hand av att hjälpa till att gräva ned
rör och kablar men även andra uppgifter förekom. I Norsjös ytterområden var det alltså ideella
krafter snarare än kommunala eller marknadens
som genomförde den nationella politiken om
bredband till alla.

Diskussion: Bredbandsutbyggnad
som medskapande
I bredbandsutbyggnaden har många olika aktörer
varit drivande. Det har handlat om privata företag, externa konsulter, energibolag, förvaltningstjänstemän och enskilda medborgare. Det är dock
sällan kommunernas förtroendevalda politiker
har tagit på sig en drivande roll, utan bredbands-
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utbyggnad har främst varit ett tjänstemannaprojekt.
I flera av de fall som vi studerat har också
tjänstemän i kommuner varit pådrivande för
utbyggnaden även om de inte haft som huvudsakliga uppgift att arbeta med dessa frågor. Skälen till deras engagemang var ofta att de tyckte
att bredband är något viktigt för den kommunala
verksamheten. Det har varit tjänstemän inom den
tekniska förvaltningen eller inom skolan som
påtagit sig denna roll. Det kan ses som en form
av medskapande inom den kommunala organisationen då aktörerna går utanför sina primära
uppgifter.
Den framtida egna användningen kan antas ha
varit en viktig drivkraft även för de medborgare
som engagerat sig i byalag för att bygga ut bredband i sitt bostadsområde. Byalagen utgör konkreta exempel på ett medskaparsamhälle, där
medborgare involveras direkt i både planering
och produktion av en samhällelig tjänst.
Exemplet
tydliggör
också
medskaparsamhällets rättviseproblem. Byalag existerar i
princip inte i våra städer, utan är ett landsbygdsfenomen. I staden löser antingen marknaden eller
den offentliga förvaltningen flera frågor som
glesbygdsbor måste hantera själva. Byalagen
skapar även tillit och framtidstro när de lyckas
med projekt och skapar hållbara sociotekniska
system. Bredbandsutbyggnaden är ett konkret
exempel på detta. Samtidigt medför medskaparsamhället engagerade medborgare med stort
inflytande över den konkreta politikens utförande
i närområdet. Om inte annat skapas därigenom
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legitimitet för det gemensammas politik med litet
p. Det utvecklas också ofta en tydlig vi-känsla i
dessa områden och platsens fysiska utformning
är en viktig gemensam angelägenhet för medborgarna.

Sammanfattning: vilka förutsättningar
och möjligheter finns att påverka och
styra systemen?
Vi vill nu sammanfatta olika aktörers möjlighet
att styra hur kommunala sociotekniska system
utformas.
I fallet med Agenda 21 såg vi exempel på när
aktörer saknar makt att påverka energisystemet.
Det fallet visar också på när aktörer väljer att inte
utöva en aktiv ägarstyrning. Kommunalpolitikerna kan använda sin ägarmakt för att
tvinga energibolaget att genomföra målen i
Agenda 21-planen. Inom energisystemet, som är
ett etablerat system, har energibolaget en dominerande ställning. Det styr i praktiken hur energisystemet kommer att utvecklas. Förklaringarna
till energibolagets starka ställning är flera. Det
äger infrastrukturen i form av anläggningar och
nät, det har etablerat en position i kommunen där
bolagets kunskap har accepterats som giltig och
där bolagen ofta får ansvara för framtagning av
utredningar och planer, och de är avgiftsfinansierade och kan självständigt styra över hur de vill
prioritera bland investeringar.
Kommunen som ägare har stora möjligheter att
styra energisystemet genom att till exempel ge
ett ägardirektiv till bolaget om hur de ska inve84

stera. Men i praktiken är detta ett styrmedel som
sällan används, vilket bland annat beror på att en
tradition med självständigt energibolag utvecklats i kommunen.
Bredbandsystemet å andra sidan, är ett ungt
system där flera olika aktörer har inflytande.
Vem som styr bredbandsutbyggnaden bestäms av
lokala omständigheter och beror bland annat på
hur tätbefolkat området är. Bredbandsutbyggnaden i kommunerna har inte blivit någon
konfliktfylld politisk fråga. Möjligtvis beror det
på att det politiska målet redan var fastställt av
riksdag och regering och kommunerna snarast
sett sin roll som genomförare av politiska beslut.
På kommunal nivå har frågan snarare kommit att
handla om hur, med vilken teknik, bredband
skulle byggas snarare än att diskutera om det
skall byggas. Detta var frågor som lämnades åt
experterna det vill säga till privata eller kommunägda bolag eller till förvaltningen. I de fall
där varken privata företag eller den offentliga
organisationen tagit ansvar för utbyggnaden, har
engagerade medborgare samlat byalag eller liknande för att tillsammans bygga ut bredband.
De här båda exemplen visar att många olika
aktörer har möjlighet att påverka och aktivt styra
utvecklingen av de sociotekniska systemen. Vem
som i praktiken blir den som styr beror på lokalt
förankrade strukturer, där driftiga medborgare
och eldsjälar ibland kan få centrala roller medan
det i andra sammanhang blir formaliserade organisationer som energibolag.
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Att ta eller krävas på ansvar
för de sociotekniska
systemen
I förra kapitlet konstaterade vi att styrning handlar om makt. Styrning handlar också om ansvar.
Ansvarstagande i politiska processer är en del av
styrningen. Det ska vi diskutera i detta kapitel.
Det finns dock olika aspekter av ansvarstagande, som handlar om vem som är ålagd eller har
åtagit sig ett ansvar för en fråga. Det handlar
också om hur väl klargjort ansvaret är i målskrivningar och i direktiv. Trenden mot ökad
målstyrning ger generella målskrivningar där
tjänstemän i förvaltning och bolag ofta har stor
frihet att både prioritera mellan mål och hur
dessa mål ska genomföras. Det kan emellertid
vara svårt att vid formuleringen av målen kunna
förutse och diskutera de risker och problem som
kan uppstå vid genomförandet.
Legitimitet baseras både på laglighet och tilltro. Det innebär att den som betraktas som legitimt ansvarstagande för en verksamhet är den
som både har de lagliga rättigheterna och skyldigheterna samt andra aktörers tillit till att de kan
hantera det.

Utkrävs ansvar olika i olika
styrningsstrukturer?
Ansvar utkrävs på olika sätt i en traditionell
governmentstruktur och i en governancestruktur.
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Det traditionella governmentperspektivet betonar
den formella beslutskedjan med hierarkiska beslutsvägar.
I sammanhang som präglas av government
finns ett tydligt ansvarsutkrävande från medborgare till politiker och från politiker till tjänstemän. Den aktör som krävs på ansvar har professionell kompetens och en organisatorisk position
där ansvar kan utkrävas. Det är en generell och
öppen process där nästan vad som helst inkluderas i ansvarstagandet.
Politiker kan förväntas ta ansvar för i princip
allt som ligger inom den kommunala kompetensen. Medborgare kan ställa politiker till svars för
arbetsmarknadens utveckling i kommunen och
be om, eller nästan kräva, att de agerar om exempelvis arbetslösheten stiger. Politikerna är
ansvariga inför väljarna som vart fjärde år kan
välja att rösta på en annan majoritet om de inte
anser att den sittande majoriteten tar sitt ansvar.
Politiker kan i governmentsammanhang enbart
ställa krav på personal inom dess kompetensområde. Det är tydliggjort vem som har ansvar men
inte exakt för vad. Det är inte politikerna som
förväntas veta hur exempelvis tekniska aspekter
av energisystemet skall utformas, det ingenjörer
som skall ta det ansvaret genom att de har en
professionell kompetens och förmåga att ta det
ansvaret. Men politikerna förväntas ge dem förutsättningarna att ta detta ansvar genom att tillhandahålla erforderliga resurser. Men politikerna
är ansvariga inför väljarna och kan inte överföra
det demokratiska ansvaret på ingenjörerna.
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Däremot i sammanhang som präglas mer av
governance och nätverksstyrning baseras ansvarsutkrävandet mer på vad som specificeras i
kontrakt mellan olika parter. Det politiska ansvartagandet har då nästan enbart reducerats till
att se kommunen som en serviceorganisation
som förväntas leverera olika tjänster genom
bland annat sociotekniska system. I dessa sammanhang är det kontraktets innehåll med ingångna överenskommelser som styr relationerna mellan olika aktörer. Då är kontraktets utformning
avgörande när det ska klargöras vem som är
ansvarig för vad. I sådana nätverkssammanhang
döljs därmed ofta ansvaret gentemot väljarna. Ett
sådant ansvar kan inte specificeras i kontrakten,
eftersom väljarna eller medborgarna i allmänhet
sällan betraktas som kontraktsparter.
I medskapande sammanhang kan det dock innefatta att en specifik grupp av medborgare agerar som kontraktsparter. Det kan vara ett byalag
eller en idrottsförening som åtar sig att driva
bredbandet på en ort. Då skriver vanligtvis
kommunen ett kontrakt med föreningens styrelse
eller andra firmatecknare om detta och ersätter
föreningen för en del av arbetet. Detta är ofta en
ekonomiskt effektiv lösning för kommunen. Men
kommunen frånsäger sig samtidigt ansvaret för
många frågor som normalt ingår i ett kommunalt
åtagande, såsom arbetsplatssäkerhet eller driftsäkerheten. Ansvarstagandet kan också bli problematiskt om föreningen upplöses eller inte kan
leverera det de åtagit sig eftersom det är svårt att
göra sådana avtal bindande.
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En annan omdiskuterad fråga är om uppgifter
som kommunen på detta sätt lejer ut till andra
organisationer borde hanteras inom lagen om
offentlig upphandling, med tillhörande krav på
offentlig upphandling mellan konkurrerande
aktörer.
Ansvarsutkrävande kan bli problematiskt i governanceöverenskommelser. Inte minst kan företag som ofta är en av avtalsparterna i governanceliknande sammanhang dölja sin del av agerandet och sina åtaganden, eftersom dessa inte lyder
under offentlighetsprincipen. Därför blir kontraktets utformning mycket viktigt. En avgörande
punkt kan vara parternas kunskap i kontraktsförfarandet.
Vi har i vår forskning sett att kommuner, som
under en tid arbetat med bland annat EU:s strukturfonder, har lärt sig att hantera motfinansieringsprinciperna, där kommunerna måste kunna
visa upp att man tillsammans med andra parter
kan delfinansiera ett projekt. Att i detta sammanhang skapa avtal och komma till enighet har varit
en svår process med många inblandade aktörer.
Men kommunerna har efter hand lärt sig hur de
ska hantera dessa avtal och kontraktsskrivandet
och även hur projekten ska administreras sedan
överenskommelser har slutits. Men detta har
varit en lärprocess och inneburit att kommunala
tjänstemän och politiker fått tänka annorlunda
bland annat kring hur ansvarsutkrävande ska
kunna säkerställas i en sådan governancesituation.
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Hur sker ansvarsutkrävande i bredband- och energisystemen?
Vi ska i detta avsnitt diskutera hur ansvarsutkrävande utvecklats utifrån våra fallstudier av bredband- och energisystemen.

Energisystemet som
governmentstruktur
Energisystemet har utvecklats i tydlig governmentstruktur, där lokala energistrategier ofta
speglat nationella strategier, regelverk och skattesystem. Ett tydligt exempel på detta syns i att
kommunala energirådgivare ofta enbart funnits i
kommunerna under de perioder som staten gett
bidrag till dessa tjänster. I de perioder som bidragen försvunnit har också de kommunala energirådgivarna försvunnit.
Ett annat tydligt exempel är att energibolagens
miljösatsningar har varit styrda av hur lagstiftning och skattesystem varit utformade. Miljömålen i energiproduktionen har handlat om att välja
det billigaste bränslet och att samtidigt hålla sig
inom uppsatta utsläppsgränser.
I exemplet ovan med Agenda 21 i Linköping
såg vi hur energisystemets governmentstruktur
blev tydlig när en ny aktör, Agenda 21 kom in i
spelet. Agenda 21s verksamhet byggdes upp
kring en governanceliknande struktur. Agenda
21-samordnarna i Linköping arbetade fram miljömål och visioner genom nätverk bestående av
medborgare, privata företag, ideella organisatio91

ner och offentliga aktörer. Dessa mål och visioner handlade bland annat om energisystemets
framtida utveckling.
Denna process bröt helt med energibolagens
beslutstraditioner. Det innebar att Agenda 21
hade stora svårigheter att ens bli en fråga på
bolagsstyrelsernas dagordning. Beslutsprocessen
var i princip stängd för alla aktörer som inte
kunde ges tillträde genom lagstiftning eller i
praxis. Få aktörer kunde därmed utöva den betydelsefulla demokratiska insynen i ett viktigt
offentlig organ. Också bolagsstyrelsen fick därmed ofta självständigt ansvara för utvecklingen
av energisystemets produktion och distribution.

Bredbandssystemet som
governancestruktur
Inom governancestrukturen blir gränserna otydliga mellan offentligt och privat. Alternativt kan
man hävda att det privata får större inflytande
över det som idag är offentliga tjänster och produkter. I bredbandsfallet blev kommunens uppgift främst att agera koordinator och bygga nätverk av offentliga och privata aktörer för att på
så sätt skapa förutsättningar för att få statliga
bidrag till utbyggnaden.
När bredbandssystemen byggdes upp sa regeringen uttryckligen att marknadslösningar föredrogs. Men de flesta bredbandssystemen utvecklades i komplexa sociala och ekonomiska nätverk
som innehöll båda privata och offentliga aktörer.
Öppna nätverk som inbjudit de flesta intresserade
aktörer har präglat denna process. De många
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olika aktörerna har dock gjort att ansvarsutkrävandet på kommunal nivå har blivit oklart. Aktörerna har ansvar inför de andra deltagarna i nätverken att genomföra vissa specificerade uppgifter, men de har inte något legalt eller demokratiskt ansvar gentemot medborgarna. Idag saknas
aktörer som tar demokratiskt eller moraliskt
ansvar för att genomföra det övergripande politiska målet om ”bredband åt alla”. Det är alltså
svårt att utkräva ansvar när samverkan sker mellan flera organisationer.
Nätverken är inte ansvariga inför staten och de
har även en viss grad av autonomi i relation till
staten. I nätverken finns också en tendens till att
ansvaret blir de enskilda individernas. Nätverken
har sällan syftet att nå fram till gemensamma
beslut. Istället kan varje deltagare välja vilken
typ av information den vill ta till sig och vilka
åtgärder som ska genomföras. Ansvarsutkrävande blir också svårare när inte någon
aktör har möjlighet att styra de övriga aktörerna,
vilket ofta är fallet inom nätverk.

Sammanfattning: ansvarstagande i
olika sociotekniska system
Som vi påpekat tidigare utvecklas de sociotekniska systemen i lokala sammanhang och anpassas till de traditioner och kulturer som finns i
kommuner. Samtidigt kan vi se generella styrningsmönster i olika sociotekniska system. Det
betydelsefulla är emellertid att uppmärksamma
att olika sociotekniska system har tillkommit i
olika sammanhang och har olika styrningstraditioner. Government och governancestrukturer är
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emellertid idealformer och i praktiken finns ingen av dem i sin renodlade form. Däremot kan
olika system mer eller mindre präglas av mer
eller mindre government respektive governance.
Som nämnts har energisystemet utvecklats i en
tydlig governmentstruktur. De styrs därigenom
främst inom de hierarkier som utvecklas i lagstiftning och genom praxis. Det gör det svårt att
genomföra förändringar i energisystemet genom
att hänvisa till överenskommelser som träffats i
nätverk som saknar tydlig förankring i regelverk
och hierarkier. Bredbandsystemet däremot har
utvecklats i en governancestruktur där olika
aktörer givits uttalade roller och specifika avtalade uppgifter.
När nya politikområden utvecklas som går
tvärs genom etablerade sociotekniska system är
det viktigt att utveckla styrningsstrategier som
kan förstås och accepteras av aktörer som är vana
vid både governance- och governmentstrukturer.
Exempel på frågor som griper in i både energioch bredbandssystemen är miljöfrågan och samhällets krishantering. Både miljö- och krishanteringspolitiken är uppbyggda i en governancekontext, vilket skulle kunna indikera på att bredbandsystemet lättare skulle kunna anamma och
införliva idéer från miljö- och krishanteringsområdet än vad energisystemet, som har en annan
styrningstradition, kan.
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Viktiga lärdomar att dra
Avslutningsvis är det dags att sammanfatta bokens lärdomar. Det första perspektivet på stora
sociotekniska system som vi har framhållit här är
betydelsen av att betrakta tekniska system som
inte enbart tekniska utan i hög grad både tekniska
och social det vill säga som sociotekniska system.
Det andra perspektivet vi lagt på dessa frågor
är att betrakta kommunen som en plats, en gemenskap av människor, en organisation och en
institution. Sammantaget har det visat att kommunen har olika möjligheter att styra de sociotekniska systemen beroende på ur vilket perspektiv man betraktar kommunen.

Vem styr energi- och bredbandssystemen?
I denna bok har vi haft som utgångspunkt att de
”tekniska system” som omger oss är sociotekniska till sin karaktär, eftersom systemen
formas och påverkas av både tekniska lösningar
och av regelverk, aktörers agerande, ekonomiska
förutsättningar etc.
Kommunerna kan styra de sociotekniska systemen på olika sätt. Då de sociotekniska systemen ofta organiseras i kommunala aktiebolag har
vi diskuterat att kommunal styrning av systemen
ofta måste ske efter aktiebolagslagens principer.
Det har dock varit ovanligt att kommunerna
utövat en aktiv ägarstyrning av dessa bolag.
Även om kommunerna inte själva äger systemen kan de genom det kommunala planmonopo95

let påverka de system som andra entreprenörer
vill etablera i kommunen. Kommunen som plats
betonar att kommunens unika förutsättningar
påverkar hur sociotekniska system utformas just
där. I till exempel bredbandsfallet blev kommunens befolkningstäthet direkt avgörande för om
systemet skulle byggas upp av marknadens aktörer eller i kommunal regi.
Kommunen kan också styra hur system utvecklas genom att vara aktiva i nätverk där både
privata och offentliga aktörer ingår, såsom också
visades i bredbandsexemplet. I dessa sammanhang blir utformningen av kontrakt och avtal
mellan parterna betydelsefulla, inte minst för att
veta vem som har ansvar för och därigenom kan
ställas till svars för en fråga.
En generell tendens i samhället är också att allt
fler och olika aktörer involveras i processer som
rör de sociotekniska systemen. I bredbandsfallet
blev det tydligt i de kommuner där byalag hjälpte
till att etablera bredband i sitt bostadsområde. I
energiexemplet visade fallet med Agenda 21 att
det fanns medborgare som ville påverka utformningen av energisystemet, men inte lyckades.
En förklaring till att Agenda 21s mål och visioner inte fick praktisk betydelse för energisystemet i Linköping kan vara att energisystemet
där var ett etablerat system som i hög utsträckning styrdes i en governmentkontext. Agenda 21dokumentets formella status i kommunen var
oklar och ingen aktör såg det som ett formellt
styrdokument som måste implementeras i den
kommunala verksamheten.
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Tips och råd för styrning av
sociotekniska system!
Till sist vill vi ge några rekommendationer till er
som styr eller använder sociotekniska system i
kommuner. De handlar om hur styrningen och
utvecklingen av sociotekniska system i kommuner kan bli mer hållbart, i nätverkssammanhang.
Vi baserar rekommendationerna på de på de
olika studier som vi gjort.
Våra råd är relativt generella och uppmanar
framför allt till reflektion och debatt.
•

Utveckla strategier för att samverka
inom den kommunala organisationen
och med privata företag, ideella organisationer och medborgargrupper.
Kommunerna som organisationer och institutioner måste tydliggöra hur och varför de samverkar
med andra aktörer kring sociotekniska system,
eftersom de har makten att forma arenor för
samverkan och därför måste tydliggöra kommunala intentioner.
Alla deltagande aktörer måste veta varför och
hur kommunerna samverkar med olika grupper
och hur dessa grupper kan och bör förhålla sig
till varandra. Inte minst är det viktigt att tydliggöra ansvarsfördelningen inom kommunens olika
organisatoriska delar, särskilt om kommunen har
ett hel- eller delägt bolag som hanterar delar av
det sociotekniska systemet.
Kommunala strategier bör fokusera på kommunens mål med samverkan och tydliggöra
gränser för andras deltagande. Om regionala eller
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andra politiska hänsyn skall tas beträffande systemens utveckling är det viktigt att kommunen
fastställer och håller fast vid hur detta skall ske.
Exempelvis när, var och hur sociotekniska system skall byggas ut är viktigt att tydliggöra. En
genomskinlig och stabil struktur underlättar för
marknadsaktörer att samverka med kommunen
och varandra. Om kommunens intentioner är
kända kan de både diskuteras öppet och underlätta andra aktörers strategiska agerande.
Samverkan med medborgargrupper, som byalag, kräver särskilt tydliggörande av ansvarsfördelningen. När det gäller medskapande är det
viktigt att kommunen som organisation förhåller
sig likartat till olika grupper. Institutionella normer bör utvecklas för hur medskapande kan
formaliseras.
•

Ta hänsyn till, respektera och försök
förstå varför aktörer agerar olika.
I sammanhang då olika aktörer samverkar är det
avgörande att respektera varandras olika kompetenser och intressen. De som deltar i nätverken
har alla olika motiv för att delta. Även om det
finns ett gemensamt intresse så kommer detta till
uttryck på olika sätt i olika grupper. Därför är det
viktigt att försöka förstå varandras motiv för att
delta i samverkan. Ibland kan konflikter uppstå
just på grund av att man inte försökt förstå varandra.
Exempelvis ser företag till sina intressen och
vinst, till skillnad från kommunala aktörer i
samma nätverk som kanske främst värnar om
svaga grupper och områden där företagen inte
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kan göra vinster. Sådana olika förhållningssätt
behöver inte förhindra samverkan, men samverkan kommer förmodligen att begränsas till ett
fåtal sakfrågor i vilka aktörernas intressen möts.
Det är också viktigt med förståelse för att olika
aktörer har olika resurser. En ideell förening och
en kommunal förvaltning kan aldrig agera jämbördigt i ett nätverk. Men de är lika viktiga för
nätverkets långsiktiga funktioner. Stabil och
långsiktigt hållbar nätverksstyrning baseras, inte
på att alla resurser fördelas lika, utan på att den
ojämlika resursfördelningen synliggörs och förstås av alla inblandade parter.
Kunskap är en central resurs för att utveckla
sociotekniska system i kommuner. Respekten för
olika aktörers kunskap är grundläggande och
nätverken måste syfta till att nå största möjliga
mervärde genom att dela kunskap. Därmed inte
sagt att alla måste kunna allt.
•

Utnyttja kommunens samlade kompetens i olika beslutande organ, förvaltningar och bolag för att utveckla
de sociotekniska systemen.
Kommunen har mer kompetens än vad som normalt framträder. Kommunens olika delar besitter
olika kompetenser. Förståelse för olika kunskaper gäller minst lika mycket inom den kommunala organisationen. Kommunala politiker har ett
viktigt ansvar för att styra verksamheten så att
kunskaper och kompetenser delas.
I kommunen som gemenskap kan det finnas
många med kompetenser och möjligheter att
bidra till bättre och hållbar styrning och utveck99

ling av de sociotekniska systemen. Det är viktigt
att skapa arenor för att släppa in dessa aktörer.
Om sådana arenor skapas på förhand kan det vid
krissituationer i systemen vara enklare att mobilisera kunskap och resurser för att hantera krisen.
•

Förbered för ansvarstagande, krissituationer och konflikter innan de
uppstår.
Sociotekniska system skall utformas för att vara
hållbara och minimera riskerna för att de skall
fallera. Men självklart finns det risker inbyggda i
sociotekniska system och det mest oväntade kan
uppstå. Därför är det avgörande att redan i utvecklingen av sociotekniska system planera för
och klargöra vem som tar ansvar för vad, samt
hur olika möjliga krissituationer kan hanteras och
av vem.
För att ansvarstagandet skall kunna klargöras
på förhand, krävs en förståelse för olika roller
och kompetenser hos deltagare i nätverket. Det är
viktigt att skilja på vad som kan specificeras i
kontrakt mellan olika parter och vad som är ett
mer diffust politiskt ansvarstagande. Om den
politiska organisationen utlovar något till väljarna måste det kunna följas av att förvaltningsorganisationen kan leverera det. Detta treparts
förhållande mellan medborgare, politiker och
tjänstemän är klassiskt. Men i relation till sociotekniska system i ett komplext och teknikberoende samhälle ställs det på sin spets. Därför kan det
inte lösas när konflikter eller kriser är en realitet.
Istället måste olika slags ansvar synliggöras och
tydliggöras tidigare för samtliga berörda.
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•

Ta hänsyn till lokala förutsättningar
och försök att förstå lokala styrkor
och svagheter .
En av kommunens främsta styrkor, oavsett i
vilket perspektiv man betraktar kommunen, är
förmågan att anpassa sig till lokala förutsättningar, på platsen, bland folket och i just den organisationen. Avgörande är således att förstå de lokala styrkorna och svagheterna ur olika perspektiv.
Energisystem används och organiseras olika i
olika delar av landet och så skall det vara. Det
går inte att kopiera erfarenheter från en kommun
rakt av till en annan. Varje kommun är unik och
det är avgörande att de lokala aktörerna kan
förstå och hantera de lokala förutsättningarna.
Sociotekniska system måste utvecklas olika.
Det som är en styrka i en kommun kan vara en
svaghet i en annan. I bredbandsfallet kunde vi se
att i Norrlands glesbygd var de engagerade byalagen en styrka som möjliggjorde omfattande och
snabb utbyggnad. Men andra kommuner kunde
inte skapa byalag för att bygga bredband. Där
fanns istället marknadsaktörer som på helt andra
premisser kunde skapa lika omfattande och
snabb utbyggnad.
Jämförelser är bra, men bara så länge man vet i
vilket sammanhang de skall passas in. Det som
verkar vara ”best practice” i en kommun behöver
inte vara det i en annan. Men var inte rädda för
att inspireras!
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•

Lär av andra kommuner, uppfinn
inte hjulet på nytt – men dra egna
hjulspår!
Trots att kommuner är olika kan de inspireras av
och lära av varandra. Men det är bara den som
känner till de verkligt unikt lokala förutsättningarna som kan förstå hur och varför vissa saker
fungerar i en kommun men inte i en annan. Denna översättning av styrning och design av sociotekniska system måste grundas på förståelse för
och av det lokala. Överföringen av tekniska,
sociala och organisatoriska lärdomar från en
plats till en annan måste göras av dem som verkligen känner till den mottagande platsens resurser
och problem.
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