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Förord 
Först och främst vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Robert Jonsson som bidrog till 
att uppsatsprocessen blev en minnesvärd upplevelse. Vi vill tacka honom för all den goda 
vägledning han gett oss och för det stora stöd han varit. Vidare vill vi även tacka våra 
kontaktpersoner på Samhällsbyggnadsförvaltningen som bidragit med värdefull 
information vilket möjliggjort för oss att utföra studien på bästa möjliga sätt. Ett tack vill vi 
också rikta till de respondenter som deltagit i studien och delat med sig av erfarenheter och 
kunskap. Avslutningsvis vill vi tacka våra nära och kära som gett oss stöd under studiens 
gång.  
 
Lisa och Caroline 
Linköpings universitet, maj 2015 
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Sammanfattning 
Denna uppsats bidrar med förståelse för effektivitet vid kommunala 
organisationsförändringar utifrån kommunernas övergripande uppgifter. Utgångspunkten 
ligger i en organisationsförändring inom Ludvika kommun som resulterade i en ny 
Samhällsbyggnadsförvaltning. Offentlig sektor är intressant att studera då offentliga 
organisationer agerar i en komplex omgivning med krav att ta hänsyn till motstridiga 
intressen. Effektivitet är komplext då det inte finns någon entydig definition av begreppet. 
Med hänsyn till motstridigheterna i offentliga organisationer adderas ytterligare 
komplexitet i begreppet.  
 
Kommunernas övergripande uppgifter (samhällsutvecklande kommunen, 
myndighetsutövande kommunen, kommunen som lokalt samhälle samt kommunen som 
servicemarknad) består av att hantera både nationella restriktioner men även de lokala 
medborgarnas krav och förväntningar. Centralt i studien är en modell som sammankopplar 
dessa olika uppgifter i relation till företagsekonomiska värderingar och 
samhällsvetenskapliga dito. Modellen tar även hänsyn till lokalt respektive statligt styre. 
Utöver detta utgår studien ifrån teorier gällande effektivitet, vilka sätts i relation till den 
centrala modellen.  
 
Studiens fallorganisation studerades via intervjuer och dokumentstudier. Den empiriska 
datan visade på organisationens prioriteringar, vilka speglade vad som förändrades i och 
med de organisationsförändringar som skedde. Förändringarna visade på att organisationen 
fått ett större fokus på företagsekonomiska värderingar. Det framkom även att 
fallorganisationen avsåg förbättra dess måluppfyllelse mot kommunens medborgare, men 
att detta varit problematiskt att uppnå då hänsyn inte tagits till långsiktiga konsekvenser. 
Konsekvenserna innebar att effektivitetsbegreppets motstridigheter blivit framträdande och 
påverkat varandra på oförutsedda sätt. Dessa insikter bidrar till ökad förståelse för 
effektivitetsbegreppet i kommunal kontext. !
!  
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1. Effektivitet i en kommunal kontext 
Det moderna samhället har kommit att allt mer karaktäriseras av ett granskningssamhälle. 
Detta benämner Power (1997) som The audit society, och innebär att företag ständigt 
övervakas och granskas av revisorer. Detta gäller numera även offentliga verksamheter. 
Kommunerna möts hela tiden av influenser från granskningssamhället och idéer om hur 
offentliga verksamheter ska styras vilket Hood (1991) benämner som New Public 
Management (NPM). Rövik (2008) beskriver utvecklingen och spridningen av 
organisatoriska idéer som uppkommer av den omvärld som organisationerna befinner sig i. 
Han definierar nya och pågående trender som en särskilt bidragande orsak till förändring. 
Detta medför i olika utsträckning problematik på grund av att organisationsidéer på modet 
leder till förenklade uppfattningar om effekterna av dem. Dahl och Ivarsson Westerberg 
(2011) diskuterar konsekvenserna för ledning av organisationer i mötet mellan 
granskningssamhället och managementsamhället. Ett exempel på managementsamhället 
som de tar upp är benägenheten hos en organisation att förändras och applicera moderna 
idéer och modeller för styrning och ledning. Samtidigt som denna utveckling fortgått har 
det även blivit allt viktigare att styra rätt, och även kunna visa det. Denna transparens, som 
blir en följd av organisatoriska granskningar och jämförelser, är viktig även i offentliga 
organisationer. Eftersom den kommunala sektorn förändras är det viktigt att fortsätta 
bedriva forskning kring kommunal verksamhetsutveckling för att undersöka de inre och 
yttre konsekvenser som utvecklingen medför. Den kommunala utvecklingen berör inte bara 
aktörer inom kommunorganisationerna, utan även externa aktörer såsom kommunernas 
invånare.  
 
Sedan den nya kommunallagen trädde i kraft i början av 1990-talet har kommunerna i 
Sverige fått en allt större organisationsfrihet (Jonsson & Arnell, 2006). Genom 
omregleringen skulle ökad frihet till lokal anpassning underlättas vilket också skulle 
medföra att kommunerna skapade effektivare organisering (Jonsson, 2013). Parallellt med 
detta har framväxten av NPM inom den offentliga sektorn varit påtaglig under de senaste 
decennierna (Montin, 1997; Montin & Granberg, 2013). När förvaltningspolitiken tog till 
sig NPM innebar det reformer för kostnadsminskningar och utökade möjligheter för 
kommunerna att själva styra sin verksamhet utan statlig påverkan, med avseende att 
effektivisera de offentliga organisationerna (Montin, 1997: Montin & Granberg, 2013).  
 
Kommunerna har enligt Wallenberg (1997) en komplicerad roll då de både är styrda av 
staten, genom lagar och regler, men också styrda av sina medborgare, genom folkvalda 
politiker. Detta påverkar hur kommunerna arbetar, då det ger dem vissa förutsättningar. 
Kommunerna har mer än en uppgift att arbeta med, och dessa olika uppgifter behöver 
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balanseras inom kommunernas olika verksamheter. Kommunernas verksamhet kan därmed 
varken följa statsvetenskapliga eller företagsekonomiska modeller, då de behöver båda 
delar för att uppfylla sina uppgifter. Trots det har stora delar av offentlig serviceproduktion 
kommit att läggas hos kommunerna, vilket i kombination med knappa ekonomiska resurser 
har lett till att effektivitet fått en allt större vikt inom kommunerna.  
 
Brorström (1990) skriver att effektivitet kan innebära en rad olika saker och dessutom 
återfinnas på olika nivåer. Det är vanligt att det benämns som inre och yttre effektivitet, där 
den inre effektiviteten kommer ur relationen mellan insatta resurser och de resultat som 
framkommer. Den yttre effektiviteten å andra sidan är relationen mellan verkliga 
prestationer och vad som var planerat. Den yttre effektiviteten anses därmed vara enkel att 
ta fram, då det ses som en jämförelse mellan planerat resultat och verkligt resultat. Detta 
under förutsättningarna att de mål som satts upp är mätbara, och att arbetsinsatsen är 
påverkbar hos den resultatansvariga. Inre och yttre effektivitet definieras också som att göra 
saker rätt respektive att göra rätt saker. Enligt Brorström och Siverbo (2008) kan yttre 
effektivitet i demokratiskt styrda organisationer, till exempel kommuner, ses som att 
organisationen gör det medborgarna via de folkvalda representanterna anser vara rätt att 
göra. Inom organisationen finns även inre effektivitet, definierad som att förvaltningar 
genomför de beslutade uppgifterna på ett sätt där organisationen hushåller med dess 
tilldelade resurser. 
 
Enligt Montin (2010) effektivitet problematiskt i demokratiskt styrda organisationer på 
grund av det faktum att kommunerna agerar i, och demokratin återfinns på, olika nivåer. 
Detta innebär att kommunerna har olika intressen att ta hänsyn till i sin verksamhet 
beroende på vilken nivå de ser till. Den nationella nivån är densamma för alla kommunerna 
och styr dem åt samma riktning. Det finns sedan en regional nivå där de nationella besluten 
bryts ned och görs mer lättåtkomlig av de regionala politikerna, för att möjliggöra en bättre 
anpassning till kommunerna inom samma regionala område. Sista nivån, den lokala, är 
olika för alla kommuner, eftersom den bestäms utifrån kommunernas medborgare och 
geografiska läge. Alla dessa nivåer påverkas också av EU i viss utsträckning och på olika 
sätt.  
 
Att hushålla med de resurser som kommunerna har till förfogande är allt annat än enkelt. 
Kommunerna har mycket att ta hänsyn till, både internt och externt. Som Knutsson, 
Mattisson, Ramberg och Tagesson (2006) beskriver är en kommunal verksamhet fylld av 
dynamik och laddning. De knappa resurserna som tjänstemän och förtroendevalda har 
tillgång till, för att möta behov hos medborgare, ställs dagligen mot medborgarens skenbart 
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omättliga behov av service. Inom organisationen finns olika aktörer vilka har sin 
individuella syn på vad som är önskvärt och vidare vad som är att betrakta som 
framgångsrika resultat. Mattisson (2000) benämner dessa aktörer som politiska, 
professionella och kommersiella. Med svårigheterna i att upprätthålla en god hushållning 
med de tillgångar som finns till förfogande och de olika interna och externa aktörerna i 
åtanke rör vi oss vidare mot forskning om kommunal utveckling. En viktig byggsten i 
kommunal utveckling är enligt Nilsson (2012) effektivitet, och sambandet mellan 
effektivitet och kommunernas utveckling mot framgång beskrivs som tydligt. Om 
verksamheten ska effektiviseras för att utvecklas mot framgång, finns det inte då 
problematik och svårigheter att göra det med utgångspunkt i uppgifter och mål som 
tenderar att strida mot varandra och de olika aktörernas syn både internt och externt? 
Problematik som denna är viktig att forska om och belysa för att öka medvetenheten om att, 
när det kommer till att utveckla och effektivisera offentliga organisationer, finns en rad 
faktorer som är viktiga att inkludera i effektiviseringsprocessen. Vad som pågår i 
kommunerna berör alla i Sverige, då alla bor i en kommun och via kommunalskatten 
finansierar kommunernas verksamhet. Dessutom skriver Nilsson (2012) att kommuner ofta 
samarbetar med privata och ideella aktörer vilket betyder att kommunernas utveckling är 
väsentlig även för näringslivet.  
 
Att Power (1997) pratade om uppkomsten av ett granskningssamhälle kan anses vara sedan 
gammalt känd information. Trots att det var ett tag sedan debatten om 
granskningssamhället tog fart så urskiljs numera en bekräftelse på att det är viktigt för 
företag att verksamheten granskas av revisorer för att överleva på lång sikt. Även i den 
offentliga verksamheten syns revisorernas påverkan på hur exempelvis kommunerna 
organiseras för att möta samhällets utveckling och de krav som idag ställs från externa 
aktörer (Ek, 2012). Det är vanligt att revisionsbolag som konsulter i kommunerna lägger 
fram förslag på en förändrad struktur för att effektivisera verksamheten. Grunden i dessa 
förslag ligger i företagsekonomiska värderingar, såsom kostnadseffektivitet och en 
helhetssyn för att samordna de befintliga resurserna och därmed inte suboptimera delar av 
verksamheten (se t ex. Power, 1997; Montin, 1997; Sundin & Tillmar, 2010; Montin & 
Granberg, 2013). Problematiken i denna pågående trend ligger i att revisionsbolagen oftast 
grundar sina beslut på erfarenheter från den privata sektorn, vilket får till följd att 
komplexiteten i offentliga organisationer riskerar att förbises. Det är också ett problem att 
begreppet effektivitet och effektivisering används utan närmare eller djupare innebörd. 
!  
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1.1 Forskningsfältets problematik och studiens syfte  
“Effektivitet, kostnadseffektivitet, produktivitet, arbetsproduktivitet, 
totalproduktivitet, yttre och inre effektivitet, måluppfyllelse, nytto/kostnadskvot, 
verkningsgrad, värde för pengarna, resultat, vinst, förädlingsvärde, 
samhällsekonomisk lönsamhet – det finns många begrepp som alla ger uttryck för 
den heta önskan att få ut så mycket som möjligt av en viss mängd resurser.”   

Richard Murray (2006, s. 121) 
 
Som citatet tydligt visar finns det inte enbart ett sätt att uttrycka effektivitet på. Med detta i 
åtanke ställer vi oss frågan vad det är som egentligen ska effektiviseras i enlighet med de 
rapporter som revisorer lägger fram om exempelvis effektivare verksamheter och 
effektivare resurssamordning. Vad innebär egentligen effektivitet i en kommunal kontext, 
vad är det som ska effektiviseras och utifrån vilka förutsättningar ska detta ske? 
 
Kommunerna har inrättats för att fullgöra flera uppgifter vilka beslutats genom 
demokratiska processer och utvecklats genom tiden. Dessa uppgifter benämns inom 
forskningen på en rad olika vis (se t.ex. Montin, 1997; Wallenberg, 1997: 2000; Jonsson, 
Gustavsson, Arnell, Högberg & Jonsson, 2002). Det finns dock en samstämmighet i 
uppfattningen om kommunernas uppgifter, och även i att dessa uppgifter är delvis 
motstridiga. Till exempel ska kommunerna agera som statens förlängda arm och genomföra 
nationella beslut, men på samma gång vara självstyrande med egenformulerade målbilder 
och ta eget ansvar i förhållande till dess medborgare. Hur kommunens interna syn på dess 
uppgifter ser ut påverkar hur kommunen leds, och hur strategier och mål formuleras. De 
olika uppgifterna kräver olika prioriteringar, och samspelet mellan dessa ger en komplexitet 
och motstridighet i uppställningen av mål (Wallenberg, 2000). I förändringsprocesser blir 
det viktigt att balansera dessa motstridigheter. Denna balans skiftar dessutom över tid, när 
kommunerna anpassar sig efter sina omgivningsförhållanden (Jonsson, 2013). Beroende på 
kommunernas förutsättningar kan effektivitet antas ha olika betydelser. Att skildra 
effektivitet genom att till exempel se på kommunerna som medborgarnas 
intresseorganisation kan ge att effektivitet handlar om huruvida kommunen gör vad 
medborgarna förväntar sig att kommunerna ska göra. Ett annat sätt att se på begreppet 
effektivitet är det problematiska i att effektivt bedriva en verksamhet som myndighet där 
regler och restriktioner kommer från högre instanser så som nationella myndigheter. Att 
bedriva en effektiv verksamhet i en organisation som innehar fyra övergripande uppgifter 
(se avsnitt 3.2) är ett komplext problem där vi ser en intressant kunskapslucka.   
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Denna studie har utgångspunkt i en organisationsförändring som Ludvika kommun 
genomgått, som bland annat resulterade i en ny Samhällsbyggnadsförvaltning. Effektivitet 
var ett ledord i förändringen och vad som avsågs effektiviseras var bland annat samordning 
av de resurser som förvaltningen hade till sitt förfogande. Förändringen avsåg också att 
tydliggöra formuleringen av mål och riktlinjer för verksamheten. Komplexiteten i 
begreppet effektivitet inom offentliga organisationer är en intressant utgångspunkt för att 
förstå vad effektivitet innebär i denna kontext.  

Syfte 
Syftet med denna studie är att bidra med förståelse för effektivitet vid kommunala 
organisationsförändringar utifrån kommunernas övergripande uppgifter. Vidare är syftet att 
denna förståelse avser kunna användas som vägledning i kommunala 
organisationsförändringar. 

Disposition 
I kapitel två presenterar studiens tillvägagångssätt och de utgångspunkter som föreligger 
denna studie. Studien är kvalitativ och empiri insamlades via intervjuer och 
dokumentstudier. I tredje kapitlet presenteras studiens teoretiska bakgrund och dess 
teoretiska referensram. Den teoretiska bakgrunden beskriver tidigare studier om 
framgångsrik kommunal utveckling samt relationen mellan stat och kommun. I studiens 
teoretiska referensram presenteras kommunernas övergripande uppgifter och teorier om 
effektivitet. I referensramen presenteras även en sammanfattande modell där kommunernas 
uppgifter positioneras. I kapitel fyra presenteras sedan Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
Ludvika kommun som utgör studiens empiriska grund. Detta kapitel bygger på kvalitativa 
intervjuer och dokumentstudier som kompletterar varandra. I kapitlet beskrivs prioriteringar 
och arbetssätt inom enheterna och förvaltningar och hur dessa förändrats i samband med att 
de blev en enad Samhällsbyggnadsförvaltning. I kapitel fem diskuteras vilka av de fyra 
övergripande uppgifter som är framstående i förvaltningens enheter och även hur dessa 
påverkats av förändringen. Diskussion kring hur effektivitet framträder i samband med 
förändringen samt hur den inre och den yttre effektiviteten påverkar varandra återfinns 
också i kapitel fem. I studiens sjätte kapitel presenteras slutsatsen och studiens bidrag. 
Effektivitetsbegreppet är komplext i Samhällsbyggnadsförvaltningen vilket beror utifrån 
tidsperspektiv samt utifrån vilken nivå inom organisationen som begreppet relateras till. I 
det sjunde kapitlet redogörs för denna studies praktiska implikationer, och i det åttonde 
kapitlet förs diskussioner för fortsatt forskning inom det aktuella området.  

!  
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2. Metod   
I följande metodkapitel presenteras studiens metodologiska utgångspunkter samt de 
tillvägagångssätt som använts för att genomföra studien. Studien är en kvalitativ fallstudie 
med ett abduktivt förhållningssätt. Vidare förs löpande diskussioner kring kritik mot valda 
metoder i syfte att stärka studiens kvalitet.  

2.1 Kunskapssyn och studiens bidrag 
I denna studie har vi tagit till oss och använt oss av den diskussion angående 
sanningsbegrepp som Alvesson och Sköldberg (2008) tar upp. Det är en intressant 
diskussion där de genom en illustration i form av en triangel lyfter fram sanning som 
användning, korrespondens och mening. Illustrationen representerar det trilaterala 
sanningsbegreppet för att positionera och lägga olika tyngdpunkter i sanningens tre 
dimensioner. Enligt Alvesson och Sköldberg präglas i princip alla studier av det trilaterala 
sanningsbegreppet, vilket innebär att forskaren inte kan frångå ett utav de tre begreppen 
utan att möta problematik. Beroende på studiens utformning dominerar begreppen olika 
mycket, och tyngdpunkten på begreppen kan skifta under studiens gång. 
 
I utformandet och utförandet av denna studie har tyngdpunkten främst legat i de båda 
begreppen mening och användning, men korrespondens frångås för den skull inte. Enligt 
Jonssons (2013) tolkning av Alvesson och Sköldberg (2008) samt Fishman (1999) 
överensstämmer mening med hermeneutik, korrespondens med positivism och användning 
med pragmatism. Fishman (1999) skriver att sanningsbegreppet i pragmatisk mening inte 
ligger i att objektivera verkligheten eftersom den omges av ständig förändring. Vidare 
uttrycker han att den pragmatiska sanningen ligger i användbarhet, att kunna lösa och reda 
ut problematiska situationer. Användbarheten i denna studie ligger i dess resultat som kan 
användas inom de tre kunskapsnivåerna som presenteras närmare i ett senare avsnitt av 
kapitlet (Se Kunskapsbidrag i flera nivåer). I denna studie har vi fokuserat på att beskriva 
och förstå komplexiteten i effektivitetsbegreppet i relation till en organisationsförändring 
utifrån fallet med Samhällsbyggnadsförvaltningen i Ludvika kommun. Detta 
förhållningssätt likställer vi med hermeneutiken som i likhet med pragmatiken inte heller 
har en objektifierande verklighetssyn. Enligt Alvesson och Sköldberg (2008) grundar sig 
hermeneutiken i ett sökande efter en djupare förståelse, baserad på tolkningar av en 
observerad del i förhållande till dess helhet. Fokus inom detta perspektiv ligger alltså inte i 
förklaring, utan förståelse. Detta speglas i denna studie på så sätt att dess syfte ligger i att 
beskriva och förstå studiens fall, snarare än att förklara varför fallet ser ut som det gör.  
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Som tidigare nämnt så skiftar fokus mellan tyngdpunkterna genom en studies gång. Detta 
har visat sig i denna studie på så sätt att vi vid insamling och bearbetning av material har 
haft tyngdpunkt i mening då vi velat förstå, och ytterligare ta fram förståelse ur, materialet. 
Vidare har studien skiftat mot pragmatik i analys då resultatet av studien har avsetts kunna 
användas i sammanhang utanför detta studieprojekt. Värdet av studien ligger inte enbart i 
dess bidrag till ökad förståelse kring det studerade fenomenet utan också i resultatets 
användbarhet. Den tredje spetsen i det trilaterala sanningsbegreppet har speglats i denna 
studie genom att vi har betraktat sagda och skrivna ord som absolut sanning, om än endast 
sanning för den uttalande respondenten. Även detta perspektiv har alltså återfunnits vid 
bearbetning av material, teoretiskt såväl som empiriskt.  

Ansats och perspektiv  
Denna studie karaktäriseras av en kvalitativ ansats. Den kvalitativa ansatsen valdens med 
grund i att vi med studien avsåg att bidra med förståelse för effektivitet vid kommunala 
organisationsförändringar utifrån kommunernas övergripande uppgifter. Utifrån detta hade 
en kvantitativ ansats inte gett stöd för den förståelse som eftersträvades. Vidare lade vi även 
vikt vid hur respondenterna i studien uppfattade och tolkade den organisation denna studie 
behandlar. Enligt Alvesson och Sköldberg (2008) utgår studier av kvalitativ metod från 
studiesubjektens perspektiv vilket ytterligare stödjer den valda kvalitativa ansatsen.   
 
Studien utformades även i enlighet med en abduktiv metod, vilket används vid många 
fallstudiebaserade undersökningar. Alvesson och Sköldberg (2008) beskriver att abduktion 
innebär tolkning av ett enskilt fall utifrån ett hypotetiskt övergripande mönster. Metoden 
har drag av både induktiv och deduktiv metod, men abduktionen särskiljer sig från de båda 
genom att abduktion som metod inbegriper förståelse. Liksom induktionen utgår 
abduktionen från empiriska fakta men ligger även nära den deduktiva metoden då metoden 
inte avvisar teoretiska förföreställningar. I denna studie använde vi ett abduktivt 
förhållningssätt eftersom vi med studien avsåg att bidra till ökad förståelse snarare än att vi 
har haft för avsikt att bekräfta befintlig teori i den meningen att teori skall prövas på ett nytt 
fall. Teorin har snarare använts för att öka förståelsen för det fall och den empiri som 
framkommit i samband med studien. Under studiens gång har således tidigare teori och 
empiri successivt omarbetas i relation till varandra, vilket enligt Alvesson och Sköldberg 
(2008) kännetecknar abduktion. Abduktion är även att likna vid hermeneutikens 
förståelsespiral. Detta genom att vi i linje med det abduktiva förhållningssättet varvar teori 
och empiri och därigenom varvar den ökade förståelsen för de båda.  



!12!

Fallet Samhällsbyggnadsförvaltningen 
I denna studie har vi studerat Samhällsbyggnadsförvaltningen i Ludvika kommun, vilken 
bildades som ett resultat av en organisationsförändring med syftet att effektivisera och 
modernisera kommunen. Fallstudie som forskningsdesign föll sig naturligt för att uppfylla 
studiens syfte då granskningen av Samhällsbyggnadsförvaltningen skett intensivt och 
detaljerat. Detta karaktäriserar enligt Bryman (2011) fallstudier, och passar därmed den 
valda kvalitativa ansatsen. Fallstudien gör det möjligt att få en detaljrik bild, vilket behövs 
för att uppnå denna studies syfte. Yin (2007) skriver att fallstudien ger möjlighet för 
forskaren att bibehålla helheten och även det som är av relevant betydelse gällande 
händelser ur verkligheten, exempelvis vid organisations- och ledningsprocesser. I enlighet 
med detta stöds ytterligare vårt val av forskningsmetod för att undersöka studiens syfte.  
 
Organisationers utveckling kan ses ur en rad olika perspektiv, bland annat dess 
sammanhang, dess innehåll och dess process (Pettigrew, 1987). Pettigrews begrepp innebär 
att utveckling och förändring av organisationer sker i samspel med varandra och att det 
därför är relevant att ta hänsyn till alla tre. Denna studie har tyngdpunkt på innehåll, det vill 
säga vad som har förändrats över tid inom de verksamheter som ingår i förvaltningen. Det 
är även genom i det studerade fallets innehåll som effektiviteten återfinns vilket ytterligare 
stödjer fokus på detta perspektiv. Detta för att bidra med ökad förståelse för förändringen 
från en tidpunkt till en annan. Men för att förstå fallet och förändringen beskrivs även dess 
sammanhang, det vill säga i vilken kontext förändringen skett och fallet lever i. För 
fallorganisationen är det den svenska och kommunala kontexten, med de förutsättningar 
detta ger. Även förändringens process kommer delvis behandlas, för att förtydliga vad som 
hänt inom fallorganisationen. Processen är relevant att se till då det är genom denna 
innehållet uppkommit. 
 
Valet av fallorganisation grundades på tillgängligheten och tidigare kännedom om 
kommunen. Det grundades även på förfrågan från kommunen gällande en utvärdering av 
den organisationsförändring som genomgåtts. Organisationsförändringen innebar bland 
annat en sammanslagning av de samhällsbyggande enheterna samt förvaltning till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Grunden till detta var en utredning genomförd av KPMG. 
Vid undersökning av denna förfrågan från förvaltningen väcktes de frågor som studiens 
syfte senare baserats på. Eftersom Samhällsbyggnadsförvaltningen hade både 
myndighetsutövande enheter, driftenheter och strategiska enheter väcktes frågan om vad 
effektivitet i en kommunal kontext innebär. Eftersom förvaltningen har en heterogenitet av 
verksamheter tvingas de ta hänsyn till olika tidsperspektiv och arbetsmetoder. Effektivitet 
blev därmed än mer komplext i förvaltningen vilket ytterligare motiverade det valda fallet.  
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Kritik, generaliserbarhet och replikerbarhet 
Kritik mot den kvalitativa forskningen pekar främst mot dess tendens att vara allt för 
subjektiv. Enligt Bryman (2011) har kvalitativa forskare ofta en process där studien startar 
på ett förhållandevis öppet sätt, och efter hand konkretiserar och preciserar de 
frågeställningar som studien har sin utgångspunkt i. Denna kritik bygger på att läsaren 
därmed får knapp information gällande varför undersökningsområdet valdes framför ett 
annat. För att inom vår studie minimera risken för detta har vi lagt särskild fokus på att 
noggrant motivera de val som gjorts som har påverkat studiens riktning.  
 
Ytterligare kritik som ofta tas upp i samband med kvalitativa studier är risken att studien 
inte är replikerbar. Denna kritik bygger på den subjektiva tendensen den kvalitativa studien 
antar (Bryman, 2011). I denna studie har vi till viss del hanterat detta genom att genomföra 
ett flertal intervjuer på olika nivåer i organisationen och även en utomstående part. Detta 
har inneburit att vi tagit del av olika respondenters åsikter och upplevelser. Vidare har 
dokumentstudier genomförts, och en sammanställning av inhämtad data har därmed skapat 
en helhetsbild som reducerar de subjektiva tendenserna som enskilda respondenterna annars 
förmedlar. 
 
Något som också bör nämnas som kritik är den bristande generaliserbarheten som kan 
komma att prägla den kvalitativa ansatsen. Generaliserbarheten i en kvalitativ forskning 
förutsätter att undersökningsresultaten kan jämföras med andra studier inom samma område 
eller går att överföra på liknande miljöer (Svensson & Ahrne, 2011). 
Organisationsförändringen i Samhällsbyggnadsförvaltningen i Ludvika inte är en unik 
händelse utan en del av en pågående trend. Vidare det finns strukturella likheter mellan 
kommunerna, vilket gör att detta fall är möjligt att jämföra med andra. Därmed anser vi att 
denna studie är generaliserbar.  

Kunskapsbidrag i flera nivåer 
Då Samhällsbyggnadsförvaltningen inte är en avskild enhet utan en del i större helheter 
(jmf Alvesson & Sköldberg, 2008) går studiens genererade kunskap att använda i tre 
kunskapsnivåer. Kunskap för Samhällsbyggnadsförvaltningen, kunskap för andra 
kommuner inom Sverige och också en tredje kunskapsnivå gällande övriga offentliga 
organisationer som omges av komplexa roller att förhålla sig till. Den första nivån är den 
organisation som studien är baserad på. Samhällsbyggnadsförvaltningen kan ta till sig 
resultatet av studien och applicera det på förvaltningen, eftersom studien bygger på 
information och data som är direkt hämtat ur organisationen. Den andra kunskapsnivån är 
andra kommuner vilka också kan ta till sig resultatet. Eftersom det i Sverige finns 290 
kommuner råder hög sannolikhet att resultatet även är applicerbart på andra kommuner.  
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Anledningen till detta är dels för att Samhällsbyggnadsförvaltningen inte är unik och 
kommunerna till stor del liknar varandra i sina sätt att strukturera organisationerna. Dels 
också för att alla svenska kommuner ställs inför liknande omvärldsförhållanden och interna 
förutsättningar vilka kan leda till komplexa förhållanden som det är viktigt att ta hänsyn till. 
Som vi redan nämnt är den tredje nivån andra typer av offentliga organisationer. En sådan 
organisation kan till exempel vara en region eller ett universitet. Dessa kan på många sätt 
liknas vid kommunernas komplexa struktur och har även de motstridiga målsättningar 
vilket gör att även de omges av problematik och komplexitet som det är viktigt att ta 
hänsyn till när det kommer till framtida utveckling och förändringar. Dessa organisationer, 
likt kommunerna, bör inte enbart använda statsvetenskapliga eller företagsekonomiska 
modeller i sin organisation eftersom båda delar behövs.  

Studiens utgångspunkter - en sammanfattning 
Vår syn på sanning har haft betydelse för den studie som vi genomfört. Som beskrivet i 
ovanstående avsnitt har vår syn på sanning skiftat under studieprocessens gång, men 
tyngdpunkt har legat i begreppen mening och användning. Dessa begrepp är hämtade ur 
Alvesson och Sköldbergs (2008) sanningsdiskussion.  
 
Värdet i denna studie ligger i den ökade förståelsen för effektivitet vid kommunala 
organisationsförändringar utifrån kommunernas övergripande uppgifter, samt vidare att 
med denna förståelse ge möjlighet till vägledning vid dessa typer av förändringsarbeten. 
Användningen återspeglas i att resultatet av denna studie är applicerbar på tre olika 
kunskapsnivåer, där vår avsikt är att kunna vägleda dessa rörande beslut om 
effektiviseringsprocesser. 
  
Studiens fokus på ökad förståelse har medfört valet att genomföra av kvalitativ studie. 
Vidare har vi även arbetat utifrån en abduktiv metod eftersom detta lämpar sig för att 
uppfylla studiens syfte. Vår teori har därmed använts som ett verktyg för att öka förståelsen 
för det fall vi studerat och den empiri som kommit ur fallet. Fallet har studerats utifrån ett 
fokus på dess innehåll. I den empiriska framställningen ingår även dess process och kontext 
för att med dessa tre perspektiv erhålla en helhetssyn på fallet. Det studerade fallet har 
utgjorts av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Ludvika kommun, där förvaltningen bildats 
på grund av en organisationsförändring med syftet att effektivisera verksamheten.  
!
!  
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2.2 Tillvägagångssätt  
I detta avsnitt redogörs hur studiens teoretiska referensram tagits fram, samt hur empiriskt 
material samlats in genom intervjuer och dokumentstudier. Avsnittet presenterar även hur 
detta material sedan har bearbetats och relationen mellan framtagen data. Löpande finns 
även ett kritiskt förhållningssätt mot de metoder som använts i studien. 

Litteraturgenomgång 
För att förankra oss i tidigare forskning inom ämnet offentliga organisationer och 
effektivitet har vi i första hand sökt bland publikationer utgivna av Kommunforskning i 
Västsverige (KFI). Utifrån dessa publikationer har vi sedan arbetat oss vidare för att utöka 
vår insikt i forskningsfältet. KFI-rapporterna har därmed även legat till grund för vår 
kartläggning av framstående forskare inom organisationsteorier och effektivitet i offentliga 
organisationer. I arbetet med denna kartläggning har tidigare forskning sökts fram genom 
Linköpings bibliotekskatalog och Google Scholar. Inspiration och vägledning för tidigare 
forskning har även framkommit ur Jonssons (2013) avhandling. Denna har varit vår 
startpunkt i arbetet med att beskriva kommunernas övergripande uppgifter. Vidare har vi 
sökt böcker, avhandlingar och artiklar via Libris och Scopus. Vi har även använt oss av de 
båda tidskrifterna Nordiske organisasjonsstudier och Scandinavian Journal of Public 
Administration vilka även de legat till stöd för vidare litteratursökning för att hitta relevant 
forskning och ytterligare källor.  
 
Att inspireras av forskning på det sätt som beskrivits ovan har fördelar och nackdelar. En 
fördel är att mer erfarna forskare innan oss presenterat forskning inom närliggande 
forskningsfält. Detta är en fördel då vi kan använda de tidigare studierna som utgångspunkt. 
Faror med att inspireras och arbeta på det sätt vi gjorde i denna studie är risken missa viktig 
forskning som inte bearbetas i de inspirationskällor vi använt. Detta har vi arbetat för att 
undvika genom att förankra oss i forskning rörande organisationer och effektivitet även 
utanför den ekonomiska ramen. Czarniawska är en framstående forskare inom 
organisationsförändringar vars forskning även är kopplad till offentliga verksamheter. 
Utgångspunkten för mycket av Czarniawskas forskning ligger i sociala sammanhang och 
för oss har därmed Brorström och Siverbo legat närmare vår studies syfte. Detta genom att 
de har ekonomiska utgångspunkter och även har koppling till kommunala kontexter. Vidare 
har Brorström och Siverbo även, genom att de i sin forskning hämtat inspiration från 
North1, bidragit till en blick ut ur det svenska forskningsfältet.  
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Douglass North mottog år 1993 Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till minne av Alfred Nobel. 
North förklarade bland annat ekonomisk utveckling genom att uppmärksamma institutioners roll. Källa: 
Nationalencyklopedin, 2015.  
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Den teoretiska bakgrund som föreligger denna studie utgörs till största del av nationell 
forskning. Avsaknaden av ett större internationellt perspektiv är ett medvetet val då den 
svenska kontexten satts i centrum. Komplexiteten i begreppen är inte begränsat till enbart 
svensk kontext, men valet motiveras av viljan att bidra med förståelse för den nationella 
kontexten varför det till högre grad återfinns nationell forskning. Det har varit viktigt för 
oss i denna studie att tillvarata den forskning som finns tillgänglig inom den nationella 
ramen för att kunna bygga vidare på denna och på så sätt bidra till dess utveckling.  

Kvalitativa intervjuer  
För att samla in empirisk data för att stödja vår förståelse för det fenomen vi studerat 
genom fallstudien valde vi att genomföra ett antal intervjuer och även dokumentstudier. De 
intervjuer som genomförts har karaktäriserats av den struktur som Kvale och Brinkmann 
(2014) benämner halvstrukturerade livsvärldsintervjuer. Valet av denna typ av intervjuer 
grundades i att det gav oss möjlighet att anpassa intervjuerna efter respondenternas svar, 
och det har på så sätt möjliggjort att fånga så mycket som möjligt av relevans för studien. 
Intervjuerna dokumenterades med hjälp av ljudupptagning för att minimera risken att 
relevant information för studiens syfte gått förlorat. Inspelning av intervjuerna hade även 
som syfte att stärka kvaliteten i studien, då det möjliggjorde att mer korrekt kunna återge 
det empiriska materialet som samlades in. Dessa inspelningar har skett med samtycke från 
samtliga respondenter.  

Intervjuguide 
När vi arbetade med utformandet intervjuguiderna utformades de med grund och stöd i den 
teoretiska referensramen för studien. Frågorna delades in i olika teman för att underlätta för 
oss under intervjuerna, och för att skapa en tydlighet för respondenterna. De huvudsakliga 
teman som användes var förändring, effektivitet och mål. Förändringen har legat som grund 
för denna studie och frågorna som kopplats till detta tema arbetades fram för att få en 
förståelse för hur respondenterna uppfattat denna. Nästa tema, effektivitet, valdes eftersom 
rapporten från utredningen av KPMG (2010) handlade om att effektivisera 
kommunorganisationen. Effektiviteten var det som intresserade oss och därför ville vi 
undersöka hur cheferna på de olika enheterna upplevde effektivitet och om detta skiljde sig 
från hur det var förut med jämfört med tiden för intervjun. Sista temat vi utgick från var 
mål. Detta för att vi ansett att arbetet med mål speglar synen på effektivitet, genom att visa 
på och varför verksamheten ska bedrivas. Vi hade även mål som tema för att därigenom 
kunna se tendenser till hur prioriteringar inom förvaltningen sett ut. De intervjuguider som 
vi utgått från under intervjuerna finns tillgängliga i bilaga 1.  
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Urval av respondenter 
Totalt har tolv intervjuer genomförts. Valet av merparten respondenter gjordes strategiskt, 
vilket inneburit att de intervjuade personerna valdes medvetet. Det strategiska valet syftar 
till att lämpligheten ska uppfyllas (Johannessen & Tufte, 2002).  När detta urval gjordes 
togs hänsyn till personernas befattning. Valet av respondenter inom förvaltningen föll dels 
på förvaltningens respektive enhetschefer. Dessa var relevanta för studien då de ansågs ha 
övergripande kunskap om de enheter de ansvarade för, samt att de kunde bidra med inblick 
och kunskap ur olika perspektiv med hänsyn till vilken enhet de arbetade på. Dessa 
personer hade varit anställda på förvaltningen olika länge, och bidrog därmed i olika grad 
till jämförelsen före och efter förändringen. Ytterligare en respondent i studien arbetar inom 
förvaltningen, vilken jobbat inom kommunen under en längre tid och under delar av 
studiens gång varit anställd som administrativ chef, för att sedan vikariera som 
förvaltningschef. Syftet med denna intervju var att genom ännu ett perspektiv söka förstå 
komplexiteten i effektivitet inom förvaltningen. Som komplement till detta har intervju 
genomförts med den person som blev anställd som förvaltningschef kort efter att 
förvaltningen bildades. Denna respondent bidrog till en övergripande syn och kunskap 
vilken adderat ytterligare ett perspektiv. Ytterligare strategiskt valda respondenter bestod av 
politiska representanter i fallorganisationen. Dessa var vid studiens genomförande sittande 
ordföranden för de två nämnder under vilka Samhällsbyggnadsförvaltningen ligger. Dessa 
intervjuer genomfördes för att erhålla den politiska ledningens perspektiv på förvaltningens 
arbete. En strategiskt vald respondent var även projektledaren för den utredning från 
KPMG (2010) vilken la grunden till förändringen i Samhällsbyggnadsförvaltningen. Denne 
respondent bidrog med förståelse för uppkomsten och bakomliggande tankesätt för den 
organisationsförändring som kommunen genomgått. 
 
Som komplement har intervjuer även genomfört som karaktäriseras som ett kedjeurval. 
Under en av de första sju intervjuerna tipsades vi om den före detta chefen för Miljö- och 
byggkontoret. Denne respondent var drivande vid Samhällsbyggnadsförvaltningens 
bildande och gav oss information om verksamheten före förändringen. Denne respondent 
informerade oss även om vem som från politiskt håll var framstående i samband med 
förändringen. Att Ludvika kommun behövde en förändring var politiskt förankrat och 
därför intervjuades även under förändringen sittande kommunalråd. Detta för att erhålla det 
politiska perspektivet på sammanslagningen och kommunens utveckling. En 
sammanställning av samtliga respondenter finns i bilaga 2.  

Respondenter i Dalarna 
Innan intervjuerna genomfördes kontaktades respondenterna antingen via mail eller telefon 
för att boka in intervjuer. Vid denna kontakt informerade vi kort om studien och även delar 
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av syftet. Sju av intervjuerna genomfördes personligen i lokaler inom 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Detta var det naturliga valet, då intervjuerna ägt rum för 
att undersöka organisationen i vilken respondenterna arbetar. Nackdelen med att genomföra 
intervjuerna på deras arbetsplats är att miljön påverkar hur respondenterna framställer sig 
själva (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). I en arbetsmiljö finns risk att respondenterna 
vill framstå som professionella, vilket kan speglas i deras svar. Detta är en risk vi bortsett 
från, då syftet med intervjuerna inte var att undersöka de individuella respondenterna, utan 
organisationen de arbetade i.  
 
Våra kontaktpersoner inom förvaltningen, före detta förvaltningschef och administrativa 
chefen, har även varit intervjurespondenter. Båda dessa hade kännedom om vad studien 
handlade om, då vi hade kontinuerlig kontakt med dem sedan vi först började utforska 
studieämnet och fallorganisationen. Att de hade kännedom om syftet och även hjälpt oss få 
tillgång till relevanta dokument för studien har inneburit både för- och nackdelar. Detta 
eftersom det riskerade medföra att de blivit påverkade och därmed omedvetet återgivit en 
förvrängd bild av verkligheten. Det har också förelegat möjlighet att dessa personer 
påverkat andra respondenter och därmed också riskerat att dessa i sin tur återgett en 
förvrängd bild av deras respektive verklighet. Vi har varit medvetna om att det därmed 
funnits en risk att dessa aspekter har påverkat studiens resultat. Den främsta fördelen med 
att de varit insatta i vår studie är att de hjälpt oss att få tillgång till både dokument och 
övriga intervjupersoner, något som hade försvårat för oss om vi inte hade haft. 

Telefonintervju 
Utöver tidigare nämnda intervjuer har vi också genomfört tre telefonintervjuer. Dessa var 
med projektledaren för undersökningen av kommunen, och nämndordförandena. Vi tog 
kontakt med dem via mail för att undersöka möjligheten till intervju, för att kort informera 
om studiens och intervjuns syfte och för att boka en tid till intervjun. Under inbokningen av 
intervjuerna efterfrågade en av ordförandena att få frågorna i förväg, vilket vi gick med på. 
Detta innebar att respondenten till viss del getts utrymme för eftertänksamhet och gett svar 
som därmed riskerade att vara förvrängda eller positivt förstärkta. Detta har vi valt att 
bortse från, eftersom de frågor som ställdes i intervjun inte varit av den karaktär där 
eftertänksamhet varit något problem.  
 
Anledningen till att tre intervjuer genomfördes via telefon var att respondenterna bott och 
arbetade i andra städer än vi. Vi valde att intervjua via telefon för att detta var 
resursbesparande för oss. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) skriver att nackdelen med 
att göra en intervju via telefon är att samtalet riskerar att bli formellt. Detta var dock inte ett 
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problem för oss, då syftet med intervjuerna inte var att få fram nyanser eller personliga 
berättelser, utan specifika sakförhållanden. 

Bearbetning av intervjuerna 
Efter att vi avslutat den empiriska insamlingen transkriberades intervjuerna för att 
underlätta vidare arbete. Vid transkribering rensades också materialet på för studien 
irrelevanta uttalanden. Återstående transkriberingar läste vi sedan igenom samtidigt som vi 
kodade dessa med nyckelord. Kodningen syftade till att ge oss övergripande förståelse för 
vad empirin berättade och vilka mönster den följt. Intervjusvaren kopplade vi sedan 
samman för att arbeta fram de teman som ligger till grund för den empiriska presentationen.   
 
Genomgående vid hantering av intervjuerna har vi både omedvetet och medvetet tolkat det 
material som framkommit. Tolkningen har skett både medan intervjuerna genomfördes, vid 
diskussioner oss emellan direkt efter och vid bearbetning och analys av dem. Detta i 
enlighet med vad Svensson (2011) benämner som den empiriska forskningens tre 
tolkningsfaser. Tolkningarna av intervjuerna har i en första omedveten fas haft 
utgångspunkt i våra personliga kunskapsramar och föreställningar, att likna vid 
hermeneutikens förförståelse. Det är faktorer bestående av livshistoria och utbildning som 
styr hur vi tolkar den verklighet vi ser. Se avsnittet Tolkningar och analys för vidare 
beskrivning av tolkningar av studiens samlade empiri. 

Etiska förhållningssätt  
Vi har i studien tagit hänsyn till de fyra huvudkraven för forskningsetiska principer, 
framtagna av Vetenskapsrådet. Hänsyn till informationskravet har vi tagit genom att 
informera varje respondent om vad forskningen har syftat till och hur deras deltagande har 
bidragit till att uppfylla studiens syfte. De har därmed även blivit informerade om varför 
deras deltagande varit relevant. Det andra kravet, samtyckeskravet, har hanterats genom att 
studiedeltagarna själva fått avgöra om de varit intresserade av att medverka samt fått 
godkänna användandet av deras namn samt citat från dem. Respondenterna har även haft 
möjlighet att avsluta sitt deltagande om de i ett senare skede ångrat sin medverkan. 
Konfidentialitetskravet är det tredje kravet, vilket vi tillgodosett genom att förvara 
intervjuinspelningarna så att lösenord krävs för att få tillgång till dem. Ljudinspelningarna 
har sedan raderas efter att de transkriberats. Det sista av de fyra kraven är nyttjandekravet. 
Detta krav har inneburit att de insamlade uppgifterna som framkommit i studien endast 
använts för studiens ändamål.  

Dokumentstudier  
Dokumentstudier genomfördes med syfte att ytterligare bredda och fördjupa den bild 
intervjuerna gett på studiens undersökningsområde. Dessutom har en stor del av de 
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studerade dokumenten och protokollen legat till grund för vår ökade förståelse för 
kommunen som helhet. Dessa dokument har i viss mån därmed inte varit empirigrundande 
men har varit nödvändiga verktyg för grundförståelsen gällande det aktuella fallet.  
 
Urval av dokument inkluderade bland annat protokoll från exempelvis möten innan beslut 
om organisationsförändringen tagits, rapport med förslag till organisationsförändringen och 
dokument som tillkommit efter organisationsförändringen fram till studiens början. Det har 
innefattat styrande dokument såsom mål för och planering av verksamheten liksom 
årsbudgetar och verksamhetsplaner. När vi valde nämnda dokument grundade vi det på att 
de behandlat förändringen eller beskrev hur verksamheterna skulle bedrivas. Angående 
verksamhetsplaner har sådana saknats från vissa enheter från tiden innan förändringen. 
Detta hanterade vi genom kompletterande intervjufrågor. Dokumenten har tagits fram dels 
med hjälp av vår kontaktperson inom förvaltningen, och dels genom kommunens hemsida.  
En sammanställning av de analyserade empirigrundande dokumenten finns i bilaga 3. 
 
För att analysera dokumenten formulerade vi en rad analysfrågor att ha som underlag när vi 
sökte igenom texterna på relevant information. Dessa frågor återfinns i bilaga 4. Frågorna 
togs fram för att ha en riktlinje och ett systematiskt sätt när texterna bearbetades. Detta för 
att minimera risken att missa något som var av relevans för studien. Analysfrågorna togs 
fram med hjälp av Boréus (2011). Vid författandet av dem fanns studiens teoretiska 
referensram i åtanke då avsikten var att analysera texterna i relation till vår valda teori.  

Relationen mellan intervjuer och dokument 
För att samla in empirisk data ur vår fallorganisation har vi, som beskrivits ovan, tillämpat 
både intervjuer och dokumentstudier. Detta är metoder som enligt Yin (2007) har både 
starka och svaga sidor som till viss del kompletterar varandra. I de fall där intervjuns 
svagare sidor är mer framträdande stöttar dokumentstudierna upp med sina starkare sidor 
och vice versa. Intervjuerna och dokumentstudierna utgör separerat delar ur fallstudien och 
tillsammans en helhet. Dokumentstudierna har spelat en betydande roll för de genomförda 
intervjuerna eftersom de gett en ökad förståelse inför dessa. Vidare har intervjuerna senare 
gett en ökad förståelse för de dokumentstudier som genomförts efter intervjutillfällena.  
 
Intervjun är som Yin (2007) beskriver en målinriktad insamling som direkt är kopplad till 
studiens frågeställningar och ger insikt för studieobjektet. Bland annat präglas intervjuerna 
av en viss risk för snedvriden data på grund av att frågor kan vara dåligt formulerade. De 
frågor vi har formulerat har varit öppna, vilket har inneburit att vi kunnat omformulera 
frågorna om vi märkt att respondenten missuppfattat frågan eller om frågan lett in på annat 
spår än avsett. Yin benämner en annan viktig svag sida vilken är risken för brister i 
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insamlad data på grund av svårigheten för respondenten att minnas förgångna händelser 
eller företeelser. Denna svaga sida i intervjun har varit viktig att ha i åtanke för vår studie. 
Detta eftersom vi intresserade oss för hur organisationens processer sett ut innan 
förvaltningen bildades, samt även respondenternas upplevelser av organisationen innan. 
Under studien har vi varit medvetna om problematiken kring det faktum att det för 
respondenten kan vara problematiskt att komma ihåg exempelvis hur arbetsprocesserna sett 
ut innan förändring. Tillsammans med dessa två nackdelar finns även, enligt Yin, risken att 
den intervjuade återger de svar som denne förväntar sig att forskaren vill ha, vilket kan ge 
upphov till brist eller felaktigheter i insamlad data. Denna sista risk är framförallt 
närvarande i denna studie med avseende på förvaltningsledningen, då vi var i kontakt med 
dem under framväxten av studien, och de därmed haft större medvetenhet om studiens syfte 
jämfört med övriga respondenter. Vi har dock varit medvetna om dessa risker och att det i 
sin tur kan innebära att studiens resultat har påverkats.  
 
Yin (2007) tar även upp dokumentstudiers starka och svaga sidor. Det som för vår studie 
varit starkast hos de dokument vi undersökte är dess diskreta natur, att de till skillnad från 
intervjuerna inte skapades som en följd av fallstudien. Detta innebär att dokumenten inte 
påverkats av respondenternas vetskap om de forskningsfrågor som ligger till grund för 
studien. Dokumenten är därmed heller inte påverkade av de analysfrågor som vi utgått från 
i arbetet med dessa. Andra fördelar med dokument, enligt Yin, är att de är precisa, stabila 
och rymmer mycket information. Detta innebär att dokumenten kunnat bidra med en 
kompletterande bild till den som intervjuerna gav. Enligt Yin är det en nackdel om 
insamlingen av dokument är ofullständig med en skevhet i urvalet. Skevheten i studiens 
dokumenturval kan till viss del utgöras av det faktum att de flesta dokument som 
analyserats är framtagna efter beslutet om förändringen. Detta är något vi varit medvetna 
om, men inte kunnat råda över, eftersom dokumentationen i allmänhet varit bristfällig innan 
förändringen. Vidare har vi bortsett från denna skevhet då tidigare dokument ändå varit 
fastslagna innan förändringens genomförande och därmed speglar de tidigare förhållandena 
inom den studerade organisationen. Där dokumentation varit helt frånvarande har vi avsett 
komplettera denna brist genom utsagor från intervjurespondenterna.  

Att avsluta empirisk insamling  
Enligt Taylor (1991) frågar sig kvalitativa forskare ofta hur de vet att det är dags att sluta 
samla in empirisk data för att istället börja analysera och skriva om den. Frågan är svår att 
finna ett definitivt svar på, och det blir upp till forskaren själv att finna ett svar på frågan. 
Nästan alla studier når en punkt där ytterligare lite förståelse, exempelvis med hjälp av en 
extra intervju, inte är värd det extra arbete det innebär att samla in datan. En studie är klar 
när tillräcklig förståelse för fenomenet som studerats går att finna med hjälp av den 
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empiriska data som samlats in, men det finns alltid djupare nivåer som kan studerats varför 
en studie aldrig går att betrakta som helt fullständig.  
 
När vi avslutade den empiriska insamlingen till denna studie hade vi genomfört en 
totalanalys utifrån det studerade sammanhanget. Vi hade då intervjuat alla enhetschefer 
som jobbade i förvaltningen, samt före detta förvaltningschef och tillförordnad 
förvaltningschef. Intervju har även skett med den tillförordnade förvaltningschef som 
tillsattes i samband med bildandet av Samhällsbyggnadsförvaltningen. Ytterligare 
intervjuer genomfördes med vid beslutet sittande kommunalråd och vid studiens 
genomförande sittande nämndordföranden. Den empiriska insamlingen vi genomförde var 
mättad eftersom vi genom analys av vårt framtagna material stött på återkommande 
fenomen, där intervjuerna bekräftade varandra med återkommande uppgifter.  

Tolkningar och analys 
Som i tidigare avsnitt nämnts har tolkningar av studiens data gjorts i tre steg, i enlighet med 
vad Svensson (2011) benämner som den empiriska forskningens tre tolkningsfaser. Den 
första fasen beskrevs i avsnittet Bearbetning av intervjuerna. Den initiala omedvetna 
tolkningen förekom även i dokumentstudierna, på samma sätt som för intervjuerna. 
Tolkning skedde med utgångspunkt i vår förförståelse, baserad på livserfarenheter och 
utbildning. I en andra fas har tolkningar satts i relation till studiens teori. Teorin har även 
denna varit en del av vår kunskapsram, och den tidigare kunskap vi explicit avsett sätta 
empirin i relation till. Det har inneburit att både våra personliga upplevelser, empirins egna 
mönster och även studiens teoretiska referensram format hur empirin sedan framställts. För 
att säkerställa att våra tolkningar av respondenternas uttalanden varit korrekta har dessa fått 
ta del av den empiriska framställningen och getts möjlighet att kommentera denna.  
 
I ett vidare skede har den teoretiska referensramen sedan blivit tydligare framstående i 
tolkningen när analysen av empirin har skett. I detta skede har teori och empiri explicit satts 
i relation till varandra i syfte att bidra med en ökad förståelse för det studerade 
sammanhanget. Detta liknar abduktionen som ligger till grund för denna studie där teori 
och empiri samspelar och omarbetas i relation till varandra. Detta gjordes genom att teorin 
och empirin kodades i relation till varandra, där likheter eller skillnader mellan dessa 
framkom. Dessa kopplingar och aktuella kapitel rensades och förtydligades sedan för att 
endast innehålla information som är relevant för att uppfylla studiens syfte. Vidare 
bearbetades dessa i relation till syftet och studiens analysmodell för att ta fram studiens 
analyskapitel. Den empiriska tolkningen har således gett ökad förståelse för teorin vilket 
sedan gett ytterligare förståelse för de material som framkommit ur intervjuerna. 
!  
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Studiens tillvägagångssätt - en sammanfattning 
Avsnittet tillvägagångsätt beskriver att vi i denna studie har genomfört tolv intervjuer. 
Merparten av intervjuerna valdes ut med medvetenhet, men även kedjeurval återfanns. 
Dessa intervjuer gav oss förståelse för hur förvaltningen arbetade med effektivitet, vad som 
prioriterades samt även hur effektivitet återspeglades i verksamheterna och gällande 
förändringsarbetet hos de anställda. Vidare har de även gett oss förståelse för vad som legat 
till grund för sammanslagningen, både ur politisk, medarbetarnas och konsulternas 
synvinkel. 
  
Utöver intervjuerna arbetade vi även med dokumentstudier. Dokumentstudierna bidrog med 
ytterligare perspektiv på studiens frågeställningar, genom att ge den nedskrivna bilden av 
bland annat effektivitetsperspektiv och prioriteringar i verksamheten. De för- och nackdelar 
som kan prägla dokumentstudier kompletteras av intervjumetodens dito och vice versa. 
Detta ledde till en mer fullständig och rättvisande bild av fallet än om endast en av 
metoderna hade använts. 
  
Utifrån vår fallstudie utgör dessa båda delar, intervjuer och dokumentstudier, en helhet 
vilken format den empiriska grunden för vår studie. Tillsammans har intervjuerna och 
dokumentstudierna gett oss en djupare förståelse för vad effektivitet innebär och vad som är 
viktigt att ta hänsyn till i arbetet mot effektivitet i kommunal förvaltning. Vidare utgör 
empirin tillsammans med studiens teoretiska referensram viktiga verktyg och stöd för vår 
analys i de avslutande kapitlen.  
!
! !
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3. Kommunernas utveckling, uppgifter och effektivitet 
I detta kapitel presenteras studiens teoretiska bakgrund bestående av teorier om relationen 
mellan stat och kommun samt kommunal förändring. I kapitlet återfinns även teorier om 
kommunernas uppgifter, vilka dessa är och hur de står i förhållande till varandra. Vidare 
presenteras teori om inre och yttre effektivitet i en kommunal kontext. Tillsammans utgör 
dessa teorier stöd för studiens kommande kapitelanalys. 

3.1 Kommunernas utveckling genom åren 
För att förstå den utveckling som kommunerna genomgått är det viktigt att ha kännedom 
om historiken (jmf. Carlström, 2012; 2013). Detta eftersom kommuner förändras och 
ständigt förändras. Forskningen som rör detta utvecklingsarbete är ständigt pågående, 
varför det är viktigt att ha en förståelse för denna utveckling och de gemensamma nämnare 
som bör beaktas i förändringsarbeten.  

Relationen mellan stat och kommun förändras 
Montin (1997) framför att det i en period på 20 år pågått en förändring i relationen mellan 
stat och kommun. De lokala enheternas självstyre ökade allt mer på bekostnad av det 
statliga styret. Kommunernas roll har därmed kommit att förändras då kommunerna både 
tagit på sig och blivit påtvingade mer omfattande ansvar. Baserat på kommunens 
uppfattning om medborgare gör kommunen prioriteringar och val i fråga om vad för typ av 
verksamhet och mål som ska bedrivas. Utifrån detta kategoriserar Montin kommunerna i 
fyra skilda synsätt. Dessa roller har vissa likheter, men det finns även starka spänningar 
mellan dem.  
 
Montin och Granberg (2013) har utvecklat det Montin (1997) skrev om. De framför att 
relationen mellan stat och kommun är skiftande, beroende både på tid och på politiskt 
område. Gränsdragningen mellan stat och kommun enligt Montin och Granberg (2013) är 
inte lika tydlig. Detta på grund av den framväxt av ”regioner” som skett under 90- och 00-
talet i Sverige. Ytterligare förändring skedde även efter att Sverige blev medlem i EU, då 
en ny finansieringskälla uppenbarades för kommunerna, och de även fick nya lagar och 
direktiv att anpassa sig efter. Montin (2010) beskriver också hur EU påverkar 
styrningsstrukturen mellan stat, regioner och kommuner. Montin skriver att 
regionbildningar och samarbeten har kommit att få en allt större roll inom kommuner, som 
en följd av EUs fokus på regionalt och lokalt självstyre.  
 
Förhållandet mellan stat och kommun ifrågasätts normalt inte enligt Montin (1997) då 
tilltro till denna hierarki är stark. Kommunernas autonomi har dock varit debatterad genom 
åren där balansen mellan statligt och kommunalt styre skiftar både inom och mellan 
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kommuner. Dessutom är resurstilldelningen inte i nivå med det ansvar kommunerna 
tilldelats från staten, och förhållandet mellan resurser och ansvar förändras över tid. 
Kommunerna tenderar att få mer ansvar utan ökade resurser.  

Kommunal utveckling  
Kommunala organisationer, enligt Brorström och Siverbo (2008), är inte slutna system utan 
påverkas av omgivningen genom ett samspel. Sker en förändring i omvärlden ger det vidare 
en påverkan på den kommunala organisationen. För att förklara en viss ekonomisk situation 
kan även den tillämpade styr- och organisationsmodellen spela en viktig roll. Modellerna 
avser att upprätthålla och förstärka demokratiskt beslutsfattande och vidare möjliggöra 
effektivisering av verksamheten. Sannolikt påverkar olika modetrender de val av modeller 
som görs men Brorström och Siverbo beskriver även att det är viktigt att inse att 
modellerna ofta i stor utsträckning anpassas till de önskemål och krav som återfinns i 
organisationen. Brorström och Siverbo tar även upp ledarskap som förklaring till 
kommunernas ekonomiska utveckling. Vad som påverkar ledarskapet är omständigheter i 
organisationen, vilket vidare även påverkar ledarskapstyp och agerandet som tillämpas. 
Organisationens förmåga att anpassas till givna ekonomiska omständigheter förklarar 
Brorström och Siverbo av de informella spelregler som utvecklas i organisationen.  
 
Omgivningen utgörs av bland annat medborgare samt de yttre förutsättningar som 
kommunen ges. Brorström och Siverbo (2008) skriver att omgivningsperspektivet har en 
framstående roll för att utmaningar som kommunsektorn ställs inför inte är likformigt 
fördelade. Omgivningen bestämmer de krav som ställs på kommunerna och beskriver hur 
uppsättningen institutioner påverkar hur dessa krav möts. Detta genom att informella 
spelregler för den kommunala ledningen ger yttre förutsättningar för vilka organisations- 
och styrmodeller som kan väljas och vilka effekter de valda modellerna ger i praktiken. 
Viktiga beståndsdelar i kommunernas förändringsarbeten mot att bli framgångsrika är 
kontinuitet och förändringsbenägenhet. Den kommunala utvecklingen hos framgångsrika 
kommuner beror enligt Brorström och Siverbo dels av hur förändringsbenägen kommunen 
är och dels av kontinuiteten i det förändringsarbete som pågår.  
 
Framgångsrik kommunal utveckling har även behandlats av Nilsson (2012). Hon 
undersöker betydelsen av tjugo kommunala framgångsegenskaper, med syftet att öka 
förståelse för hur kommuner kan agera över tid för att utvecklas på önskvärt sätt. Nilsson 
(2012) identifierar mer eller mindre betydelsefulla framgångsegenskaper vilka bygger på 
Nilssons (2011) åtta framgångsegenskaper. De tjugo framgångsegenskaperna kategoriseras 
in i fem kategorier; dessa är omgivning, ekonomi, kontroll, handlingskraft och organisation. 
Av dessa fem kategorier rankas ekonomi som viktigast för den kommunala framgångsrika 
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utvecklingen. Kategorin syftar till att den ekonomiska situationen ska förbättras samt att 
utnyttjandet av resurser som finns till förfogande i verksamheten ska effektiviseras.  
 
De fem allra viktigaste framgångsegenskaperna berör enligt Nilsson (2012) alla ekonomi 
och kostnadseffektivitet. Kopplingen mellan effektivitet och befolkningsökning, 
ekonomimedvetande och förmåga att fatta obekväma beslut är enkel; de förknippas alla 
med skatteintäkter och hushållning. Genom studien blir det tydligt att framgångsrik 
kommunal utveckling har med effektivitet att göra, och att styr- och organisationsmodeller 
spelar en betydelsefull roll för att leda kommuner i rätt riktning.  
 
Ytterligare en relevant studie är den Jonsson (2013) genomförde under tio år om 
kommuners förändringsprocesser. Processerna liknas vid en kausalkedja, som inkluderar 
händelser som har sin start i förändrade omgivningsförhållanden samt spända förhållanden 
som fanns i kommunernas institutionella arrangemang. De förändrade förhållanden i 
omgivningen samt de spänningar som förelåg drev fram förändringar i de kommunala 
ledningsorganisationerna.  
 
Som en följd av organisatoriska bakslag från gamla idéer växer nya idéer fram (Jonsson, 
2013). Dessa leder i sin tur till krav på förändringar i ledningen. De bakslag som diskuteras 
i studien bestod främst av politiska och administrativa problem men relateras även till de 
övergripande uppgifterna en kommun har. De tidigare fattade besluten och dess bakslag 
utgjorde därmed en grund till förändring, vilket bidrog till unika sätt för kommunerna att 
utvecklas. Det som är intressant och av relevans för vår studie är just kopplingen till de 
övergripande uppgifterna. En central roll i kommunernas identitet ligger i de övergripande 
uppgifterna och förskjutningar i dessa påverkar enligt Jonsson förändring i organisationen. 

Sammanfattning av kommunernas utveckling genom åren 
Avsnittet har behandlat en tillbakablick i historien, där vi redogjort för hur de 
kommunövergripande uppgifterna växt fram och relationen mellan stat och kommun med 
tiden förändrats. Relationen har förändrats på så sätt att det på lokal nivå alltmer återfinns 
ett större självstyre och att kommunens roll och synen på medborgaren därmed har kommit 
att förändrats. Det är med grund i detta som Montin (1997) delar upp kommunen i fyra 
olika synsätt, vilka vidareutvecklas i kommande avsnitt som handlar om kommunernas 
övergripande uppgifter. För att öka förståelsen för den kommunala utvecklingen har även 
tidigare forskning presenterat. Dessa berör ur olika perspektiv och sammanhang kommunal 
utveckling och kommunala förändringar. Bland annat belyser forskningen faktorer i 
omgivningen men också strävan efter effektivitet som viktiga byggstenar för att bedriva 
framgångsrik utveckling.  
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3.2 Teorier om kommunernas övergripande uppgifter och effektivitet 
I detta avsnitt presenteras studiens teoretiska referensram. Denna består av dels teorier 
gällande kommunernas uppgifter och dels om begreppsparen inre och yttre effektivitet. De 
kommunövergripande uppgifterna presenteras utifrån fyra gemensamma beteckningar valda 
utifrån de genomgående teman som återfinns i teorierna. Avsnittet avslutas med en 
summerande sammankoppling av dessa begrepp. 

Kommunernas övergripande uppgifter 
Sveriges kommuner har inrättats för att fullgöra flera uppgifter vilka utvecklats med tiden 
och beslutats genom demokratiska processer (Wallenberg, 2000; Montin & Granberg, 
2013). Vad kommunerna ska göra och varför de finns är en gammal diskussion, men inte 
desto mindre relevant (Wallenberg, 2000). Kommuner har idag fyra övergripande 
uppgifter, att agera som medborgarens intresseorganisation, som myndighet, som 
serviceleverantör samt som samhällsaktör (Jonsson et al., 2002). Kommunerna har alla dess 
medborgare som intressenter, dock har kommunerna olika inställningar till sina uppgifter 
vilket påverkas av kommunernas syn på medborgarna (Montin & Granberg, 2013). Enligt 
Montin och Granberg finns det fyra idealtyper av kommuner, det vill säga fyra typexempel 
av hur kommuner fungerar. De fyra idealtyperna existerar i olika grad inom alla kommuner 
men de framträder varierande mycket. Montin och Granberg benämner dessa som 
kommunen som gemenskap, den statsintegrerade kommunen, marknadskommunen och den 
samordnande/samverkande kommunen vilka är att jämföra med de uppgifter Jonsson et al. 
(2002) definierar. De är även jämförbara med uppgifter Wallenberg (1997) beskriver: 
rättssäkerhet, effektivitet och lokal demokrati.  

Den myndighetsutövande kommunen 
Vad Montin och Granberg (2013) benämner som den statsintegrerade kommunen och 
Montin (1997) som kommunen som lokal förvaltning, har sin grund i den nationella 
identiteten där regler som antas nationellt är överordnade lokalt styre. Medborgarskapet ses 
inte som lokalt utan nationellt och kommunernas uppgift är att leverera de rättigheter 
medborgarna har. Med andra ord agerar kommunen här som statens förlängda arm (Montin, 
1997; Montin & Granberg, 2013). Detta genomförs dels via partisystemet och dels genom 
den kommunala myndighetsutövningen; kommunerna ska säkerställa att nationella beslut 
och riktlinjer genomförs och följs (Wallenberg, 1997; Montin & Granberg, 2013). 
  
Kommunens uppgift att verka som myndighet har påverkan på och begränsar det 
kommunala självstyret (Montin & Granberg, 2013). Detta då kommunerna är ålagda att 
tillhandahålla de tjänster som är kopplade till myndighetsutövningen (Jonsson et al., 2002; 
Wallenberg, 1997), så som handläggning av bygglov, miljökontroll och liknande 
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(Wallenberg, 1997). Denna verksamhet är strikt reglerad från den nationella nivån vilket 
innebär att statliga organ har stort inflytande över den verksamhet kommunerna bedriver i 
form av myndighetsutövare. 
  
Inom den del av kommunen som verkar som myndighet är det enligt Montin och Granberg 
(2013) viktigt att styrningen av kommunorganisationen är organiserad på ett sätt med 
tydliga ansvarsförhållanden. I och med detta är det vanligt att kommunerna som till stor del 
är av denna typ har en hierarkisk organisationsstruktur där det finns en tydlig skillnad 
mellan politik och icke-politik. Politiken sätter i denna typ mål och riktlinjer för den icke-
politiska verksamheten att följa. Wallenberg (1997) i sin tur framför att det finns tydliga 
spänningar och att konflikter lätt uppstår mellan politiker och tjänstemän när det gäller 
kommunens uppgift att vara myndighetsutövare, då deras målsättningar går emot varandra. 
Politikern som blivit demokratiskt tillsatt vill fördela resurser så att kommunen kan dra så 
stor nytta som möjligt av dem, medan tjänstemannen är anställd för att upprätthålla de 
regler som finns, vilket kan dra betydande resurser från de områden politikern hellre hade 
prioriterat. Politikern har demokratiskt mandat att fatta beslut och har även ansvar för 
dessa, men likväl kan detta vara beslut som för tjänstemannen är mycket svåra eller 
omöjliga att genomföra, då denne styrs av statliga restriktioner.  

Kommunen som lokalt samhälle 
I det synsätt där kommunen skapar lokal gemenskap skriver Montin (1997) att det ligger i 
kommunens roll att verka för konsensus i samhället. I detta synsätt är medborgaren en del 
av den lokala gemenskapen. Detta utvecklas av Montin och Granberg (2013) då de 
beskriver att i denna idealtyp ses kommuner som drivare av gemenskap. Idealet att skapa 
gemenskap står i likhet med vad Wallenberg (1997) kallar lokaldemokrati. Enligt 
Wallenberg anses uppgiften att verka för lokaldemokrati ofta som kommuners dominerande 
uppgift, och är den uppgift ur vilken kommunexistensen huvudsakligen sprungit. För att 
verka för gemenskap betonar Montin och Granberg (2013) att kommunerna ska fokusera på 
att skapa sammanhållning och harmoni. Gemenskap är viktigt att värna om och därmed har 
medborgare en skyldighet att bidra inom kommunen för det som är bäst för gemenskapen.  
  
Jonsson et al. (2002) använder som tidigare nämnt begreppet medborgares 
intresseorganisation. I denna uppgift agerar kommunen utifrån en roll där dess syfte är att 
fungera som en arena för medborgarna, där beslut diskuteras och demokratiskt fattas. Detta 
händer i den politiska organisationen bestående av kommunfullmäktige och nämnder 
(Jonsson et al., 2002), som i sin tur består av medborgare i kommunen (KL SFS 1991:900). 
Montin och Granberg (2013) beskriver att inom typen kommunen som gemenskap har 
tjänstemännen inom kommunorganisationen som uppdrag att främja gemenskapen. I likhet 
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med detta begrepp krävs det inom begreppet medborgarnas intresseorganisation stor 
lokalkännedom för att kunna fullgöra uppgiften (Jonsson et al, 2002), då uppgiftens kärna 
ligger i lokal demokrati (Wallenberg, 1997).   

Kommunen som servicemarknad 
Jonsson et al. (2002) framför att en av kommunernas uppgifter är att säkerställa att vissa 
tjänster levereras. Det är i vissa fall kommunerna själva som producerar tjänsten, men det 
finns också fall där andra aktörer är de som producerar tjänsten i samverkan med 
kommunen (Jonsson, 2013). Det kan till exempel ske genom att kommunen upphandlar 
produktionen från en annan aktör, vilket stämmer med det synsätt Montin (1997) benämner 
som kommunen som serviceproducent. I detta synsätt producerar kommunen tjänster eller 
tillhandahåller dem genom tredje part. Konkurrens värdesätts liksom företagsekonomisk 
effektivitet, och här eftersträvas att tillgodose efterfrågan snarare än behov. I och med detta 
betraktas medborgaren alltså främst som kund, och dennes valfrihet är central.  
 
Montins (1997) synsätt är kopplat till den idealtyp Montin och Granberg (2013) benämner 
som marknadskommunen. Även i denna typ framhålls att det inte är behoven hos 
medborgarna som grupp som är betydelsefullt, utan deras individuella efterfrågan. Vidare 
uttrycker de att denna kommun behöver vara flexibel och responsiv för att möta 
medborgarnas efterfrågan. I de fall då det inte är möjligt att helt låta efterfrågan styra 
leveransen av service så bör kommunen säkerställa att produktionen av tjänsten sker så 
kostnadseffektivt och till så hög kvalitet som möjligt (Montin & Granberg, 2013). Att agera 
kostnadseffektivt beskrivs av Wallenberg (1997) som problematiskt för kommunerna. Som 
en konsekvens av samhällets ekonomiska utveckling har kommunerna krav på sig att agera 
effektivt och ekonomiskt. Frågan om effektivitet inom kommunernas tjänsteproduktion har 
fått växande betydelse, men strävan efter detta är problematiskt både i förhållande till 
myndighetsutövande och demokrati. 
  
Montin och Granberg (2013) framför att den politiska styrningen bör i marknadskommuner 
vara så begränsad som möjligt. Medborgarnas preferenser framkommer genom valfrihet 
och flexibilitet i kommunorganisationen istället för genom förtroendevaldas styrning av 
kommunen.  

Den samhällsutvecklande kommunen 
Montin och Granberg (2013) tar också upp vad de kallar den samordnande/samverkande 
kommunen. Kärnan i denna typ är att kommunen bör locka fram och uppmuntra 
medborgares och näringslivets kreativitet och låta dem ta entreprenöriella initiativ som kan 
utveckla det lokala samhället. I denna uppgift belyser Montin och Granberg de individuella 
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medborgarna som skapare av välfärd. De formulerar det som att kommuner strävar efter att 
få större användning av kompetens, genom att uppmuntra till samverkan mellan aktörer, 
utan att bry sig om deras politiska åsikter. Kommunens roll blir därmed i denna idealtyp att 
underlätta för aktörer att samverka med varandra för att därigenom nå framgång. Detta kan 
kopplas till vad Jonsson et al. (2002) skriver om att kommuner har som uppgift att verka 
som samhällsaktör. I denna roll agerar kommunen som en serviceleverantör, dock inte mot 
enskilda medborgare utan mot medborgarna som grupp (Jonsson et al., 2002). Kommunen 
arbetar med infrastruktur, såväl traditionell sådan som vägar, vatten och avlopp, och även 
infrastruktur i form av informationsteknologi, det vill säga till exempel internet, telefoni, 
och radio och TV. Det ligger även i denna uppgift att arbeta med frågor som sysselsättning. 
Dessa faktorer ger medborgare bättre möjligheter till samverkan, varför Jonsson et al. 
definition är delvis jämförbar med Montin och Granbergs (2013) begrepp.  

Kommunernas uppgifter - en översikt 
För att tydliggöra relationen mellan de olika begreppen visar figur 1 en sammanställning av 
dessa begrepp. Dessa begrepp är placerade längs axlarna företagsekonomiska värderingar 
och samhällsvetenskapliga värderingar samt lokalstyre respektive statsstyre. Valet av 
axlarna beror på att de båda speglar en dualism som återfinns inom kommunerna. Den 
vertikala skalan i modellen, mellan företagsekonomiska värderingar och 
samhällsvärderingar, återfinns inom kommuner på så sätt att det historiskt i deras uppdrag 
ligger att dels verka för att främja samhället och dess medborgare, men dels också förväntas 
verka enligt företagsekonomiska normer (Wallenberg, 1997), med undantaget att 
kommuner inte är vinstdrivande. Kommunerna ska leverera till de individuella 
medborgarna, likt ett serviceföretag, men de ska samtidigt vara en demokratisk och 
resonerande organisation (Wallenberg, 1997; Jonsson & Arnell, 2006). Den horisontella 
axeln speglar kommunernas andra dualitet, mellan lokalstyre och statsstyre, det vill säga att 
styras lokalt eller nationellt. Kommunerna är varken statliga organ eller självständiga 
organisationer, utan befinner sig i gråzonen där emellan (Jonsson & Arnell, 2006). Därmed 
går även kommunernas uppgifter att placera in på en skala mellan statsstyre och lokalstyre, 
då det är möjligt att från tidigare forskning utläsa var de separata uppgifterna har sin 
tyngdpunkt.  
 
Begreppen serviceleverantör, effektivitet, kommunen som serviceproducent och 
marknadskommunen är placerade högt på skalan för företagsekonomiska värderingar, och i 
mitten på styrskalan. Detta då företagsekonomiska värderingar har stor tyngdpunkt i dessa 
begrepp, exempelvis genom ett perspektiv där medborgaren ses som kund (Montin, 1997), 
medan en styraspekt inte alls tas upp. Vidare är begreppen samhällsaktör och 
samordnade/samverkande kommun placerad med tyngdpunkt i lokalstyre men närmre 
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samhällsvetenskapliga värderingar jämfört med tidigare nämnd gruppering. Detta då dessa 
begrepp har det lokala samhället som utgångspunkt, men också visar spår av 
företagsekonomiska värderingar, till exempel genom att framhäva vikten av innovativa 
medborgare och näringsidkare som värdeskapare (Montin & Granberg, 2013). 
Grupperingen bestående av lokal demokrati, medborgarnas intresseorganisation och 
kommunen som gemenskap ligger med en tyngdpunkt i samhällsvetenskapliga värderingar. 
Den ligger närmre lokalstyre då dessa begrepp sätter värde i de lokala medborgarnas 
delaktighet (Jonsson et al., 2002). Grupperingen myndighet, rättsäkerhet, statsintegrerad 
kommun och kommunen som lokal förvaltning ligger centralt placerad på den vertikala 
skalan då båda typer av värderingar finns i begreppen. Samma gruppering kännetecknas av 
stort inflytande från staten då dessa uppgifter lyder under nationella lagar och regler 
(Montin, 1997; Jonsson et al., 2002; Montin & Granberg, 2013) och medborgarskapet ses 
som nationellt (Montin, 1997). Därmed har den tyngdpunkt i statsstyre.  
 

 
 

Figur 1. Kategorisering av kommunernas övergripande uppgifter. Begreppen är hämtade från Wallenberg 
(1997), Montin (1997), Jonsson et al. (2002) samt Montin och Granberg (2013). 
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Olika sätt att se på effektivitet 
Inom samhällsvetenskapen återfinns ett flertal begrepp för att beskriva effektivitet. Ibland 
representerar de samma problematik, men begreppen kan även syfta till att beskriva olika 
fenomen (Brorström & Kastberg, 2006). De motsatsförhållanden och de spänningar som 
finns mellan de olika begreppen är något som enligt Brorström och Kastberg (2006) inte 
bör undvikas, utan istället beaktas. Nedan presenteras begreppsparen inre och yttre 
effektivitet.  

Inre och yttre effektivitet  
Brorström och Kastberg (2006) tydliggör skillnaden mellan den inre och den yttre 
effektiviteten och framför att skillnaden mellan dem är viktig att beakta. Begreppsparet 
produktivitet och effektivitet används ibland för att benämna samma skillnad. Poängen med 
att dela upp begreppen är för att uppmärksamma en central problematik vilken påvisar ett 
motsatsförhållande mellan begreppen. Det är viktigt att beakta både den inre och den yttre 
effektiviteten, allt för stort fokus på den inre effektiviteten sker annars på bekostnad av den 
yttre effektiviteten.   
 
Enligt Brorström och Kastberg (2006) beskrivs inre effektivitet av relationen mellan input 
och output, det vill säga relationen mellan satsade resurser och resultat. Fokus för den inre 
effektiviteteten, produktivitet, ligger på processen för omvandlingen av resurser. Detta 
innebär att viktiga frågeställningar lämnas obesvarade eftersom begreppet inre effektivitet 
inte vidrör frågor som om rätt saker produceras. För att sätta omvandlingen av tillgängliga 
resursers relevans i ett bredare sammanhang talas det om yttre effektivitet. Brorström och 
Kastberg beskriver att mått på den yttre effektiviteten är måluppfyllelsegrad då den yttre 
effektiviteten handlar om att göra rätt saker.  
 
Brorström och Kastberg (2006) anammar Ragneklints (2002) beskrivning av 
effektivitetsbegreppet som någonting positivt men även något normativt, eftersom det är 
svårt att ha välgrundade motiv i en argumentation för att det skulle anses bra att graden av 
måluppfyllelse är låg eller att resursomvandlingen inte sker på optimalt sätt. Enligt 
Brorström och Kastberg (2006) måste en verksamhet som kännetecknas av en hög grad av 
inre effektivitet för den skull inte kännetecknas av en hög grad av yttre effektivitet. Ett 
exempel på denna problematik, vilket Brorström och Kastberg lyfter fram, är om en 
förvaltning lyckas producera många fler platser för äldre än sina grannkommuner till lägre 
kostnad så är det en indikation på hög inre effektivitet. Återfinns sedan en ambition från 
politiker om att en större andel av resurserna ska läggas på att istället hjälpa de äldre i sina 
hem, kan samma kommun då anses ha en låg grad av yttre effektivitet. Den inre och den 
yttre effektiviteten går även att se som hierarkiskt ordnade. På grund av svårigheten i 
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föreställningen om att ”det skulle vara rätt sak att göra saker på fel sätt” (Brorström & 
Kastberg, 2006, s. 14) kan den inre effektiviteten sägas rymmas i begreppet yttre 
effektivitet. Denna relation illustreras av Brorström och Kastberg i en beskrivande modell, 
se figur 2.  

 
 

Figur 2. Relationen mellan inre och yttre effektivitet. Källa: Brorström och Kastberg (2006).  

Inre och yttre effektivitet i kommunal kontext 
I kommunallagen, som trädde i kraft 1991, stadgas att en god ekonomisk hushållning ska 
upprätthållas i kommunerna. Detta beskriver Brorström och Siverbo (2008) främst handlar 
om att upprätthålla starka finanser men också om att verksamheten bedrivs effektivt och av 
god kvalitet. Brorström och Siverbo beskriver att mycket av den verksamhet som värderas 
allra högst av medborgarna är det som kommunen hanterar tillsammans med landstinget. 
Detta betyder att kommunerna är viktiga producenter när det kommer till välfärd.  
Verksamheten är omfattande och för att upprätthålla den krävs finansiering, vilken kommer 
från de skattemedel som medborgarna betalar. Eftersom mycket av den offentliga 
verksamheten finansieras med skatter framför Brorström och Siverbo att medborgarna i ett 
senare skede kommer vilja ta del av servicen och därmed är det centralt, ur medborgarnas 
perspektiv, att servicen är rättvist fördelad och av god kvalitet. En förutsättning för att den 
service som kommunerna tillhandahåller är av god kvalitet, och även att fördelningen är 
rättvis, är att kommunerna demokratiskt såväl som effektivt förvaltar de medel som 
medborgarna betalar.  
 
Brorström och Siverbo (2008) skriver om två dimensioner av effektivitetsaspekten varav 
demokratiaspekten tydligt berörs av den ena. I organisationer som är demokratiskt styrda är 
det via valda företrädare som medborgarna avgör vad som är rätt saker att göra, vilket 
Brorström och Siverbo likställer med yttre effektivitet. I förlängningen handlar det om att 
den faktiska verksamheten som bedrivs även stämmer överens med de beslut som fattats i 
den demokratiska processen. Den andra dimensionen av effektivitet handlar om att driva 
verksamheten utan resursslöseri vilken är den offentliga förvaltningens uppgift. Det betyder 
vidare att den inre effektiviteten sätts i centrum där produktiviteten och kvaliteten är så hög 
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som möjligt. Kontroll över resursförbrukning, aktiviteter, effekter och prestationer blir 
därmed en förutsättning för att uppnå den andra dimensionen av effektivitetsaspekterna. Att 
organisationerna därför är ändamålsenliga, beslutsunderlagen är kvalitativa och 
styrmodellerna är funktionella tillsammans med en återkoppling som är aktuell och relevant 
är ett måste för att nå produktivitet och kvalitet. Vidare menar Brorström och Siverbo att 
detta innebär att verksamhetsstyrningen bör inriktas mot att minska asymmetri gällande 
information men också att konflikter mellan mål reduceras. Det är också viktigt att 
utveckling av verksamheten stimuleras tillsammans med organisatoriskt lärande.    

Kommunernas uppgifter och effektivitet - en sammanfattning 
Som figur 1 visar sammanställs av de olika begrepp som beskriver kommunernas 
övergripande uppgifter utifrån två skalor. Den vertikala skalan relaterar till de båda 
begreppsparen inre och yttre effektivitet som Brorström och Kastberg (2006) beskriver. 
Den inre effektiviteten speglar produktivitet (Brorström & Kastberg, 2006; Brorström & 
Siverbo, 2008) vilket är kopplat till företagsekonomiska värderingar. Den yttre 
effektiviteten innebär att uppnå det medborgarna önskar, vilket kortsiktigt styrs av 
politikerna. Över tid är det dock medborgarna som bestämmer via den demokratiska 
processen. Den yttre effektiviteten är mer närvarande där tyngdpunkten till större del ligger 
i samhällsvetenskapliga värderingar och den inre effektiviteten är mer närvarande där 
tyngdpunkten ligger i företagsekonomiska värderingar. Detta innebär att begreppsparet inre 
och yttre effektivitet, vilket Brorström och Kastberg (2006) beskriver, är relaterade till 
varandra. Att den yttre effektiviteten är mest framträdande i den nedre delen av skalan 
betyder inte att den inre effektiviteten är mindre viktig, och vice versa. De begreppen som 
närmar sig övre delen av skalan, och därmed har tyngdpunkt i företagsekonomiska 
värderingar, färgas mer av den inre effektiviteten, och tvärtom när begreppen närmar sig 
nedre delen av skalan. Ju närmare mitten av skalan begreppen ligger, desto mer färgas 
begreppen av både inre och yttre effektivitet.  
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4. Samhällsbyggnadsförvaltningen  
I studiens fjärde kapitel presenteras studiens empiri vilken grundats på fallet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Ludvika kommun. Kapitlet är grundat på totalt tolv 
intervjuer tillsammans med studier av dokument såsom bland annat Ludvika kommuns 
översiktsplan, verksamhetsplaner och budget. I kapitlet återfinns beskrivning av kommunen 
samt hur förvaltningen är organiserad och enheternas huvudsakliga ansvarsområde. Vidare 
finns en redogörelse för hur effektivitet återspeglas i verksamheterna, hur förvaltningen 
arbetar samt prioriteringar inom förvaltningens enheter. I kapitlet finns också en 
redogörelse för politikens roll inom Samhällsbyggnadsförvaltningen.  

4.1 Ludvika kommun  
Ludvika kommun var våren 2015 en stabil kommun med svag tillväxt. Kommunens 
befolkning uppgick till omkring 26 000 invånare, varav cirka 14 000 tillhörde centralorten. 
Kommunen bedrev sin verksamhet i sex förvaltningar, ett bolag och ett kommunalförbund. 
En av de sex förvaltningarna var stöd- och styrning vilken arbetade med att effektivisera 
verksamheten och frigöra medel till de kärnverksamheter som de övriga förvaltningarna 
bedrev. (Ludvika kommun, 2015) En karta över kommunens organisation finns bifogad i 
bilaga 5.  
 
I Ludvikatrakten hade gruvindustrin tillsammans med elektronikindustri länge varit stora 
näringar i trakten. Gruvdriften avvecklades under 70-talet och Grängesbergsgruvan lades 
ned i slutet av 1980-talet. I samband med detta drabbades kommunen av kraftig 
tillbakagång i befolkningen vilken stabiliserades i början av 2000-talet. Detta vände 
försiktigt under 2005 då folkmängden återigen började öka. Under de kommande tio åren 
höll den positiva trenden i sig. För att även i framtiden säkra tillväxten fokuserade 
kommunen på expansion i näringslivet tillsammans med ett möjligt öppnande av 
gruvdriften. (ÖP Ludvika 2030, 2013)  
 
Ludvika kommuns vision “Ludvika är framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun” 
var kommunens långsiktiga styrning. Visionen fastställdes av kommunfullmäktige år 2011, 
och var avsedd att vara uppnådd till år 2020. För att uppnå visionen hade kommunen 
formulerat 14 stycken övergripande mål, vilka framarbetades med grund i tre strategiska 
målområden: Barn och unga, Utbildning arbete och näringsliv samt Livsmiljö. (ÖP Ludvika 
2030, 2013) 
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4.2 Organisationsstruktur 
För en tydligare bild av vilken förändring som hade skett återges nedan ungefärligt hur de 
olika sammanslagna enheterna varit organiserade innan bildandet av 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Den tidigare strukturen hade förändrats ett flertal gånger 
under åren varför det varit svårt att återge en exakt beskrivning. Vidare beskrivs även den 
vid studiens genomförande aktuella organisering av förvaltningen. Kartläggningen av 
organisationen framkom ur de genomförda intervjuerna och beskrivningarna hade även sin 
grund i tidigare organisationskartor och dokument.  

Tidigare struktur 
Innan Samhällsbyggnadsförvaltningen bildades var verksamheten uppdelad på två 
förvaltningar och en enhet. Tekniska kontoret var en förvaltning som låg under Tekniska 
nämnden. Där återfanns en fastighetschef och en gatuchef. Under gatuchefen låg enheterna 
Vatten och Avlopp, Avfall, Gata/Park samt Trafik och Mark/Projektering.  
 
Mark- och Planeringsenheten låg under kommunstyrelsen. Enheten arbetade inom den 
tekniska delen av den kommunala organisationen och ansvarade bland annat för mätning 
och kartläggning. De hade ett övergripande ansvar till att förse alla kommunens 
förvaltningar med fastighets- och kartinformation. Enheten fungerande som 
kommunledningens verktyg inom samhällsplanering och samhällsbyggnadsområdet, och 
ansvarade för samordning av större projekt.  
 
Miljö- och byggkontoret var tidigare en egen förvaltning vilken då låg under Miljö- och 
byggnadsnämnden. Miljö- och bygg ansvarade huvudsakligen för myndighetsutövande 
verksamhet så som att ge ut tillstånd och bevaka att ett flertal lagstiftningar efterföljdes. De 
utförde även planuppdrag på uppdrag av Mark- och planeringsenheten. Även 
bostadsanpassning låg som förvaltningens ansvar tillsammans med bygglov, livsmedel, 
planering och miljö där även hälsoskydd återfanns.  
 
Organisationskartor över de tidigare enheterna och de gamla förvaltningarna återfinns i 
bilaga 5.  

Den nya förvaltningen  
Den 1 juli 2012 bildades Samhällsbyggnadsförvaltningen. Denna sammanslagning hade sin 
grund i en utredning genomförd av KPMG (2010). Det förslag som lades fram hade 
inneburit bland annat en sammanslagning av Tekniska kontoret, Miljö- och 
byggnadskontoret, delar av Mark- och planeringsenheten, tillhörande nämnder samt 
Räddningsnämnden. KPMGs förslag genomfördes med vissa justeringar, exempelvis 



!37!

inkluderades inte Räddningsnämnden i den nya förvaltningen. Förvaltningen som bildades 
bestod av fem enheter: Planering, Miljö- och bygg, GataPark, Vatten- och avfall, samt 
Avlopp. Tillsammans med miljöfrågor och övriga myndighetsfrågor bedrev förvaltningen 
verksamhet som berörde bland annat avfallshantering, lokala trafikföreskrifter, planering, 
projektering och exploatering. De politiska nämnder som förvaltningen tillhörde var 
myndighetsnämnden Miljö- och bygg samt Samhällsbyggnadsnämnden.  
 

 
 
Figur 3. Organisationskarta över samhällsbyggnadsförvaltningen. Källa: Ludvika kommun (2015).  
 
Utöver de enheter som förvaltningen bestod av återfanns en förvaltningschef samt även en 
administrativ avdelning. Förvaltningschefen hade det övergripande ansvaret för 
förvaltningen. Den administrativa chefen hade övergripande ansvar för den gemensamma 
administrationen, ekonomisystem och diarieföringssystem samt arbetet mot nämnderna. I 
följande empiriska beskrivning benämns förvaltningschefen och den administrativa chefen 
tillsammans som förvaltningsledning. 
 
Miljö- och byggenheten var en myndighetsutövande enhet organiserad i fyra sektioner, och 
fungerade som centrala myndigheters förlängda arm. Finansiering av enheten skedde delvis 
genom avgifter men även till viss del av skatteintäkter. Enheten var reglerad utifrån 
Miljöbalken, Plan- och bygglagen och Folkhälsomyndigheten. Miljö- och bygg ansvarade 
bland annat med att ge ut bygglov, utföra miljötillsyn och hälsoskyddstillsyn. Enhetschefen 
ansvarade för utvecklingen av enheten och hade övergripande ansvar för budget och mål.  
 
Planeringsenheten, tidigare Mark- och planeringsenheten och även delar av tidigare Miljö- 
och byggkontoret, var organiserad utifrån tre sektioner. Enheten var skattefinansierad och 
ansvarade för all strategisk planering. De ansvarade bland annat för upprättandet av 
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detaljplaner, trafikplanering och kartmaterial. Enheten ansvarade för exploatering och var 
en nyckelenhet som stöttade den kommunala tillväxten. Chefen för enheten ansvarade för 
den dagliga verksamheten. Detta innebar bland annat arbete för måluppfyllelse, att skapa en 
trivsam arbetsmiljö och att ha översyn över verksamheten.   
 
GataPark stod för drift och underhåll av kommunens gator och parker och för en trivsam 
miljö runt om i kommunen. Enheten ansvarade för barmarksunderhåll och 
vinterväghållning och bedrev arbete inom kommunens parker som exempelvis 
gräsklippning och beskärning av träd och buskar. De hade även ansvar för 
myndighetsutövning gällande trafik, parkeringsövervakning samt gatubelysning, samt drift 
och underhåll av idrottsanläggningar. Enheten var i huvudsak skattefinansierad, men också 
delvis finansierad av Länsstyrelsen. Enhetschefen ansvarade för den dagliga verksamheten 
vilket bland annat kunde innebära arbete mot mål och personal.  
 
Vatten och Avlopp, VA-enheten, ansvarade för det kommunala vattnet och reglerades av 
Miljöbalken. VA bedrevs inte med skattemedel utan intäkterna bestod av taxeavgifter som 
kommunens invånare och företag med kommunalt vatten och avlopp betalat genom VA-
taxan. VA ansvarade för att förse kunder inom VA-kollektivet med hälsosamt vatten och 
gott dricksvatten. De hade även ansvar för rening av spillvatten innan det återfördes till 
naturen. Varje år upprättades en intäktsbudget och en kostnadsbudget vilka skulle motsvara 
varandra och eftersom verksamheten finansierades av taxeavgifter hade enheten resultaträtt. 
I enheten fanns en kundservice, som arbetade mot kunder och med kundfakturering. Även 
en STAB återfanns som bedrev det administrativa arbetet för VA. Enhetschef på VA 
ansvarade för budget, personal och mål. 
 
Avfallsenheten hade ansvar för hushållsavfall i Ludvika kommun och verksamheten 
reglerades utifrån Miljöbalken. Sedan början av 2000-talet hade enheten haft ett regionalt 
samarbete med DalaAvfall. I och med samarbetet hade Dalaregionen en gemensam 
avfallsplan vilket innebar att regionala mål för Dalarnas avfallsanläggningar satts. Inom 
DalaAvfall pågick gemensamma utvecklingsprojekt och även en del gemensamma 
upphandlingar. I likhet med VA-enheten utgjordes Avfalls intäkter av taxeavgifter, vilka 
betalats av kommunens invånare. Även avfall upprättade varje år en intäktsbudget som 
motsvarades av en kostnadsbudget. Enheten ansvarade för det dagliga arbetet med att 
hämta hushållens sopor samt för återvinningsanläggningar. Utöver återvinningscentralerna 
och sopåkeriet fanns även kundtjänst, vilken delades med VA. Enhetschefen ansvarade för 
budget, mål, arbetsmiljö och personal. 
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4.3 Effektivitet och prioriteringar i Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Följande empiriska beskrivning återhämtades och tolkades ur det material som insamlades 
under de genomförda intervjuerna, samt ur enheternas verksamhetsplaner. Avsnittet 
behandlar effektivitet i verksamheten, hur arbetet mot enhetlighet såg ut och vad som 
prioriterades i verksamheterna vid studiens genomförande. För en ökad förståelse för hur 
fokus och arbete skiftat tillsammans med effektivitetsaspekten behandlas även 
prioriteringar före förändring. Även den politiska synvinkeln lyfts fram.  

Effektivitet i verksamheterna  
Enhetschefernas uppfattning om innebörden av effektivitet i förhållande till förvaltningen 
handlade om rättssäkerhet, tydliga roller, ökad kommunikation och kostnadsmedvetenhet. 
Både chefen för VA samt Avfall berörde detta. Respondenterna nämnde även att 
tidsaspekten spelade in, att det var viktigt att fullfölja de uppdrag som planerats och åtagits. 
Något som också förknippades med effektivitet var inblick och samsyn inom och mellan 
enheterna. Det handlade exempelvis om att ta del av den bredd av åsikter inom 
förvaltningen när det gällde planering och utföranden inom förvaltningen.  
 
Detta återspeglades i chefernas uppfattning om effektivitet kopplat till enheterna. På 
driftsidan, Avfall, VA och GataPark, framkom att kostnadseffektivitet var i fokus. Vad som 
också framkom var att dessa respondenter ansåg det vara viktigt att tänka nytt och att 
fullfölja uppdragen gentemot kommuninvånarna. De ansåg det också vara effektivt att 
utföra driften vid rätt tidpunkt och till så låg kostnad som möjligt. Enligt cheferna för de 
resterande enheterna handlade effektivitet främst om tydlighet och att bedriva den tillsyn 
som åtagits samt att personalen utför de arbetsuppgifter de är bra på. Uppfattningen av vad 
effektivitet innebar hade enligt de intervjuade enhetscheferna inte förändrats något i 
samband med förändringen. I de fall uppfattningen ändrats något så berodde detta till stor 
del på nya positioner inom kommunen vilket av personliga skäl och större insyn påverkat 
uppfattningen. 
 
Förvaltningsledningen syn på effektivitet kopplat till förvaltningen och hur verksamheten 
skulle bedrivas innebar att leverera ännu bättre service till medborgarna. De beskrev det 
även på samma sätt som enhetscheferna: att veta vem som gör vad, vara medveten om nästa 
steg i processen och därmed undvika onödigt arbete och ställtider. Den administrativa 
chefen uttryckte det som “Kortaste vägen från a till ö, inom förvaltningen och utanför 
förvaltningen”.  
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Kommunalrådet beskrev effektivitet som “förmågan att göra det bästa utav de 
förutsättningar man har” och att det utifrån det inte behövde handla om att vara snabbast 
och billigast.  
 

“För mig är det inte effektivt att göra fel. Det handlar snarare om att man har en 
organisation som klarar de utmaningar man har så att man också har möjlighet att 
göra rätt. Det kanske inte är effektivitet man eftersträvar utan ineffektivitet man inte 
vill ha. Det handlar mer om att man kanske inte har personal som jobbar parallellt 
med samma sak, ovetande om varandra. Jag tyckte det var tydligt på 
Samhällsbyggnaden.” 

Kommunalråd 
 

Kopplat till Samhällsbyggnadsförvaltningen framkom att effektivitet efter förändringen låg 
i att minska onödigt arbete genom att personal inte gjorde dubbelt arbete, vilket var en 
anledning till förändringen. Till exempel i ärendehandläggning ansågs det från politiskt håll 
vara viktigt att ta hänsyn till vad som i ansökan var vägledande, och att det därmed var 
viktigt att börja ansökningen i den änden. Handlade ansökan om tillstånd där miljö vägt 
tyngst, ansågs det vara viktigast att först se över ansökan ur miljösynpunkt.  
 
Chefen för Avfall beskrev att denna enhet mångt och mycket bedrevs effektivt, men att det 
inte var en konsekvens av bildandet av Samhällsbyggnadsförvaltningen. Detta berodde 
enligt den intervjuade snarare på att personalen var självgående och medvetna om det 
arbete som behövde göras.  
 

“[Verksamheten] är väldigt självgående. Vi behöver aldrig ha möten med 
sopgubbarna till exempel på morgonen om vad som ska göras idag. Det vet de. 
Alltså fem dagar i veckan, 52 veckor om året. För de jobbar varenda dag. Oavsett 
vad det är för färg på dagen, måndag till fredag.”  

Enhetschef Avfall 
 
Vidare beskrev denna respondent att personalen var medveten om att soporna inte hämtade 
sig själva och att verksamheten på så sätt var effektiv. Enhetschefen uppgav att det för den 
affärsdrivande verksamheten var viktigt att vara effektiv, eftersom det fanns risk för andra 
aktörer på marknaden att gå in och till lägre kostnad utföra samma typ av jobb. Effektivitet 
handlade därför om att hitta lösningar och tänka nytt för att på så sätt möta marknadens 
konkurrens. Detta exempelvis genom att samla in avfallet på ett smartare sätt än tidigare, 
för att därigenom minska på kostnaderna. När det gällde Avfall och VA-enheten drevs 
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enheterna inte av skattepengar, istället finansierades de genom avgifter i form av taxa. 
Enligt chefen för VA-enheten innebar detta att kostnadseffektiviteten därmed blev extra 
viktig. Detta eftersom pengarna som betalats in av kommuninvånarna, eller för VA-enheten 
de invånare som hade kommunalt vatten, krävde effektiv förvaltning för att taxan inte 
skulle höjas. Kostnadseffektivitet kunde exempelvis innebära investeringar i effektivare 
pumpar. 
 
Fokus på kostnadseffektivitet återkom i verksamhetsplanerna för VA (2015) och Avfall 
(2014-2015) där effektivitet uttrycktes innebära resurs- och kostnadseffektivitet. Det 
uttrycktes även som ha rätt verktyg gällande både teknik, planer, register och dylikt för att 
kunna utföra aktuellt arbete. I kontrast till detta stod verksamhetsplanen för GataPark 
(2013-2014) som endast vagt tog upp effektivitet genom att på fåtal ställen nämna att 
verksamheten skulle bedrivas inom ramen för tillgängliga resurser. I övrigt hade GataParks 
verksamhetsplan, både innan (Gata, 2012-2013; Park 2012-2013) och efter (2013-2014) 
förändringen ett stort fokus på att skapa en trivsam och säker kommun. Effektivitet som 
resursallokering återkom i Miljö- och byggenhetens verksamhetsplan (2013-2014). I denna 
framgick att det fanns ekonomisk medvetenhet. Den framställde även effektivitet som att 
arbeta skyndsamt, något som framhölls särskilt i samband med handläggning av 
företagsärenden. Gällande verksamhetsplaner efter förändringen för både Miljö- och 
byggenheten (2013-2014) och Planeringsenheten (2013-2014) återspeglade också att 
rättssäkerhet var viktigt för att vara effektiv. I övrigt framställde Planeringsenhetens 
verksamhetsplan effektivitet som att ha bra och tillgänglig service mot medborgare, och 
även att förbättra enhetens påverkbara områden, så som infrastruktur och 
etableringsmöjligheter för näringsliv. 

Arbetssätt innan förändringen 
Projektledaren för den utredning som KPMG genomförde berättade att de såg att roller och 
rutiner inom kommunen varit otydliga. Enligt förvaltningschefen för Miljö- och 
byggkontoret gällde detta även målformuleringar. Vidare framkom att angående arbetssätt 
och rutiner inom Miljö- och byggkontoret tillämpades principen frihet under ansvar. Detta 
innebar att anställda inom förvaltningen till stor del hade befogenhet att själva fatta beslut, 
vilket gjorde att förvaltningen hade korta ledtider. Ur intervjun framgick också att det innan 
sammanslagningen inte fanns något utvecklat samarbete med Tekniska kontoret eller Mark- 
och planenheten. Detta återkom i intervjuerna med de personer som var enhetschefer efter 
förändringen.  
 

“Innan var det olika förvaltningar för olika enheter och det var ganska så täta skott 
emellan. Alltså vi var aldrig med i planeringsstadiet, vi som skulle ha hand om drift 
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och underhåll. /.../ Så vi kunde vara rätt frustrerade ibland hur i hela friden man 
kunde planera och bygga såhär, det blev ofta krångligt och dyrt att drifta sedan.” 

Enhetschef GataPark 
 

Enhetschefen för GataPark berättade att innan Samhällsbyggnadsförvaltningen bildades så 
fanns det tendenser till konflikter mellan enheter och förvaltningarna, då de tog beslut 
individuellt utan att se till vilka konsekvenser beslutet medfört i övriga enheter. Chefen för 
Avfall beskrev detsamma, och berättade också att informationen mellan enheter och 
förvaltningar var bristfällig innan förändringen.  
 
Detta visade att det inte fanns fungerande arbetsrutiner mellan enheterna innan 
sammanslagningen. I intervjun med förvaltningschef för Miljö- och byggkontoret framkom 
att enheterna innan förändringen endast såg till sig själva. Detta framgick genom att den 
intervjuade berättade att beslutsprocesser efter förändringen tog längre tid än innan. I detta 
uttalande togs inte hänsyn till att motsvarande beslut efter förändringen fattades gemensamt 
för att undgå skiftande åsikter mellan enheterna. Detta tyder på att det innan förändringen 
fanns en suboptimering där enheterna gjorde sitt bästa för sig själva utan att ha sett till 
helheten. Även kommunalrådet berättade att beslutsprocesser innan förändringen var långa 
och relativt krångliga. Gällande arbetsprocessen mellan de olika förvaltningarna och 
enheter framkom att även politiker upplevt en stuprörsorganisation.  
 

“Till exempel om man sökte något tillstånd om någonting, så fick man söka det på 
olika ställen beroende på vad det var. Och då har vi flera som handlägger det, och 
sedan kommer det till miljö. Det kan komma till miljö som tredje steg i utredningen 
och sedan få ett nej där. Ja, men då är de två första stegen onödiga.”  

Kommunalråd 
 
Som citatet visar berättade kommunalrådet att det innan förekom mycket parallella arbeten 
i och med att medborgare och företag som sökte tillstånd separat tvingades gå till de olika 
förvaltningarna eller enheterna för att få igenom ett beslut. Detta bidrog till en lång 
beslutsprocess i helhet. Därmed kunde en ansökan som var klar på en enhet bli liggandes i 
en annan i väntan på att tas om hand. Detta bekräftade att det fanns en avsaknad av en 
helhetssyn. Detta togs även upp både i intervjun med projektledaren från KPMG, och i 
rapporten därifrån, där de skrev att kommunen borde införa “en väg in”, det vill säga att 
kunder och medborgare endast behövde kontakta kommunen angående ärenden på ett ställe 
istället för att lämna in ansökningar till flera enheter.  
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Cheferna för driftsenheterna berättade att i dessa enheter såg verksamheten likadant ut 
innan som efter förändringen. De skötte den dagliga operativa verksamheten. Under 
intervjun med kommunalrådet bekräftades driftenheternas operativa natur och det framkom 
att det var en av orsakerna till att kommunen valde att förändra organisationen; det 
framkom att politikerna ansåg att kommunen hade blivit alltför förvaltande. Detta ledde till 
konflikter med den strategiska Mark- och planenheten. Det var framförallt en av orsakerna 
till att de från politiskt håll såg att det skulle finnas fördelar med att samla de som arbetade 
med samhällsbyggande frågor under en och samma förvaltning. Under intervjun med 
kommunalrådet bekräftades även det enhetschefen för GataPark nämnde om de täta skotten 
mellan de tidigare förvaltningarna och enheterna:  
 

“Ett exempel kan väl vara att man nästan blev förbannad för att vi köpte in 
fastigheter, för då fick de ju mer att förvalta som bara skulle rivas om något år. 
Medan man från den strategiska synen ser att ja men om vi köper in de där nu så 
kan vi liksom riva bort dem och bygga hyreshus sedan.”  

Kommunalråd 
 

Genom att slå samman de olika förvaltningarna och enheterna ville politikerna minska 
denna spänning och införa en samsyn gällande framtida planering och kommunutveckling. 
Enligt projektledaren för utredningen var just detta en av poängerna med bildandet av 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningsledningen hade stort fokus på att arbeta med 
processer och ta fram rutiner för arbetsflöden, för att underlätta och möjliggöra arbetet både 
inom och mellan enheterna.  

Gemensamma mål och styrdokument 
Efter förändringen skiljde sig processer mellan enheterna. De hade till exempel inte samma 
rutiner för uppsättning av verksamhetsplaner och mål, något som visade sig i att inte alla 
enheter hade uppdaterade styrdokument. Detta trots att beslutsprocessen för mål har 
förändrats i och med bildandet av förvaltningen, och då blivit densamma för alla enheter. 
Enhetschefen för VA berättade att:  
 

“Innan Samhällsbyggnadsnämnden då gick [verksamhetsplanen] upp till Tekniska 
nämnden och fastställdes, men nu ska inte det här upp i nämnden, det är ju vårt. 
Nämnden bestämmer mål som vi ska anpassa oss till med verksamhetsplanen.” 

 Enhetschef VA 
 
Denna uppfattning återkom i de övriga driftsenheterna som uttryckte att de självständigt 
formulerade och bestämde sina mål. Det enda kravet var att målen var kopplade till de mål 



!44!

som upprättats på kommun- och förvaltningsnivå, vilka beslutas politiskt. VA-enheten och 
Miljö- och bygg var delvis styrda av lagar och regleringar. De var därigenom tvingade att 
arbeta efter att uppfylla dessa, och de sa att rättsäkerhet är något de måste prioritera i sitt 
arbete. Dock hade de utöver dessa styrda mål även de lokala målen, vilka i intervjun med 
enhetschefen för Miljö- och bygg beskrevs som bristfälliga: 
 

“Vi är ju relaterade till [kommunens mål] på något sätt. Till exempel barn och 
ungdomar, att deras inomhusmiljö i skola är bra, det kontrollerar vi. 
Livsmedelskontroller på skolan, att maten är hygienisk och så vidare. Men det är 
inget som direkt går att mäta i de mål och indikatorer som finns idag.”  

Enhetschef Miljö- och Bygg 
 

Samtliga enheter uppgav att de försökte arbeta mot de mål som fanns formulerade i 
verksamhetsplanerna, som i sin tur var baserade på kommunens övergripande mål. De 
berättade också att det var oklart vilka konsekvenser som följde av dålig måluppfyllelse. 
Bortsett från att chefen för VA-enheten uppgav att de kunde bli åtalsanmälda om de inte 
uppfyllde Länsstyrelsens krav, så uppgav alla att de inte visste vad som hände, eller att 
inget hände om mål inte uppfylldes. Hur verksamheten påverkades om mål inte uppfylldes 
beskrev en av de intervjuade på följande sätt:  
 

“Det händer inte så mycket. Alltså tittar man på de här målen så går det med god 
fantasi att säga att du uppfyllt vartenda ett. Det är nog annorlunda på till exempel 
Avfall, där man säger att vi ska uppnå x antal ton och då är det lättare att stå och 
resonera och försvara varför det blev som det blev. Men här kan man liksom inte 
det.”  

Enhetschef Planering 
 

Om mål inte uppfylldes hände inget och målen var inte så tydliga att det gick att göra en 
rättvisande bedömning av dess uppfyllelse. Även utformning och uppföljning av 
verksamhetsplanerna upplevdes som svår, mycket beroende på att det inte fanns uttalade 
riktlinjer för detta. Enheterna hade även påbörjat arbete med uppföljning av de 
verksamhetsplaner som var uppställda för de olika enheterna, men hur denna process 
framåt skulle se ut var oklart. Enhetschefen för Planering berättade att “vi har inte lyckats 
hitta någon bra modell för att göra det, vi har inte riktigt kommit dit än”. Detta ansågs till 
stor del bero på att förvaltningen var relativt ny och det för en organisation tar lång tid att 
utvecklas och förändras.  
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Den administrativa chefen framförde att det var viktigt att ha skillnader mellan enheterna i 
åtanke när det kom till att driva förvaltningen. Vidare beskrevs det operativa och det 
strategiska arbetet, vilka sågs som två skilda saker. När det gällde det operativa arbetet 
upplevdes att det utfördes “här och nu” medan det i det strategiska arbetet “ges mer 
utrymme för reflektioner”. Även förvaltningschefen beskrev skillnaden hos de olika 
enheterna.  
 

“Det var olika typer av ledarskap på de olika enheterna. Det tyckte jag var väldigt 
tydligt. Man var olika van och olika bekväm med att arbeta med 
verksamhetsplanering /.../ och sedan var det väldigt olika kultur också. En del 
enheter upplevde jag hade ‘gammal kultur’, medan andra hade lite mer nytänk. Så 
det är skillnad.”  

Förvaltningschefen 
 

Från förvaltningschefen framkom att det var viktigt i arbetet att se till denna skillnad. Det 
var viktigt att ha förståelse för att sammanslagningen innebar att många olika arbetssätt och 
vanor mötts och blivit en enad förvaltning. Under intervjun berättades att exempelvis 
målformulering och bearbetning av verksamhetsplanerna varit något förvaltningen kämpat 
med. Uppföljningsprocesser av verksamhetsmål uppgavs saknas, och förvaltningsledningen 
berättade att de inte visste hur verksamheten påverkades om mål inte uppfyllts. 

En del i en helhet  
Innan bildandet till en gemensam Samhällsbyggnadsförvaltning upplevde samtliga 
intervjuade inom organisationen att enheterna fungerade som separata utan någon vidare 
kommunikation sinsemellan. Cheferna hade uppfattat att detta avsåg förbättras i och med 
sammanslagningen vilket även vad KPMG delvis avsåg åtgärda. Enheterna skulle under en 
gemensam ledning och gemensamma nämnder få en närmre kontakt och ett bättre 
samarbete. Under intervjuerna med enhetscheferna framgick att horisontell dialog hade 
ökat med förändringen. Driftenhetscheferna uppgav alla att de inte påverkats av 
sammanslagningen, bortsett från att de fick större insyn i strategisk planering och att de 
hade möjlighet att påverka tidigare i planeringsprocesser. De två andra enheterna visade på 
en större påverkan genom att cheferna berättade att de arbetade mycket med att upprätta 
bättre processer och rutiner inom deras enheter.  
 

“Då finns det personer som mår dåligt av det, man blir stressad för att det inte 
funkar längre som förut, vem ska jag överlämna till, vem ska ta över stafettpinnen? 
Ska jag göra det? Jaha, skulle jag göra det?”  

 Enhetschef Miljö- och Bygg 
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Respondenten beskrev osäkerhet kring förändringsarbetet och otydlighet kring processer 
och arbetssätt, samt otydlighet kring roller och ansvar. Vidare beskrevs i intervjun att 
mycket tid hade gått åt att klargöra dessa otydligheter. Detta visade på vad som återkom ett 
flertal gånger under intervjuerna, att roller och arbetsuppgifter saknade tydliga direktiv. Det 
framkom även att de rutiner som funnits innan sammanslagningen hade försvunnit i och 
med att personer gått i pension. Tidigare kommunikationsvägar har därmed gått förlorade, 
och rutiner som använts fanns inte nedskrivna eller strukturerade, vilket bidrog till den 
otydlighet som fanns mellan och inom enheterna efter förändringen.  
 
Det fanns delar i verksamheten där de intervjuade cheferna upplevde att det skett 
förbättring. Ett exempel på detta var ökad kommunikation genom fler möten. Efter 
förändringen bjöd Planeringsenheten in till startmöten när nya projekt startades, där alla 
som eventuellt hade en åsikt var inbjudna. Mötena syftade till att öka delaktigheten i 
processerna med planering och gav ökat utrymme för diskussioner om konsekvenser och 
problematik som kunde uppstå med åtgärder som planerades. Detta för att tidigare i 
processerna då kunna bemöta den eventuella problematiken. För att bemöta och minimera 
problematik i verksamheten hade kommunen även inrättat en Stöd- och 
styrningsförvaltning, som skulle underlätta för övriga förvaltningar genom att utföra arbete 
som låg utanför deras kärnverksamhet. 
 
Det framgick genom intervjuerna med förvaltningsledningen att tydliga processer och 
rutiner inom förvaltningen, och kongruens mellan enheterna sågs som en nödvändighet för 
att förbättra organisationen. Förvaltningsledningen poängterade ett flertal gånger att detta 
var något som både förvaltningen och kommunen som helhet i framtiden behövde lägga 
kraft på för att uppnå. Förvaltningschefen berättade att mycket av arbetet sedan 
förvaltningens bildande hade handlat om att utveckla verksamhetsplaneringen för att kunna 
ta reda på om enheterna gjorde rätt saker.  
 
Förvaltningen hade många gånger inväntat direktiv från Stöd- och styrningsförvaltningen, 
direktiv som utlovats men inte kommit att infrias. Som ett exempel arbetade Stöd- och 
styrningsförvaltningen med att ta fram en verksamhetsprocess som skulle gälla för hela 
kommunen. Förvaltningschefen hade suttit i kommunledningsgruppen och ansåg det vara 
mycket otillfredsställande att kommunens ledningsgrupp inte arbetade strategiskt. 
Förvaltningarna arbetade i stuprör och den intervjuade förvaltningschefen berättade att det i 
kommunledningen saknades en dialog kring hur den gemensamma måluppfyllelsen 
gällande kommunövergripande mål och vision skulle uppnås.  
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“Vi ser över våra arbetssätt, vilket jag önskar att det fanns mer tid till. Vi jobbar 
med det hela tiden även om man skulle vilja göra det lite mer planerat och 
koncentrerat. Att ha en plan för vilka processer som vi behöver se över. Och det är i 
princip alla, men när var hur liksom. Och den planen finns faktiskt inte tyvärr, den 
borde finnas”  

Administrativ chef 
 
Vägen till tydliga arbetsprocesser och tydlighet i roller uppfattades vara lång. Den 
administrativa chefen beskrev att det för den sakens skull inte gick att bortse från det 
arbetet.  

Politiska ledningens roll  
För driftenheterna, vilka tidigare hade en egen nämnd, upplevdes kontakten med politiker 
minskat i och med förändringen.  
 

“Jag har inga direkta kontakter med politiken i de nivåerna, utan det har gått via 
förvaltningschefen det mesta. Jag träffar ju nämndpolitiker då och då, det gör jag. 
Men det är inte speciellt ofta heller längre. Det var oftare förr.” 

Enhetschef GataPark 
 

Enligt denna respondents beskrivning var politiker inte inblandade i vad enheterna gjorde i 
verksamheterna, mer än den kontakt som skett via förvaltningschefen. Denna uppfattning 
var genomgående även för de andra enheterna. Enhetschefen för Miljö- och bygg berättade 
att styrningen som verksamheterna efter förändringen nåtts av från politikerna mestadels 
varit av kortsiktig karaktär, och att det saknats förståelse för konsekvenserna som kommit 
av de åtgärder enheterna förväntats genomföra. Även chefen för VA hade uppfattningen att 
det efter förändringen rådde brist i kommunikationen från politiskt håll vad gäller 
verksamhetens mål. I intervjun berättades också att det, precis som enhetschefen för Miljö- 
och bygg beskrev, fanns en viss ovisshet gällande konsekvenser av de mål som ställs upp 
från politiskt håll. Enhetschefen för VA menade att det var viktigt att politikerna ställde upp 
mål där de är väl medvetna om vad det ger för framtida konsekvenser för verksamheten. 
Det fanns ett ekonomiskt intresse uppifrån när det gällde enheternas budgetmål men 
gällande övriga mål upplevdes intresset bristande. Det framkom att detta i sin tur fått 
konsekvenser för det framtida arbetet. När intresset inte fanns uppifrån resulterade det i 
lägre motivation i verksamheten.   
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Efter förändringen var uppfattningen att det med politikerna rådde brist i kommunikationen. 
Den administrativa chefen menade att det var viktigt att förbättra kommunikationen mellan 
politikerna och förvaltningen. Det fanns vilja, både politiskt och från förvaltningens sida, 
att försöka stärka kommunikationen. Arbetet med detta beskrevs dock vara svårt:  
 

“De politiker som har suttit länge är mer vana, medan de nyare som kommer in 
kräver ett annat arbetssätt. Där har vi inte landat, och det hänger väldigt mycket 
ihop med kommunens mål som politiken ska sätta.”  

Administrativ chef 
 
Det som beskrevs i citatet bekräftades av ordföranden för Samhällsbyggnadsnämnden. 
Denna upplevde ett visst avstånd i kontakten mellan förvaltningen och nämnden, vilket 
antogs bero på att vissa nämndpolitiker begränsades av tiden till att sätta sig in i frågor som 
rörde förvaltningen. Insynen i förvaltningen var individuell och de politikerna med större 
intresse hade större insyn i förvaltningens arbete och vice versa. Ordföranden berättade att 
det upplevdes finnas en viss syn från tjänstemännen att “politikerna kanske inte kan allting 
och sådär” och att det ibland saknades förståelse för den andre parten. Det poängterades att 
denna tendens återfanns både från tjänstemännens håll och politikernas. Ordförande för 
Myndighetsnämnden berättade att kontakten mellan förvaltningen och denna nämnd 
fungerade bra. Även i denna intervju framkom att insynen nedåt i förvaltningen skiftade 
mellan politikerna beroende på det individuella intresset.   
 
Ordförande för Samhällsbyggnadsnämnden bekräftade även det enhetscheferna sa om 
bristande konsekvensmedvetenhet. Respondenten lyfte fram att politiker ibland varit 
omedvetna om de konsekvenser som följt av beslut.  
 

“Man kan se på liksom ‘ja men nu vill vi göra det här’ och så beslutar man om det. 
Sedan har man inte riktigt tagit reda på vad som händer sedan. /.../ Och det kan ju 
bli så att man t.ex. byter ventilation i en byggnad och sedan några år senare 
kommer man på att ‘nej men vi skulle riva den här byggnaden’ eller ‘vi skulle sälja 
den’ eller något.”   

Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden 
 
Vidare framkom att den intervjuade upplevde att detta resulterade i ett kortsiktigt tänk. 
Ordförande för Samhällsbyggnadsnämnden menade att det skulle vara bra för nämnden och 
förvaltningen att diskutera igenom projekt och satsningar, både från politikens, och 
tjänstemännens håll, men att tid till detta saknades. Ordförande för Myndighetsnämnden 
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berättade att arbetet nedåt i nämnden effektiviserades genom delegation, vilket gjorde att 
arbetet snabbades på. Delegationen innebar att de på förvaltningsnivå kunde ta beslut i 
mindre frågor som därmed inte behövde tas upp i nämnden.  

Prioriteringar i verksamheterna 
Förvaltningschefen för Miljö- och byggkontoret berättade att de arbetade med en 
kundundersökning som varje år gjordes av Stockholm Business Alliance. Denna var riktad 
till företag i Stockholmsregionen, och undersökningen sammanställdes till ett nöjd kund-
index (NKI) som rankade kommunerna utifrån hur nöjda företagen var med kommunernas 
service. I intervjun berättade respondenten att Miljö- och byggkontoret fokuserade på och 
arbetade för att stärka positionen i rankingen. Enhetschefen för Miljö- och byggenheten 
berättade att de även efter förändringen arbetade för detta. 
 
Inom förvaltningen fanns ett stort fokus på den eventuellt kommande gruvöppningen, 
framförallt inom Planeringsenheten. Detta framkom från enhetschefen för Planering, som 
poängterade att “det finns ett väldigt tryck på exploatering i dagsläget”. Gruvöppningen var 
även något som kommunalrådet berörde i samband med att respondenten berättade om den 
ökade tillväxten. Den ökade tillväxten i kommunen hade bidragit till ett ökat fokus på att 
etablera nya bostadsområden och att förbereda kommunen för ökat näringsliv. Detta fokus 
återfanns även inom VA-enheten där enhetschefen berättade att mycket verksamhet 
riktades mot utbyggnad och planering inför detta.  
 
I enheternas verksamhetsplaner framkom att enheterna hade olika prioriteringar i vad 
verksamheterna skulle leda till. I verksamhetsplanen som gällde vid studiens genomförande 
för GataPark (2013-2014) framkom att enheten till stor del hade fokus på att säkerställa att 
kommunens gator och parker var säkra och trevliga. Detta återkom ett flertal gånger i 
dokumentet, framförallt i strategier gällande trafik och lekparker. Säkerhet och trevlig miljö 
tog även enhetschefen upp, som berättade att enheten hade formulerat prioriteringar i 
ordningen liv, miljö, ekonomi, mål. Detta innebar att säkerhet och miljö prioriterades i 
verksamheten. I GataParks verksamhetsplan (2013-2014) framkom även en önskan om att 
bedriva verksamheten i samband med medborgare och kommunens näringsliv, något som 
beskrevs genom mål angående ökat engagemang från och ökad samverkan med dessa 
grupper. Dessa prioriteringar återfanns i verksamhetsplanerna innan bildandet av 
förvaltningen gällande Gata (2012-2013) och Park (2012-2013). I dessa fanns även fokus 
på hur verksamheten skulle bedrivas, via hänvisningar till verksamhetens rutiner. Även i 
VAs verksamhetsplan (2015) framgick vad verksamheten skulle leda till. I denna återfanns 
fokus dels på att verksamheten skulle leva upp till de regleringar som styrde den, men 
också att enhetens kunder skulle vara nöjda med både kvalitet, pris och säkerhet på vad 
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enheten levererade. Detta syntes bland annat i enhetens verksamhetsidé: “Inom fastställda 
verksamhetsområde leverera dricksvatten och omhänderta avloppsvatten så att uppställda 
myndighetskrav säkerställs” (VAs verksamhetsplan 2015, sida 7) och dess vision: “Vi ska 
bidra med en god livsmiljö i Ludvika kommun och VA-verksamheten skall vara trygg, säker 
och kostnadseffektiv” (VAs verksamhetsplan 2015, sida 7). Denna verksamhetsplan var 
identisk med enhetens föregående (VA 2012-2013), och visionen var densamma som för 
Avfall (2014-2015 och 2013-2014), bortsett från att Avfall nämnde Avfallsverksamheten 
istället för VA-verksamheten. Avfalls verksamhetsplaner innan och efter förändringen var 
även i övrigt mycket lika varandra. I den senare hade det tillkommit en rubrik angående 
förebyggande åtgärder och återbruk, vilket antydde ett ökat miljöfokus. Avfallenhetens 
verksamhetsplan hade sin grund i verksamhetens samarbete inom DalaAvfall och 
verksamhetens strategier var kopplade både till detta samarbete och till vissa av Ludvika 
kommuns övergripande mål. Verksamheten var enligt detta dokument främst fokuserad på 
att agera tillfredsställande för kunderna, att vara resurseffektiva och agera med hänsyn till 
miljö. 
 
I Miljö- och byggenhetens gällande verksamhetsplan (2013-2014) efter förändringen fanns 
ett stort fokus på rättssäkerhet och att efterleva de regleringar och mål enheten var ålagda 
att följa från regioner, nationellt och även EU. Alla enhetens strategier i dokumentet var 
även kopplade till de kommunövergripande målen. Våren 2015 gällande verksamhetsplan 
(2013-2014) för Planeringsenheten hade fokus på rättssäkerhet, något som enligt 
enhetschefen innebär bland annat att detaljplaner är rättssäkra och att avtal är korrekta. 
Framstående i denna var även att samarbete och nätverk var något som återkom under ett 
flertal målområden. Även enhetens tillgänglighet för medborgare poängterades, och ett 
fokus på rättvisa framkom. Detta genom att det formulerats att planering skulle ske med 
både ett jämlikhets- och ett barnperspektiv. Verksamhetsplanen hade även ett fokus på 
etablering och näringsliv, vilket exempelvis syntes genom skrivningen “Planer som 
påverkar etableringar ska prioriteras” (Planeringsenhetens verksamhetsplan, 2013-2014, 
Sida 9). 
!  
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Samhällsbyggnadsförvaltningen - en sammanfattning 
Genom studien av Samhällsbyggnadsförvaltningen framgick att verksamheten hade en rad 
olika prioriteringar. Innan Samhällsbyggnadsförvaltningens bildande hade verksamheterna 
ett avgränsat fokus där de enbart såg till sin egen verksamhet. Vad de därmed ansåg viktigt 
att prioritera var beroende av respektive kärnverksamhet även om detta ledde till 
suboptimering och en stuprörsorganisation. Inom driftenheterna var operativa frågor i fokus 
både innan och efter förändringen. Efter förändringen återspeglades effektivitet i en 
helhetssyn där förvaltningen tillsammans arbetade med utvecklingsfrågor vilket även gällde 
kommunen i stort. I övrigt återfanns ett stort fokus på förvaltningens och enheternas 
arbetssätt. Detta hade ansetts viktigt att prioritera från främst förvaltningsledningens håll. 
Det var viktigt för den förändring som förvaltningen genomgått att implementera ett 
helhetstänk och en samsyn.  
 
Anledningen till utvärderingen av KPMG var den politiska uppfattningen att kommunen 
blivit allt mer förvaltande och att utvecklingsfrågor förbisågs. De politiska besluten ansågs i 
de förvaltande enheterna inte ta hänsyn till närliggande konsekvenser, och medförde 
därmed konflikter. Med förändringen hade den politiska kontakten minskat hos enheterna 
VA, Avfall och GataPark samt Planering. Den politiska kopplingen förändrandes ytterligare 
för driftenheterna i och med den ändrade beslutprocessen gällande verksamheternas 
målformuleringar. Tidsaspekten lyftes även efter sammanslagningen som en bidragande 
orsak till spänningar mellan nämnd och förvaltning.  
 
I tabell 1 återfinns en sammanställning av den empiriska datan. I tabellen visas hur 
effektivitet återspeglades i enheterna samt hur förändringen hade påverkat detta. Det finns 
även en sammanställning av prioriteringar i verksamheten samt hur förändringen hade 
påverkat även dessa. Hur effektivitet återspeglades samt vilka prioriteringar som återfanns 
inom förvaltningen presenteras också, dock enbart data efter bildandet av förvaltningen. 
Eftersom Samhällsbyggnadsförvaltningen var ett resultat av förändringen har de celler som 
påvisar förändringens påverkan utelämnats. 
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Tabell 1. Sammanställning av effektivitet i enheterna och förvaltningsövergripande samt verksamheternas 
prioriteringar. Källa: Intervjuer och verksamhetsplaner. 

 Effektivitet i 
enheten 

Förändringens 
påverkan på 
effektivitet 

Prioriteringar i 
verksamheten 

Förändringens 
påverkan i 
verksamheten 

Miljö- och bygg - Rättsäkerhet 
- Bedriva den tillsyn 
de åtagit sig 

- Ökad kommunikation 
- Snabbare processer 
gentemot kund 

- Myndighetsutövning 
- Kundnöjdhet 
- Korta ledtider i 
handläggning 
- Näringsliv 

- Renodlad 
myndighet 

Planering - Tydlighet 
- Rätt person på rätt 
plats 

- Kvalitativa processer 
- Ökad kommunikation 
- Snabbare processer 
gentemot medborgare 

- Exploatering 
- Tillgänglighet mot 
medborgare 
- Rättvisa 
- Rättssäkerhet 

- All planering 
- Högre grad 
transparens 

GataPark - Kostnadseffektivitet 
- Rätt arbete, rätt 
tidpunkt 

- Ökad kommunikation 
- Snabbare processer 
gentemot medborgare 

- Trivsam och säker 
miljö 
- Samarbete med 
medborgare och 
näringsliv 

 

Avfall - Kostnadseffektivitet 
- Nytänkande 

- Ökad kommunikation 
- Snabbare processer 
gentemot medborgare 

- Kundnöjdhet 
- Leverera service 
- Rättssäkert 

 

VA - Kostnadseffektivitet - Ökad kommunikation 
- Snabbare processer 
gentemot medborgare 

- Kundnöjdhet 
- Leverera service 
- Rättssäkert 
- God livsmiljö 

 

Förvaltningen - Övergripande 
samsyn 
- Fokus på tydliga 
processer, arbetssätt 

 Alla ovanstående  

 
!  
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5. Enheternas uppgifter och förvaltningens effektivitet 
I detta kapitel analyseras föregående kapitels innehåll i förhållande till studiens teoretiska 
referensram. Detta görs i fyra avsnitt. Först behandlas enheternas positioner till de 
kommunala uppgifterna, sedan hur organisationsförändringen hade påverkat dessa. Vidare 
behandlas hur effektivitet påverkat dessa positioner ytterligare. Slutligen presenteras hur 
förändringen påverkar effektivitet inom verksamheten över tid, och hur 
effektivitetsaspekten påverkat varandra. 

5.1 Enheternas relation till kommunernas övergripande uppgifter  
Utifrån figur 1 (se Kapitel 3 avsnitt Kommunernas övergripande uppgifter - en översikt) 
och empirin i föregående kapitel har de olika enheterna i Samhällsbyggnadsförvaltningen 
placerats in i modellen. Nedan förklaras placeringarna i relation till modellens axlar och i 
relation till närliggande enheter. I figur 4 visas respektive enhets placering efter 
förändringen och vidare följer motiveringar av samtliga placeringar. Uppgifterna i figuren 
speglar hur enheterna bedrev verksamheten snarare än verksamhetens kärnverksamhet.  
 

 
 

Figur 4. Översikt över enheterna i Samhällsbyggnadsförvaltning och dess positioner efter förändringen. 
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Miljö- och Bygg 
Som en följd av enhetens myndighetsfokus var enheten mycket reglerad med en hög grad 
statsstyre. Som Montin (1997) och senare även Montin och Granberg (2013) skriver ska 
den myndighetsutövande kommunen leverera de rättigheter som medborgaren har och även 
fungera som statens förlängda arm. Detta genom att tillhandahålla myndighetsutövande 
tjänster (Wallenberg, 1997; Jonsson et al., 2002). Vad som även gäller den 
myndighetsutövande kommunen, i enlighet med Montin (1997), är att regler som antas 
nationellt är överordnade lokalt styre. Ur intervjuerna och studerade dokument framgick det 
tydligt i Miljö- och byggenheten. Ett exempel var att enhetschefen precist nämnde att 
enhetens uppgift var att fungera som statens förlängda arm. I enheten fanns ett stort fokus 
på myndighetsutövning (jmf. Jonsson et al. 2002; Wallenberg, 1997) eftersom det var den 
enhet som handlade exempelvis bygglov och bedrev miljötillsyn (jmf. Wallenberg, 1997) 
hos lokala näringsidkare. Denna verksamhet bedrevs i enlighet med de regelverk som fanns 
uppställda av centrala myndigheter. I verksamhetsplanen för Miljö- och byggenheten 
(2013-2014) speglades fokus på rättsäkerhet och att följa de regleringar och mål som 
enheten var ålagda att följa. Detta dels från regioner, nationellt men även EU 
(Verksamhetsplan Miljö- och bygg, 2013-2014) vilket överensstämmer med det Montin 
(1997) skriver att regler som antas nationellt är överordnade lokalt styre.  
 
I verksamhetsplanen (2013-2014) finns dock en koppling till vad Jonsson et al. (2002) 
beskriver om kommunen som samhällsaktör. Detta genom att det i verksamhetsplanen 
(2013-2014) stod skrivet att näringslivsärenden ska prioriteras. Dessa åtgärder är kopplade 
till sysselsättning, då goda förutsättningar för näringslivet har en positiv inverkan på denna. 
Detta innebär att enheten trots sina regleringar utgår från det lokala samhället (jmf. Montin 
& Granberg, 2013), vilket drog enheten mot det lokala styret. Enheten hade på grund av 
dess myndighetsutövande natur tyngdpunkt i statsstyre. Då enheten även hade tendenser till 
lokalt styre låg den närmre placerad lokalt styre i jämförelse med den myndighetsutövande 
kommunen (jmf. Montin, 1997; Wallenberg, 1997; Jonsson et al., 2002; Montin & 
Granberg, 2013).  
 
I relationen mellan företagsekonomiska värderingar och samhällsvetenskapliga dito hade 
Miljö- och bygg sin tyngdpunkt i det förra. Att enheten drog mot företagsekonomiska 
värderingar berodde på att enheten i likhet med VA och Avfall hade kundfokus (jmf 
Montin, 1997). Kundperspektivet visade sig genom att enheten hade som mål att ha en hög 
position i Stockholm Business Alliance kundnöjdhetsundersökning. Detta skulle uppnås 
genom att utföra de tjänster enheten var ålagda att leverera på ett sådant sätt att enhetens 
kunder blev tillfredsställda. Detta nämnde både nuvarande och föregående chef för 
verksamheten, och målet fanns även formulerat i enhetens verksamhetsplan (2013-2014).  
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Avfall 
Avfallsenheten hade en hög grad företagsekonomiska värderingar, och var också mer 
statsstyrda än lokalt styrda (jmf Montin, 1997; Montin & Granberg, 2013). Att de var mer 
statsstyrda än lokalt styrda berodde på att, i enlighet med enhetschefen, verksamheten till 
stor del var reglerad av Miljöbalken. Detta innebar att de var styrda av nationella instanser. 
Dessutom verkade Avfallsenheten i ett samarbete med övriga avfallsverksamheter i 
Dalarnas län och var därmed även regionalt styrda. Även detta minskade enhetens lokala 
styre. Båda dessa regleringar framkom vara betydande både från enhetschefen och enhetens 
verksamhetsplan (2013-2014; 2014-2015). Avfallsenheten var dock inte nationellt styrda i 
samma grad som Miljö- och byggenheten, varför de var placerade till vänster om dem på 
den horisontella axeln. 
 
Enheten hade, som nämnt, en högre grad företagsekonomiska värderingarna än 
samhällsvetenskapliga. Detta berodde på att verksamheten enligt enhetschefen var 
affärsdriven och därmed mötte konkurrens med nytänkande och kostnadsmedvetenhet. 
Respondenten berättade vidare att i och med den affärsdrivande karaktären på 
verksamheten fanns ett driv att förbättra rutiner och processer. Detta för att genom höjd 
produktivitet leverera bättre service gentemot kunder och på så sätt vara 
konkurrenskraftiga. Enhetschefen uppgav att enheten hade hög produktivitet då 
arbetsstyrkan var mycket självgående med hög arbetsmoral, men enheten fokuserade på att 
ytterligare förbättra produktiviteten.  Enheten hade ytterligare företagsekonomiskt fokus 
genom deras strävan efter att modernisera verksamheten. Detta för att anpassas efter 
kundernas efterfrågan så väl som för att utveckla kostnadseffektivare processer. Dessa 
faktorer visar ett fokus på företagsekonomiska värderingar så som konkurrens, 
kostnadseffektivitet (jmf. Jonsson et al., 2002) och flexibilitet (jmf. Montin & Granberg, 
2013). Enheten hade också ett kundperspektiv, vilket även detta visar på företagsekonomisk 
värdering (jmf. Montin, 1997). Enligt enhetschefen var verksamheten också fokuserad på 
att leverera samhällsnytta till kunderna (jmf. Jonsson et al., 2002), vilket innebar att det i 
verksamheten även fanns samhällsvetenskapliga värderingar. De företagsekonomiska 
inslagen var dock tydligast framträdande, varför enheten var högt placerad på den vertikala 
axeln.  

Vatten och Avlopp 
VA-enheten dominerades av en hög grad företagsekonomiska värderingar. Detta berodde 
på enhetens fokus på kunder och kostnadseffektivitet. Det kundfokus som återfanns i VA 
var betydande främst då det kommunala vattnet och avloppet var en tjänst för VA-
kollektivet, det vill säga enhetens kunder som köpt tjänsten genom att betala in VA-taxa. 
Detta ligger i linje med vad Jonsson et al. (2002) skriver är en av de uppgifter som 
kommunen har, att säkerställa att vissa tjänster levereras till medborgaren. I kommunen 
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som serviceproducent är kundperspektivet viktigt (Montin, 1997) vilket stärker kopplingen 
till att VA hade tyngdpunkt i företagsekonomiska värderingar och därmed liknas vid 
kommunen som servicemarknad. Att enheten var taxefinansierad resulterade i att 
kostnadseffektiviteten var viktig inom enheten. I enhetens verksamhetsplan (2015) 
uttrycktes kostnadsmedvetenheten i visionen där det skrevs att verksamheten skulle 
bedrivas tryggt, säkert och kostnadseffektivt. Denna medvetenhet återspeglades i enhetens 
kundfokus då den intervjuade enhetschefen för VA berättade att det var viktigt att bejaka 
kostnaderna eftersom det annars kunde innebära höjd VA-taxa, vilket i ett vidare led kunde 
innebära missnöjda kunder. Kostnadseffektiviteten och det kundfokus enheten hade innebar 
att VA-enheten hade tydliga kopplingar till det Montin och Granberg (2013) skriver om 
marknadskommunen. De skriver att i de fall kommunen inte helt kan låta efterfrågan styra 
servicen ska de säkerställa att servicen sker så kostnadseffektivitet och till så hög kvalitet 
som möjligt, vilket VA enligt verksamhetsplanen (2015) strävade efter att göra.  
 
Enheten hade dock inte enbart företagsekonomiska värderingar, vilket visades genom att 
det i verksamhetsplanen för VA (2015) även stod skrivet att verksamheten skulle bidra till 
att skapa trygghet och en god livsmiljö. Detta var att jämföra med kommunen som lokal 
gemenskap (Montin, 1997; Montin & Granberg, 2013). I denna uppgift ska kommunen 
skapa sammanhållning och harmoni mellan kommuninvånarna (Montin & Granberg, 2013). 
Koppling till kommunen som samhällsaktör där uppgiften bland annat består av att arbeta 
med infrastrukturella frågor såsom vatten och avlopp (Jonsson et al., 2002) motiverade 
ytterligare att VA inte enbart hade företagsekonomiska värderingar. Detta innebar att 
enheten var högt placerad på den vertikala axeln. I jämförelse med Avfallsenheten var de 
samhällsvetenskapliga värderingarna var mer framträdande, varför den var placerad något 
närmre dessa värderingar. 
 
I enheten återfanns ett fokus på myndighetsutövning. Verksamheten skulle bedrivas 
rättssäkert då de var ålagda att efterfölja regleringar (jmf. Wallenberg, 1997; Montin, 1997; 
Montin & Granberg, 2013). I verksamhetsplanen för VA (2015) gick det att utläsa, i 
verksamhetsidén, att enheten var tvingade att följa de regleringar som fanns för 
verksamheten. Detta stärks genom det chefen för VA berättade att Länsstyrelsen hade rätt 
att åtala enheten om miljömål förbisågs eller inte uppnåddes. Detta motiverade varför VA 
hade en högre grad statssyre än lokalt styre. Som tidigare nämnt skulle enheten dock också 
skapa trygghet och god livsmiljö. I detta hade enheten sin utgångspunkt i det lokala 
samhället (jmf. Montin & Granberg, 2013), vilket motiverade att enheten inte enbart är 
statsstyrd. Regleringarna var i verksamheten inte framträdande i samma utsträckning som i 
Avfallsenheten, varför den i modellen placerades närmre det lokala styret. Tyngdpunkten 
ligger dock ändå i det nationella styret.  
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Planering 
Planeringsenheten hade ett större fokus på samhällsvärderingar än på företagsekonomiska 
värderingar. Uppgiften där kommunen fungerar som skapare av lokal gemenskap (Montin, 
1997; Montin & Granberg, 2013) återspeglades i Planeringsenheten. Detta eftersom de via 
arbete med jämlikhet och ett barnperspektiv (Planering, 2013-2014) arbetade för att inte 
agera uteslutande mot delar av befolkningen. Uppgiften innebar att i kommunen skapa 
sammanhållning och harmoni mellan kommuninvånarna (Montin & Granberg, 2013), vilket 
motiverade varför Planeringsenheten hade sin tyngdpunkt i samhällsvetenskapliga 
värderingar. 
 
I enheten återfanns ett fokus på frågor rörande exploateringsfrågor. Jonsson et al. (2002) 
skriver att det i kommunens uppgift som samhällsaktör ligger att arbeta med sysselsättning. 
Detta kopplas till Planeringsenheten där det återfanns ett stort fokus på tillväxt i enlighet 
med det enhetschefen berättade. Även i verksamhetsplanen (2013-2014) återspeglades 
tillväxten genom att enheten avsåg förbättra kommunens infrastruktur och 
näringslivsetableringar. Dessa faktorer medförde att det även återfanns företagsekonomiska 
värderingar i verksamheten. De samhällsvetenskapliga värderingarna var dock tydligast 
framträdande, varför placeringen av enheten främst speglade dessa. 
 
Rättssäkerheten i verksamheten innebar att de delvis styrdes av staten. Rättsäkerheten var 
viktig i den myndighetsutövande kommunen (jmf. Wallenberg, 1997; Montin, 1997; 
Montin & Granberg, 2013) och återspeglades i de restriktioner som planeringsenheten var 
ålagda att följa. Enheten hade dock en högre grad lokalt styre vilket motiveras av 
kopplingen till den samhällsutvecklande kommunen som utgår från det lokala samhället 
(jmf. Montin & Granberg, 2013) och att planeringsenheten arbetade med att utveckla 
samhället. Då enheten själva styrde utvecklingens riktning var den placerad med 
tyngdpunkt i lokalt styre. Regleringar syntes dock i verksamheten, varför placeringen inte 
enbart speglade lokalstyret. 

GataPark 
GataParkenheten hade en dragning mot samhällsvetenskapliga värderingar. Detta berodde 
på enhetens fokus på att skapa en trivsam och säker miljö för kommunens medborgare (jmf. 
Montin & Granberg, 2013). Detta framkom dels genom enhetens verksamhetsplaner (Gata 
2012-2013; Park 2012-2013; GataPark 2013-2014) och även genom intervjun med 
enhetschefen. Det framkom även av enhetens målformuleringar att samarbeta och nätverka 
med kommunens medborgare och näringsliv. Med dessa mål var enheten nära det lokala 
samhället. Detta tydde på att enheten prioriterade att verka för samhället då de genom 
samarbeten med medborgare skapade sammanhållning (jmf. Montin, 1997; Montin & 
Granberg, 2013). Med samarbeten med näringslivet visade enheten också på 
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företagsekonomiska värderingar (jmf. Jonsson et al., 2002). I empirin framkom också att 
det i enheten fanns en kostnadsmedvetenhet, vilket ytterligare visade detta (jmf. Montin & 
Granberg, 2013). Dessa faktorer medförde att enheten hade en balans av de olika typerna av 
värderingar. GataPark en högre grad företagsekonomiska värderingar än Planeringsenheten, 
varför enheten i jämförelse var placerad med större tyngd i dessa. 
 
Styrningen i GataPark karaktäriserades av det lokala styret. Detta då verksamheten inte 
dominerades av regleringar från högre instanser. Enheten kontrollerades därmed inom 
kommunen vilket innebar att den i hög grad är lokalt styrd (jmf. Montin & Granberg, 
2013). Enheten var dock något myndighetsreglerad i dess trafikverksamhet, varför den inte 
var placerad med enbart tyngd i lokalt styre. 

Förvaltningsövergripande 
Enheternas placeringar speglade den förvaltningsövergripande positionen i förhållande till 
de kommunövergripande uppgifterna. Enligt Montin och Granberg (2013) återspeglas 
kommunuppgifterna i olika grad inom alla kommuner men framträder varierande mycket. I 
Samhällsbyggnadsförvaltningen återfanns fem olika enheter med olika prioriteringsfokus 
varför de hade tyngdpunkt i olika kommunuppgifter. Detta innebar att förvaltningen som 
helhet inte endast hade tyngdpunkt på en av de kommunövergripande uppgifterna. I 
intervjuerna med förvaltningsledningen framkom också ett bredare perspektiv än hos 
enhetscheferna. Förvaltningsledningen speglade samtliga enhetspositioner, vilket ytterligare 
visar att förvaltningen som helhet hade en kombination av de olika uppgifterna.  
!  
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5.2 Förändringens påverkan på relationen till de kommunövergripande 
uppgifterna 
De förändringar som enheterna genomgått i samband med bildandet av den nya 
förvaltningen medförde viss rörelse i enheternas placering i relation till kommunernas 
uppgifter. En av dessa rörelser var baserad på enheternas förändrade kontakt med 
politikerna. Denna hade för fyra av förvaltningens enheter minskat, vilket nedan illustreras i 
figur 5 med de uppåtgående svarta pilarna. Driftenheterna hade även en gemensam rörelse 
med grund i den nya processen angående enheternas verksamhetsplaner, vilket illustreras i 
figur 5 med de vita pilarna under dessa enheter. För Planering innebar förändringen även en 
individuell rörelse. Nedan presenteras närmre orsakerna till att dessa uppstod.  
 

 
 

Figur 5. Enheternas rörelser i relation till uppgifterna i samband med organisationsförändringen.  
 
En rörelse mot företagsekonomiska värderingar hade skett för samtliga enheter utom Miljö- 
och bygg i Samhällsbyggnadsförvaltningen. Denna rörelse hade sin grund i verksamhetens 
kontakt med politiker. Enhetscheferna uppgav att deras kontakt med politiker hade minskat 
jämfört med hur denna såg ut innan förändringen genomfördes. Den minskade kontakten 
hade inneburit att enheterna kommit längre ifrån politiken. Medborgarnas röst blev hörd 
genom nämndsystemet (jmf. Jonsson et al., 2012) men då detta blivit mer avlägset hade 
enheterna därmed rört sig längre ifrån de samhällsvetenskapliga värderingarna.  
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Genom sammanslagningen till Samhällsbyggnadsförvaltningen skedde i enheterna VA, 
Avfall och GataPark ytterligare en rörelse mot en högre grad av företagsekonomiska 
värderingar. Denna rörelse illustreras av de vita uppåtgående pilarna hos dessa enheter i 
figur 5. Rörelsen mot de företagsekonomiska värderingarna låg i den förändrade 
beslutsprocessen gällande verksamhetsplanerna för enheterna, vilken medförde att 
verksamheterna kommit längre ifrån politiken (jmf. Jonsson et al., 2002). Avfall, VA och 
GataParks verksamhetsplaner hade tidigare fattats i den Tekniska nämnden. Efter bildandet 
av Samhällsbyggnadsförvaltningen upprättades istället en förvaltningsövergripande 
verksamhetsplan, kopplad till de kommunövergripande målen, som tillsammans med 
driftbudget antogs i Samhällsbyggnadsnämnden. Utifrån denna upprättade alla enheter 
varsin verksamhetsplan vilka inte antogs i nämnden. Den politiska kontrollen, och därmed 
demokratiska, av dessa var innan förändringen starkare vilket innebar en försvagning av 
lokal demokrati efter förändringen. De enhetsspecifika verksamhetsmålen bestämdes inom 
enheterna, med kravet att de skulle vara kopplade till de kommunövergripande målen som 
var fastställda av kommunfullmäktige. Med denna koppling fanns det även efter 
förändringen politiska beslut bakom verksamhetsmålen, men de i dessa enheter var mer 
avlägsna än tidigare. Eftersom demokratin enligt Jonsson et al. (2002) finns inom 
kommunen genom politiska beslut så försvagades denna när beslut flyttades till 
tjänstemännen. I och med det längre avståndet från politiken, i de mål som formulerades på 
varje enhet, förstärktes rörelsen mot marknadskommunen (jmf. Montin & Granberg, 2013). 
Processen gällande målen i verksamheterna var en konsekvens av den ökade 
sammanhållning som organisationsförändringen avsåg förbättra. Rörelsen mot de 
företagsekonomiska värderingarna hade således skett som ett resultat av förändringen 
snarare än som en medveten strategi.  
 
Utöver dessa generella rörelser skiftade Planeringsenhetens placering individuellt. Enheten 
hade infört planeringsmöten där de bjöd in alla berörda att diskutera kommunens 
utveckling. Att de bjöd in intressenter till att delta och diskutera inför planering av nya 
projekt tydde på att enheten värderade medborgarens påverkan och åsikter. Vidare innebar 
detta att de hade utökat sina samhällsvetenskapliga värderingar (jmf. Wallenberg, 1997; 
Montin, 1997; Montin & Granberg, 2013). Dessa möten innebar också samarbete mellan de 
deltagande intressenterna, och ökat deltagande från medborgare och näringsliv. Ökad 
medverkan från medborgare ligger i linje med vad Montin och Granberg (2013) berättar att 
kommunen bör göra för att bidra till samhällsutveckling. Detta resulterade i att enheten 
hade samhällsvetenskapliga värderingar men genom inblandningen från näringsliv även 
företagsekonomiska värderingar. Därför hade enheten inte rört sig på denna skala. Då 
verksamheten dock kommit närmre det lokala samhälle och detta fått en större påverkan 
hade enheten placerats närmre det lokala styret. 
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5.3 Förändringens kortsiktiga påverkan på effektivitet 
I detta avsnitt redogörs förändringens direkta påverkan mot högre grad av inre effektivitet. I 
figur 6 presenteras två pilar vilka symboliserar rörelser hos förvaltningens enheter vilka 
visar generella rörelser i relation till effektivitet. Den inre effektiviteten finns i högre grad 
närvarande i de företagsekonomiska värderingarna medan den yttre till högre grad återfinns 
i de samhällsvetenskapliga värderingarna. För utökat resonemang kring denna relation se 
kapitel 3, avsnitt Kommunernas uppgifter och effektivitet - en sammanfattning.  
 

 
 

Figur 6. Förändringens kortsiktiga påverkan på effektivitet.  
 
Respondenterna uppgav att innan förändringen togs beslut som på grund av bristande 
samarbete och kommunikation mellan enheterna var suboptimala. Beslut som togs i en 
enhet kunde ha negativa effekter på de andra enheternas verksamheter. Det vill säga att den 
bristande kommunikationen försvårade för andra enheter att utföra verksamheten på rätt 
sätt. Till exempel uppgav en enhetschef att driften av nybyggda områden blev dyr eller 
svår, då beslut om byggnation inte tog hänsyn till denna typ av konsekvenser. 
Konsekvensen av andra enheters beslut blev att enheten tvingades lägga mer resurser än 
nödvändigt på ett visst område, vilket sänkte deras produktivitet då det påverkade 
relationen mellan input och output i enheten (jmf. Brorström & Kastberg, 2006). I och med 
detta problem hade förvaltningen efter förändringen fokus på att öka kommunikationen 
mellan enheterna. Detta genom att försöka öka denna och införa rutiner där enheterna 
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inkluderade varandra, exempelvis genom Planeringsenhetens planeringsmöten. Åtgärderna 
upplevdes fungera och de intervjuade inom förvaltningen berättade att kommunikationen 
blivit mer utvecklad. Detta minskade den asymmetriska informationen, vilket medförde en 
högre grad inre effektivitet (jmf. Brorström & Siverbo, 2008). Enligt Brorström och 
Kastberg (2006) innebär inre effektivitet att göra på rätt sätt, och den ökade 
kommunikationen bidrog ytterligare att enheterna rörde sig mot högre grad inre effektivitet. 
Därmed rörde sig samtliga enheter närmre de företagsekonomiska värderingarna vilket 
illustreras av en av de uppåtgående pilarna i figur 6.  
  
I förslaget till förändringen återfanns ett fokus att inom förvaltningen öka produktiviteten 
där smidigare processer skulle innebära att arbetet kunde ske snabbare. Denna produktivitet 
skulle uppnås genom att minska på parallella arbeten enligt intervjun med kommunalrådet. 
Detta återspeglades genom att förändringen avsåg förbättra processerna inom förvaltningen. 
Framförallt gällde dessa processer tanken med en samlad förvaltning för de samhällsnyttiga 
tjänsterna där företag och privatpersoner endast skulle behöva lämna in ärenden till en 
förvaltning istället för de olika enheterna och förvaltningarna som funnits innan 
sammanslagningen. Detta skulle innebära snabbare handläggning och en ökad tydlighet 
gentemot medborgaren. Enligt KPMG var ett effektivare arbete mot medborgare en viktig 
del i arbetet med att förändra kommunen. I rapporten från utredningen (KPMG, 2010) och 
senare även i intervjun med projektledaren nämndes konceptet “en väg in” vilket syftade 
till att förenkla för medborgaren. Den ökade produktiviteten i förvaltningen, som blev ett 
resultat av bildandet av en enad förvaltning, symboliseras genom en pil uppåt i figur 6. 
Detta eftersom den ökade produktiviteten resulterade i att förvaltningen rört sig mot högre 
grad inre effektivitet, relationen mellan input och output, där produktiviteten sätts i centrum 
(jmf. Brorström & Kastberg, 2006; Brorström & Siverbo, 2008).  
 
 
!  
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5.4 Förändringens långsiktiga påverkan på effektivitet 
Nedanstående avsnitt behandlar hur förändringen påverkade Samhällsbyggnads-
förvaltningens inre och yttre effektivitet över tid. Dessa begrepp hade påverkat varandra på 
sätt som gav oförutsedda konsekvenser. Förvaltningen bildades med grund i utredningen 
som genomfördes av KPMG och kommunalrådet berättade att utredning beställdes av den 
politiska ledningen. De hade uppmärksammat kommunen som allt för förvaltande där den 
förvaltande organisationen inte ansågs arbeta för utvecklingen. Konsekvensen av detta blev 
att konflikter mellan strategiska frågor och operativa frågor väcktes. 

Negativa effekter på yttre effektivitet 
I Samhällsbyggnadsförvaltningen återfanns en rad faktorer som pekade på samband mellan 
inre och yttre effektivitet. Respondenterna berättade att de mål enheterna hade skulle vara 
kopplade till de kommunövergripande målen som avsåg spegla det kommunen skulle arbeta 
mot i enlighet med medborgarens önskan. Att uppnå dessa mål vore att nå yttre effektivitet, 
eftersom de bestämts av folkvalda förtroendevalda (Brorström & Siverbo, 2008) och 
därmed var rätt saker för kommunen att arbeta för. Förvaltningarna i kommunen hade inte 
en gemensam diskussion om vilka mål de bröt ned i respektive verksamhet vilket medförde 
en risk att kommunala mål förbisågs. Den bristande kongruensen gällande styrning inom 
och mellan förvaltningarna som förvaltningschefen berättade om hade påverkat arbetet efter 
bildandet av förvaltningen. På grund av detta fanns ingen säkerställning av att alla 
kommunövergripande mål fanns med i förvaltningarnas verksamhetsplaner. Detta gav 
negativ inverkan på den yttre effektiviteten då denna riskerade att försvagas eftersom det 
inte fanns säkerhet i att alla kommunmålen arbetas emot genom förvaltningarna. 

Yttre effektivitets påverkan på inre effektivitet 
I kombination med risken att kommunala mål förbisågs var återkoppling till enhetsmålen 
bristfällig inom verksamheten. Verksamhetsplanerna avsågs vara kopplade till de 
kommunövergripande målen och Brorström och Kastberg (2006) skriver att ett mått på den 
yttre effektiviteten är måluppfyllelsegrad. Detta innebar att arbete i enlighet med 
verksamhetsplanerna skulle säkerställa yttre effektivitet. Mätningen av 
måluppfyllelsegraden var bristande både inom förvaltningen men också inom kommunen. 
Detta berodde enligt respondenterna på att de kommunövergripande målen var vaga och att 
uppföljningen var bristfällig. Att dessa mål var vaga innebar i ett vidare led att även mål 
uppställda för enheterna blev vaga. Därmed blev den yttre effektiviteten inom förvaltningen 
svår att säkerställa, vilket underbyggdes av bristande återkoppling på mål. Enligt Brorström 
och Siverbo (2008) är aktuell återkoppling en av de faktorer som är viktigt för inre 
effektivitet i den kommunala kontexten. Bristen i återkoppling på mål visades exempelvis 
genom att enhetschefen för VA ansåg att politiker enbart var intresserade av uppföljning på 
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budgetmål, inte övriga mål. Detta visade på ett sviktande intresse för den yttre 
effektiviteten. Det bristande intresset från politiskt håll påverkade enligt chefen för VA 
motivationen hos anställda i förvaltningen. Vid bristande intresse från politiskt håll 
tenderade motivationen att försvagas i och med att det inte uppmärksammades när 
verksamheten presterade bra. På längre sikt gav detta en negativ inverkan på den inre 
effektiviteten då bristande motivation enligt enhetschefen resulterade i minskad 
produktivitet. Därmed hade ointresse för yttre effektivitet även påverkan på den inre 
effektiviteten, då produktiviteten minskade.  
 
Med undantag för chefen för VA berättade samtliga chefer inom förvaltningen att de inte 
hade kännedom över vad som hände, eller att inget hände, om mål inte uppfylldes. VA-
enheten uppgavs riskera att bli åtalskyldiga om vissa mål inte uppfylldes. Detta berörde 
dock den myndighetsutövande verksamheten och kunde därmed inte sägas ha någon 
negativ inverkan på den yttre effektiviteten i denna enhet, då det alltid anses rätt att följa 
nationella regleringar. Bristen på konsekvenser av misslyckad måluppfyllelse tydde på att 
styrmodellerna inte fungerade. Dessutom uppgav enhetschefen för planering att de med god 
fantasi kunde argumentera för att de uppnått målen; detta på grund av den otydliga 
formuleringen av mål. Avsaknaden av vetskap om nämnda konsekvenser hade negativ 
inverkan på den yttre effektiviteten i förvaltningen men även i kommunen. Att 
måluppfyllelsen kunde argumenteras för att vara hög skulle i enlighet med Brorström och 
Kastberg (2006) innebära att den yttre effektiviteten var hög. Otydligheten gav dock 
inverkan på den inre effektiviteten, eftersom målen inte säkert uppnåtts på rätt sätt. Enligt 
det förhållningssätt som planeringsenhetens chef uppgav fanns inget som stärkte att det var 
rätt saker som blivit gjorda eller att de blivit gjorda på rätt sätt inom ramen för de 
uppställda målen. De bristande styrmodellerna medförde att den inre effektiviteten blev 
svårare att uppnå för förvaltningen, då fungerade styrmodeller är en nödvändighet för detta 
(jmf. Brorström & Siverbo, 2008). De vaga definitionerna om huruvida mål blivit uppfyllda 
ökade svårigheterna att uppnå både inre och yttre effektivitet, då det inte gick att säkerställa 
att målen uppfyllt eller att de uppfyllts på rätt sätt. 

Inre effektivitets påverkan på yttre effektivitet 
Enhetscheferna berättade att de upplevde det svårt att arbeta med verksamheternas 
styrdokument och med målformuleringar. Dessa processer var dock något som flera 
intervjuade uppgav att de arbetade med att förbättra, vilket tydde på att den inre 
effektiviteten (jmf. Brorström & Siverbo, 2008) prioriterades inom dessa enheter. Detta 
arbete var viktigt för att hitta gemensamma processer i förvaltningen men även för att 
införliva en helhetssyn för enhetligt arbete mot gemensamma mål och prioriteringar. Att 
dessa rutiner behövdes tas fram efter förändringen berodde på att de tidigare inte hade 
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funnits. Vidare innebar detta att inre effektivitet tidigare inte haft lika stor betydelse i 
förvaltningen som det hade efter sammanslagningen. Arbetet med smidigare processer och 
högre produktivitet gav på längre sikt påverkan på yttre effektivitet (jmf. Brorström & 
Kastberg, 2006; Broström & Siverbo, 2008). Detta då arbetet ansågs i framtiden underlätta 
gemensam utveckling, vilket motiverade kopplingen till den yttre effektiviteten. I och med 
att kommunen med förändringen avsåg göra sätt sak i förhållande till kommunens framtida 
utveckling påvisades en strävan efter yttre effektivitet. Förvaltnings arbetsmetoder visade 
dock ett fokus på att förbättra den inre effektiviteten vilket i ett vidare led möjliggjorde 
högre grad av yttre effektivitet.  
 
Strävan efter inre effektivitet återspeglades även i uppfattningen inom förvaltningen om att 
effektivitet innebar att resurser fördelades på rätt sätt samt att tid skulle läggas på rätt saker. 
Denna uppfattning var tydligt genomgående bland alla de intervjuade inom förvaltningen. 
Arbetet mot inre effektivitet syntes genom att förvaltningsledningen uppgav att de arbetade 
för att ta fram kvalitativa processer. Kommunen i stort strävade efter inre effektivitet 
genom att arbeta med interna processer genom inrättningen av Stöd- och 
styrningsförvaltningen. Detta ledde till högre produktivitet då verksamheten fick möjlighet 
att utföra sitt arbete på bästa sätt (jmf. Brorström & Kastberg, 2006; Brorström & Siverbo, 
2008). Det fokus som fanns inom förvaltningen mot inre effektivitet var nödvändigt för att i 
framtiden hitta gemensamma nämnare att arbeta utefter. Enligt Brorström och Siverbo 
(2008) kräver inre effektivitet funktionalitet och kvalitet i processer. Trots ett ökat fokus för 
inre effektivitet var det svårt för förvaltningen och kommunen att kortsiktigt uppnå denna. 
Detta på grund av en otydlig ansvarsstruktur angående var processerna skulle tas fram. 
Denna faktor var svår för förvaltningen att påverka, vilket försvårade deras arbete mot den 
inre effektiviteten. I ett vidare led försvårade detta även arbetet för den yttre effektiviteten 
då den inre enligt Brorström och Kastberg (2006) är en nödvändighet för att uppnå den 
yttre.  

Tidsperspektiv på effektivitet 
Ytterligare handlingar inom kommunen som speglade både inre och yttre effektivitet, och 
samverkan mellan dessa, var kommunens framtidsplanering. Mellan politiker och de 
förvaltningar och enheter som sedan utgjorde Samhällsbyggnadsförvaltningen fanns 
konflikter som uppstod på grund av att parterna inte såg med samma tidsperspektiv. Ett 
tydligt exempel som kommunalrådet lyfte fram var att politiken hade fokus på att i 
framtiden rusta för byggnation av nya bostadsområden. I en kommunal kontext är det enligt 
Brorström och Siverbo (2008) medborgaren som avgör vad som är rätt för kommunen att 
göra, vilket de likställt med yttre effektivitet. I Ludvika kommun återspeglades denna yttre 
effektivitet i politikernas fokus på tillväxt. Detta bland annat genom investeringar i 
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fastigheter som i framtiden avsågs rivas för att möjliggöra nya bostadsområden. 
Utvecklingen och fokus på nya områden hade sin grund i den tillväxt som förväntades i 
framtiden, främst i samband med den eventuella nyöppningen av gruvan. När fastigheterna 
köptes in blev dessa de operativa enheternas ansvar att förvalta. Konsekvenserna av detta, 
och grunden till konflikt, blev att uppköpet från politikernas sida gav merarbete i de 
operativa enheterna. Strävan efter yttre effektivitet från politiska ledningens sida hade 
därmed negativ inverkan på den inre effektiviteten i de operativa verksamheterna, det vill 
säga deras produktivitet och relation mellan input och output (jmf. Brorström & Kastberg, 
2006; Brorström & Siverbo, 2008). Detta eftersom politikerna bundit upp resurser över tid 
hos enheterna. Detta hade negativ inverkan på enheternas inre effektivitet under tiden fram 
till dess att fastigheterna kunde rivas och den yttre effektiviteten återigen stod i centrum.  
 
När den inre effektiviteten försämrades påverkades även den yttre effektiviteten. Detta trots 
att det ursprungliga beslutet varit en åtgärd för yttre effektivitet. Detta visade att innan 
förändringen var det problematiskt för verksamheterna att arbeta mot yttre effektivitet. I 
intervjuerna framkom att det efter sammanslagningen fanns en problematik med 
kortsiktighet hos politiker och därmed kvarstod bristande konsekvenshänsyn trots att 
enheterna skulle arbeta mot samma mål. Politiken fattade beslut som låg i linje med den 
yttre effektiviteten, det vill säga det medborgaren via dessa folkvalda företrädare ansåg vara 
rätt (Brorström & Kastberg, 2006) vid beslutets tidpunkt. Kortsiktigheten ledde till att 
framtida konsekvenser inte beaktats, vilket över tid gav en negativ effekt på den inre 
effektiviteten i förvaltningen. Då arbetet efter sammanslagningen var samordnat var bristen 
på konsekvenshänsyn inte som tidigare ett resultat av bristande kommunikation, utan av 
kortsiktighet. Därmed kvarstod problematik kring relationen mellan inre och yttre 
effektivitet, då åtgärder för yttre effektivitet gjordes utan hänsyn till kortsiktiga 
konsekvenser på den inre effektiviteten. Då inre effektivitet är en del av yttre (Brorström & 
Kastberg, 2006) medför detta att över tid påverkas den yttre effektiviteten av rådande 
kortsiktighet. 

 
!
!
!
!
!
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6. Slutsats  
Med stöd i föregående analyskapitel framgår att som ett resultat av 
organisationsförändringar gällande bildandet av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Ludvika 
kommun skedde skiftningar i så väl verksamhetens prioriteringar som i dess arbete för 
effektivitet. I och med förändringen uppstod nya prioriteringar i verksamheterna. Dessa 
innebar att förvaltningen i en lägre grad än innan prioriterade att ta tillvara på 
organisationens demokratiska inslag. Det vill säga att verksamheten frångick dess 
samhällsvetenskapliga värderingar. Detta syntes dels i den minskade politiska kontakten 
men även i ändrad beslutsprocess gällande verksamhetsplaner. Den ändrade processen var 
ett resultat av kommunens helhetssyn som avsågs förbättras med förändringen. Med 
minskad politisk koppling minskade demokratins påverkan och istället prioriterades 
företagsekonomiska värderingar. Denna skiftning syntes även i förvaltningens strävan efter 
inre effektivitet, som uppstod i samband med förändringen. Förändringarna innebar att 
enheterna rörde sig mot den samhällsutvecklande kommunen samt kommunen som 
servicemarknad. Denna rörelse innebar att enheterna i lägre grad än innan förändringen 
influerades av kommunen som lokalt samhälle. 
 
Organisationsförändringarna som ägde rum avsåg att möjliggöra för kommunen att arbeta 
för yttre effektivitet på ett tydligare sätt. De åtgärder som sattes in i samband med 
förändringen medförde dock ett fokus på inre effektivitet genom ökad produktivitet. Det 
visades genom att såväl kommunen som förvaltningen arbetade med organisationens 
interna processer. Organisationens omedvetenhet om konsekvenserna ledde till att de inte 
tog hänsyn till de konsekvenser som följde av dessa införda åtgärder. Konsekvenserna stred 
emot de initiala strategierna, varför utgången inte blivit som planerad. Svårigheter med att 
uppnå eftersträvad produktivitet uppstod, vilket i ett vidare led medförde att den yttre 
effektivitet inte uppnåddes som avsett. Åtgärder för högre grad inre effektivitet var en 
nödvändighet för att uppnå yttre effektivitet, men bristande medvetenhet och hänsyn till 
åtgärdernas effekter motverkade beslutets långsiktiga syfte. Effektivitetsbegreppets 
komplexitet speglades tydligt i Samhällsbyggnadsförvaltningen. Det var tydligt att det är av 
vikt att ta hänsyn till konsekvenser över tid för att effektivitet, inre så väl som yttre, ska 
uppnås. 
 
Vikten av att inte enbart sätta in åtgärder för inre effektivitet var tydligt i 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Komplexiteten i effektivitetsbegreppen återspeglades 
genom ett tidsperspektiv och beroende på vilket enhetsperspektiv eller politiskt perspektiv 
begreppen satts i relation till. Ett exempel var då kommunen i ett första skede hade fokus på 
yttre effektivitet genom fokus på ökad tillväxt i framtiden. I kontrast till detta hade de 
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operativa enheterna istället ett fokus på inre effektivitet genom produktivitet. Detta skapade 
konflikter inom kommunen vilka grundats på att i olika grad ha fokus på yttre kontra inre 
effektiviteten. Över tid gav dessa konflikter negativa konsekvenser på såväl den inre som 
den yttre effektiviteten.  
 
Studien visar på att det är av vikt för offentliga organisationer att ta hänsyn till 
effektivitetsbegreppets båda dimensioner och dess samverkan över tid. Om detta gjorts 
hade en tydligare strategi kunnat utvecklas, och förändringen hade då haft större möjlighet 
att uppnå det som eftersträvades. För att ytterligare styra en kommun i önskad riktning är 
det av vikt att föra ett resonemang om vilken typ av värderingar som önskas vara 
framträdande i kommunen. Detta då placeringen i relation till kommunernas uppgifter 
påverkas av effektivitetsåtgärder som görs. Det är även av vikt att ha i åtanke att 
tidsdimensionen har en betydande faktor i organisationsförändringar. Effektivitetsaspekten 
återfinns och påverkas olika beroende på vilken tidshorisont det betraktas ur samt även ur 
vilken nivå i kommunen det appliceras på. Om en detaljerad diskussion om önskad 
utveckling inte sker riskeras förändringen leda åt oönskat håll, kortsiktigt så väl som 
långsiktigt.  
 
I studien presenteras en modell (figur 1) och även en tabell (tabell 1) vilka tillsammans 
utgör verktyg för att analysera en kommun eller förvaltning. Utifrån dessa två kan 
organisationer positionera sina enheter och öka förståelsen för verksamhetens inriktning. 
Vid användandet av tabellen framgår organisationens effektivitet- och prioriteringsfokus. 
Vid en positionering i modellen framgår om organisationen har en jämvikt mellan 
kommunernas övergripande uppgift och därmed företagsekonomiska värderingar kontra 
samhällsvetenskapliga dito. Denna kartläggning gör det möjligt för organisationen att 
vidare utvecklas för en ökad balans mellan inre och yttre effektivitet.  
!
!
! !
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7. Praktiska implikationer 
I det läge där en kommun främst fokuserar på att uppnå inre effektivitet och produktivitet 
har de till högre grad företagsekonomiska värderingar. I ett sådant läge har kommunen 
frångått viktiga aspekter av vad det innebär att vara en kommun. Exempelvis då hänsyn till 
medborgarnas önskningar förbises. Om kommunen istället enbart fokuserar på yttre 
effektivitet så har de till hög grad samhällsvetenskapliga värderingar. Konsekvenserna av 
detta skulle då innebära att kommunen tar stor hänsyn till demokrati och mindre hänsyn till 
produktivitet. Med en sådan prioritering riskerar kommunen att inte uppnå vad som önskas 
då resurseffektivitet tenderar att saknas. Båda dessa ytterligheter har nackdelar och det är 
därmed viktigt för kommuner och konsulter i offentlig sektor att ha en medvetenhet om 
effektivitetsbegreppet för att uppnå en balans. Balansen är viktig i dagens kommuner då allt 
större krav ställs på effektivare processer. Det är viktigt att inte frångå de 
samhällsvetenskapliga värderingarna eftersom en kommun alltid har krav från medborgare 
genom den demokratiska processen.  
 
Balansen är viktig eftersom en kommun inte endast bör ha en generell position i figur 1. 
När kommunen delas upp i förvaltningar och enheter kommer dessa ha varierande 
tyngdpunkt i kommunernas övergripande uppgifter. Detta eftersom verksamheterna har 
olika krav och förutsättningar att ta hänsyn till. Exempelvis tenderar Avfall- och VA- 
verksamheter att hamna närmre de företagsekonomiska värderingarna, det vill säga 
kommunen som servicemarknad. Det är naturligt då denna typ av verksamhet har höga krav 
på sig att vara kostnadseffektiva och produktiva. Det är därmed inte önskvärt för en 
kommun att ha tyngdpunkt i endast en kommunövergripande uppgift då hänsyn till 
verksamheternas respektive huvuddrag skulle förbises.  
!
! !



!70!

8. Förslag till fortsatt forskning 
I samband med studiens genomförande framkom en rad ämnen som är intressanta men låg 
utanför ramen för studiens syfte. Bland annat väcktes frågor gällande den bolagisering som 
eventuellt skulle komma att ske för enheterna Avfall och VA i 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Att kommuner organiserar verksamheter i bolag har blivit 
allt vanligare (Erlingsson, Fogelgren, Olsson, Thomasson & Öhrvall, 2014). Bolagsformen 
innebär att ta till sig företagsekonomiska värderingar, men för kommunala bolag är det 
viktigt att även leva upp till krav ur det samhällsekonomiska perspektivet (Erlingsson et al., 
2014). Intressant vore att studera hur effektivitet i kommunen påverkas i ett längre 
tidsperspektiv av att bolagisera verksamheter, då det i ett första steg skulle innebära en 
rörelse mot högre grad inre effektivitet i och med företagsekonomiskt fokus.  
 
Den yttre effektiviteten i en kommun innebär att göra vad politiken beslutat. Beslut tas 
dock på olika nivåer: lokalt, regionalt och nationellt. I Samhällsbyggnadsförvaltningen 
återfanns detta exempelvis genom Avfalls samarbete med DalaAvfall, ett samarbete som 
medförde en regional nivå. Därmed framkommer ytterligare en dimension på yttre 
effektivitet, vilken vore intressant att studera närmare. Den ytterligare dimensionen medför 
att medvetenhet om konsekvenser blir viktig. De olika nivåerna innebär avvägningar 
gällande yttre effektivitet beroende på vilket perspektiv som sätts i fokus.  
 
Komplexiteten i effektivitetsbegreppet är inte ett fenomen som är specifikt för det studerade 
fallet utan återfinns även i andra kommuner. Det vore därför intressant att även studera 
fenomenet i kommuntyper med andra förhållanden och som skiljer sig i storlek. Ytterligare 
förståelse för begreppet skulle även uppnås genom att studera det i andra typer av offentliga 
organisationer. Detta både i svensk såväl som internationell kontext. Att frångå den svenska 
kontexten vore intressant eftersom det skulle bidra med förståelse för begreppet generellt 
såväl som för den svenska kontexten, då denna är en del av omvärlden. 
!
!  
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9. Bilagor   
Bilaga 1. Intervjufrågor 

Miljö- och Byggenheten  
Allmänt: 
● Får vi spela in intervjun?  
● Får vi använda ditt namn i uppsatsen? 
● Kan du börja med att kort presentera dig?  
● Hur länge har du jobbat som enhetschef? 

○ Arbetade du i kommunen innan dess? 
○ Vad hade du i så fall för position innan? 

● Vad upplever du att kommunen som helhet i huvudsak arbetar för? 
● Vad upplever du att förvaltningen som helhet i huvudsak arbetar för? 
● Kan du kort beskriva vad Miljö- och bygg har för övergripande uppgifter? 

○ Kan du kort beskriva hur enheten är organiserad? 
○ Vad har du för ansvar inom enheten? 

Förändring: 
● Hur upplever du den förändring som ni genomgått? 
● Vad har du uppfattat att organisationsförändringen menade förändra? 

○ Upplever du att det blev som det var tänkt? 
○ Om inte, vad skiljer? 

● Vilken typ av verksamhet ligger i fokus inom Miljö- och bygg? 
○ Varför har ni just detta fokus? 
○ Vet du om fokus har förändrats i och med förändringen? 
○ I så fall, hur?  

● Vill du tillägga något mer? 
 
Effektivitet:  
● När du hör ordet effektivitet, vad tänker du på då? 

○ Hur förknippar du ordet effektivitet i förhållande till Miljö- och 
byggenheten? 

○ Hur förknippar du det i förhållande till förvaltningen? 
● Vad gör ni inom enheten för att vara effektiva? 
● Hur upplever du att kommunstyrelsen arbetar för att ni på enhetsnivå ska vara 

effektiva? 
● Hur upplever du att förvaltningschefen arbetar för att ni på Miljö- och bygg ska 

göra ett effektivt jobb? 
● Vad vet du om hur arbetssättet såg ut innan förändringen?  
● Vill du tillägga något? 
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Mål:  
● Hur ser beslutsprocessen ut för enhetens mål? 

○ Hur bryter ni ned målen inom enheten? 
● Hur mycket får enheten själva bestämma sina mål? 

○ Vet du hur detta såg ut förut?  
● Vem ansvarar för att målen uppfylls? 

○ Hur påverkas verksamheten om målen inte uppfylls? 
● Vilka mål/målområden är högst prioriterade för Miljö- och bygg? 

○ Hur arbetar ni för att uppnå målen? 
○ Vet du om det har förändrats någonting? I så fall, hur? 

● Finns det något specifikt för din enhet som du tycker det är viktigt att ta hänsyn till 
för att enheten ska uppnå sina mål?  

● Vill du tillägga något på detta område? 
 
Avslut: 
● Hur ser du på framtiden inom din enhet?  
● Vad skulle du vilja förändra inom samhällsbyggnadsförvaltningen?  
● Finns det något utöver det vi pratat om som du skulle vilja ta upp? 

○ Exempelvis, inom de teman vi gått igenom, som du tycker är viktigt att vi 
vet om? 
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Avfall-, VA-, samt GataParkenheten  
Allmänt: 
● Får vi spela in intervjun?  
● Får vi använda ditt namn i uppsatsen? 
● Kan du börja med att kort presentera dig?  
● Hur länge har du jobbat som enhetschef? 

○ Arbetade du i kommunen innan dess? 
○ Vad hade du i så fall för position innan? 

● Vad upplever du att kommunen som helhet i huvudsak arbetar för? 
○ Hur har det förändrats i och med förändringen? 

● Vad upplever du att förvaltningen som helhet i huvudsak arbetar för? 
● Kan du kort beskriva vad enheten har för övergripande uppgifter? 

○ Kan du kort beskriva hur enheten är organiserad? 
○ Vad har du för ansvar inom enheten? 
○ Hur har det förändrats i och med förändringen?  
           

Förändring:  
● Hur upplever du den förändring som ni genomgått? 

○ Hur ditt arbete påverkats i och med förändringen? 
● Vad har du uppfattat att organisationsförändringen menade förbättra?  

○ Upplever du att det blev som tänkt? 
○ Om inte, vad skiljer? 

● Hur upplever du att förändringen har påverkat ditt arbetssätt? 
● Vilken typ av verksamhet ligger i fokus inom enheten? 

○ Varför har ni just detta fokus? 
○ Vet du om fokus har förändrats i och med förändringen? 
○ I så fall, hur?  

● Vill du tillägga något mer? 
  
Effektivitet:  
● När du hör ordet effektivitet, vad tänker du på då? 

○ Hur förknippar du ordet effektivitet i förhållande till din enhet? 
○ Hur förknippar du det i förhållande till förvaltningen? 
○ Har din syn på effektivitet förändrats efter att förändringen genomfördes? 

● Vad gör ni inom avfallsenheten för att vara effektiva? 
● Hur upplever du att kommunstyrelsen arbetar för att ni på enhetsnivå ska vara 

effektiva? 
● Hur upplever du att förvaltningschefen arbetar för att ni på avfall ska göra ett 

effektivt jobb?    
● Hur såg arbetssättet för avfall ut innan förändringen?  
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○ Hur har det förändrats idag? 
● Vad gjorde enheten tidigare fo ̈r att få arbetsplatsen/arbetskollegor att vara effektiv? 
● Hur försökte kommunen förut fa ̊ enheten att vara effektiv förut? 

○ Hur har det förändrats idag? 
● Vill du tillägga något? 

 
Mål:  
● Hur ser beslutsprocessen ut för enhetens mål? 

○ Hur bryter ni ned målen inom enheten? 
● Hur mycket får enheten själva bestämma sina mål? 

○ Vet du hur detta såg ut förut?  
● Vem ansvarar för att målen uppfylls? 

○ Hur påverkas verksamheten om målen inte uppfylls? 
● Vilka mål/målområden är högst prioriterade för din enheten? 

○ Hur arbetar ni för att uppnå målen? 
○ Har det förändrats någonting?  
○ I så fall, hur? 

● Finns det något specifikt för din enhet som du tycker det är viktigt att ta hänsyn till 
för att enheten ska uppnå sina mål?  

● Vill du tillägga något på detta område? 
         

Avslut: 
● Hur ser du på framtiden inom din enhet?  
● Vad skulle du vilja förändra inom samhällsbyggnadsförvaltningen?  
● Finns det något utöver det vi pratat om som du skulle vilja ta upp? 

○ Exempelvis, inom de teman vi gått igenom, som du tycker är viktigt att vi 
vet om? 
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Planeringsenheten      
Allmänt: 
● Får vi spela in intervjun?  
● Får vi använda ditt namn i uppsatsen? 
● Kan du börja med att kort presentera dig?  
● Hur länge har du jobbat som enhetschef? 

○ Arbetade du i kommunen innan dess? 
○ Vad hade du i så fall för position innan? 

● Vad upplever du att kommunen som helhet i huvudsak arbetar för? 
○ Hur har det förändrats i och med förändringen? 

● Vad upplever du att förvaltningen som helhet i huvudsak arbetar för? 
● Kan du kort beskriva vad Planeringsenheten har för övergripande uppgifter? 

○ Kan du kort beskriva hur enheten är organiserad? 
○ Vad har du för ansvar inom enheten? 
○ Hur har det förändrats i och med förändringen?  
           

Förändring:  
● Hur upplever du den förändring som ni genomgått? 

○ Hur ditt arbete påverkats i och med förändringen? 
● Vad har du uppfattat att organisationsförändringen menade förbättra?  

○ Upplever du att det blev som tänkt? 
○ Om inte, vad skiljer? 

● Hur upplever du att förändringen har påverkat ditt arbetssätt? 
● Vilken typ av verksamhet ligger i fokus inom Planeringsenheten? 

○ Varför har ni just detta fokus? 
○ Vet du om fokus har förändrats i och med förändringen? 
○ I så fall, hur?  

● Vill du tillägga något mer? 
  
Effektivitet:  
● När du hör ordet effektivitet, vad tänker du på då? 

○ Hur förknippar du ordet effektivitet i förhållande till Planeringsenheten? 
○ Hur förknippar du det i förhållande till förvaltningen? 
○ Har din syn på effektivitet förändrats efter att förändringen genomfördes? 

● Vad gör ni inom planeringsenheten för att vara effektiva? 
● Hur upplever du att kommunstyrelsen arbetar för att ni på enhetsnivå ska vara 

effektiva? 
● Hur upplever du att förvaltningschefen arbetar för att ni på planeringsenheten ska 

göra ett effektivt jobb? 
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● Hur såg arbetssättet för enheten ut innan förändringen?  
○ Hur har det förändrats idag? 

● Vad gjorde planeringsenheten tidigare får att få arbetsplatsen/arbetskollegor att vara 
effektiv? 

● Hur försökte kommunen förut få enheten att vara effektiv förut? 
○ Hur har det förändrats idag? 

● Vill du tillägga något? 
 
Mål:  
● Hur ser beslutsprocessen ut för planeringsenheten mål? 

○ Hur bryter ni ned målen inom enheten? 
● Hur mycket får enheten själva bestämma sina mål? 

○ Vet du hur detta såg ut förut?  
● Vem ansvarar för att målen uppfylls? 

○ Hur påverkas verksamheten om målen inte uppfylls? 
● Vilka mål/målområden är högst prioriterade för planeringsenheten? 

○ Hur arbetar ni för att uppnå målen? 
○ Har det förändrats någonting?  
○ I så fall, hur? 

● Finns det något specifikt för din enhet som du tycker det är viktigt att ta hänsyn till 
för att enheten ska uppnå sina mål?  

● Vill du tillägga något på detta område? 
         

Avslut: 
● Hur ser du på framtiden inom din enhet?  
● Vad skulle du vilja förändra inom samhällsbyggnadsförvaltningen?  
● Finns det något utöver det vi pratat om som du skulle vilja ta upp? 

○ Exempelvis, inom de teman vi gått igenom, som du tycker är viktigt att vi 
vet om? 
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Administrativ chef 
Allmänt: 
● Får vi spela in intervjun?  
● Får vi använda ditt namn i uppsatsen? 
● Kan du börja med att kort presentera dig?  
● Hur länge har du jobbat inom kommunen? 

○ Kan du kort beskriva dina olika arbetsuppgifter? 
● Vad upplever du att kommunen som helhet i huvudsak arbetar för? 

○ Hur har det förändrats i och med förändringen? 
● Vad upplever du att förvaltningen som helhet i huvudsak arbetar för? 
● Kan du kort beskriva vad förvaltningen har för övergripande uppgifter? 

○ Kan du kort beskriva hur förvaltningen är organiserad? 
○ Vad har du för ansvar inom förvaltningen (ordinarie)? 

 
Förändring:  
● Hur upplever du den förändring som ni genomgått? 

○ Hur ditt arbete påverkats i och med förändringen? 
● Vad har du uppfattat att organisationsförändringen menade förbättra?  

○ Upplever du att det blev som tänkt? 
○ Om inte, vad skiljer? 

● Du har ju jobbat nu på lite olika enheter i kommunen. Vad är viktigast för de olika 
enheterna?  
○ Har detta (ovan) förändrats något under de två åren som gått, i så fall hur?  

● Vilken typ av verksamhet ligger i fokus inom förvaltningen? 
○ Varför har ni just detta fokus? 
○ Har fokus har förändrats under åren? 
○ I så fall, hur?  

● Vill du tillägga något mer? 
 
Effektivitet:  
● När du hör ordet effektivitet, vad tänker du på då? 

○ Hur förknippar du ordet effektivitet i förhållande till förvaltningen? 
○ Hur förknippar du det i förhållande till de olika enheter som du jobbat inom? 
○ Har din syn på effektivitet förändrats efter att förändringen genomfördes? 

● Vad gör ni inom förvaltningen för att vara effektiva? 
● Hur upplever du att kommunstyrelsen arbetar för att ni på förvaltningen ska vara 

effektiva? 
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● Finns det några svårigheter ni stöter på i arbetet med vara effektiva inom 
förvaltningen?  
○ Hur påverkas förvaltningen av att enheterna är regelmässigt styrda på olika 

sätt?  
● Vill du tillägga något? 

 
Mål:  
● Vilka mål/målområden är högst prioriterade för förvaltningen? 

○ Hur arbetar ni för att uppnå målen? 
● Finns det något specifikt för förvaltningen som du tycker det är viktigt att ta hänsyn 

till för att ni ska uppnå målen?  
● Vill du tillägga något på detta område? 

 
Avslut: 
● Hur ser du på framtiden inom förvaltningen?  
● Vad skulle du vilja förändra inom samhällsbyggnadsförvaltningen?  
● Finns det något utöver det vi pratat om som du skulle vilja ta upp? 

○ Exempelvis, inom de teman vi gått igenom, som du tycker är viktigt att vi 
vet om? 
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Förvaltningschef  
Allmänt: 
● Får vi spela in intervjun? Bara vi kommer lyssna, och inspelningen raderas när 

studien avslutats.  
● Får vi använda ditt namn i uppsatsen? 
● Kan du börja med att kort presentera dig?  
● Hur länge jobbade du inom kommunen? 

○ Kan du kort beskriva de olika arbetsuppgifter du hade? 
● Vad upplever du att kommunen som helhet i huvudsak arbetar för? 

○ Vet du om det har förändrats i och med förändringen? 
● Vad upplevde du att förvaltningen som helhet i huvudsak arbetade för? 
● Kan du kort beskriva vad förvaltningen har för övergripande uppgifter? 

 
Förändring:  
● Vad har du uppfattat att organisationsförändringen menade förbättra?  

○ Upplever du att det blev som tänkt? 
○ Om inte, vad skiljer? 

● Vad är viktigast för de olika enheterna?  
○ Är det något som du tror har förändrats något under de två åren som gått, i 

så fall hur?  
● Vilken typ av verksamhet ligger i fokus inom förvaltningen? 

○ Varför har det varit just detta fokus? 
○ Har detta ändrats under åren? 
○ I så fall, hur?  

● Vill du tillägga något mer? 
 
Effektivitet:  
● När du hör ordet effektivitet, vad tänker du på då? 

○ Hur förknippar du ordet effektivitet i förhållande till förvaltningen? 
○ Hur förknippar du det i förhållande till de olika enheterna? 
○ Har din syn på effektivitet förändrats under åren du jobbade på 

förvaltningen? 
● Vad arbetade ni med inom förvaltningen för att vara effektiva? 
● Hur upplevde du att kommunstyrelsen arbetade för att förvaltningen skulle vara 

effektiva? 
● Upplevde du att det fanns några svårigheter i arbetet med vara effektiva inom 

förvaltningen?  
○ Hur påverkades förvaltningen av att enheterna är regelmässigt styrda på 

olika sätt?  
● Vill du tillägga något? 
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Mål:  
● Hur ser beslutsprocessen ut för förvaltningens mål? 

○ Hur bryter ni ned målen inom förvaltningen? 
● Hur mycket får förvaltningen själva bestämma sina mål?  
● Vem ansvarar för att målen uppfylls? 

○ Hur påverkas verksamheten om målen inte uppfylls? 
● Vilka mål/målområden är högst prioriterade för förvaltningen? 

○ Hur arbetar ni för att uppnå målen? 
● Finns det något specifikt för förvaltningen som du tycker det är viktigt att ta hänsyn 

till för att ni ska uppnå målen?  
● Vill du tillägga något på detta område? 

 
Avslut: 
● Vad tror du att förvaltningen har för utmaningar framöver? 
● Finns det något utöver det vi pratat om som du skulle vilja ta upp? 

○ Exempelvis, inom de teman vi gått igenom, som du tycker är viktigt att vi 
vet om? 
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Dåvarande kommunalråd 
Allmänt:  
● Får vi spela in intervjun?  
● Får vi använda ditt namn i uppsatsen? 
● Kan du börja med att kort presentera dig?  
● Vad uppfattar du att politikerna vill prioritera/prioriterar när det gäller Ludvika 

kommun? 
 
Förändringen: 
● Vad var din roll i arbetet med den nya samhällsbyggnadsförvaltningen? 
● När började man prata om att slå samman de olika enheterna till en enad 

förvaltning? 
○ Vem beställde konsultgenomlysningen? 
○ Hur gick det arbetet till, hade ni någon insyn i det? 

● Vad ligger till grund för sammanslagningen?  
○ Vad var det ni såg behövde förbättras? 

● När beslutet sedan diskuterades, vilka för- och motargument fanns det? 
○ Hur ställde man sig till den rapport som ligger till grund för 

sammanslagningen? Var den bra, vilka svårigheter fanns? Bad man KPMG 
se över organisationen igen för ytterligare förändringar? osv.  

● Hur gick sammanslagningen till? 
○ Hur mycket var ni delaktiga i förändringsarbetet? 

● Vad såg ni för utmaningar i arbetet med sammanslagningen? 
○ Har du någon insyn idag, blev det som ni från början tänkt? 
○ Var det ett lyckat beslut? 

 
Effektivitet: 
● Vad är din syn på effektivitet? 
● Hur tror du att politikernas syn på effektivitet kopplat till Ludvika kommun ser ut? 

○ Är synen på effektivitet något som har förändrats över tid?  
● Hur arbetar politikerna för att Ludvika kommun ska vara effektiv? 

○ Är arbetet mot effektivitet något som du tror har förändrats över tid? 
 
Avslut: 
● Vad har Ludvika kommun för utmaningar i framtiden? 
● Finns det något utöver det vi pratat om som du skulle vilja ta upp? 

○ Exempelvis, inom de teman vi gått igenom, som du tycker är viktigt att vi 
vet om? 
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Förvaltningschef Miljö- och byggkontoret 
Allmänt: 
● Får vi spela in intervjun?  
● Kan du börja med att kort presentera dig?  
● Får vi använda ditt namn i uppsatsen?  

 
Organisation och ansvar: 
● Hur var Miljö- och byggkontoret uppbyggt organisatoriskt? 
● Hur många var ni anställda? 
● Vad hade du för ansvar inom förvaltningen? 
● Hur såg samarbetet ut mellan de olika enheterna? 

 
Mål och arbetsprocess: 
● Vad hade ni för huvudsakliga arbetsuppgifter? 
● Hur såg arbetsrutiner ut inom förvaltningen?  
● Hade förvaltningen några mål att arbeta mot? 

○ Hade ni förvaltningsspecifika mål? 
○ Hur arbetades dessa i så fall fram?  
○ Hade ni någon form av måldokument? 
○ Hade ni tydlig återkoppling till målen eller hur arbetade ni med 

måluppfyllelse? 
Effektivitet: 
● Effektivitet - vad betyder ordet för dig? 
● Effektivitet i förhållande till Miljö- och byggkontoret, vad är det för dig? 
● Hur arbetade ni inom förvaltningen för att vara effektiva?  

○ Vad anser du var viktigt att tänka på när du skulle bedriva verksamheten 
effektivt? 

Förändringen: 
● När började man prata om att slå samman de olika enheterna till en enad 

förvaltning? 
● Vad låg till grund för sammanslagningen? 
● Vad tänkte du när beslutet kom på tal? 
● Hur gick arbetet till? 
● Ställde sig medarbetarna positiva till beslutet, hur gick diskussionen? 
● Vad såg du för svårigheter med den nya förvaltningen? 

 
Avslut: 
● Tycker du att arbetet med den nya förvaltningen blev lyckat? 
● Vad tror du att förvaltningen har för utmaningar framöver? 
● Finns det något utöver det vi pratat om som du skulle vilja ta upp? 
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Nämndpolitikerna 
● Får jag spela in samtalet? 
● Får vi använda ditt namn i uppsatsen? 
● Vill du kort presentera dig? 
● Hur länge har du suttit i nämnden? 
● Hur ofta träffas ni i nämnden? 
● Hur uppfattar du relationen mellan nämnden och förvaltningen? 
● Hur mycket insyn har du och ni i nämnden i arbetet nedåt i förvaltningen? 
● Vad är det för skillnad i arbetet mot förvaltningen nu jämfört med innan 

samhällsbyggnadsförvaltningen bildades? 
● Hur ser du/ni i nämnden på effektivitet?  

○ Hur ser ni på effektivitet i förhållande till förvaltningen? 
● Vad tycker du/ni i nämnden är viktigt att prioritera inom samhällsbyggnad? 

 

KPMG 
● Får vi spela in intervjun? Bara vi kommer lyssna, och inspelningen raderas när 

studien avslutats.  
● Får vi använda ditt namn i uppsatsen? 
● Kan du börja med att kort presentera dig?  
● Vad var din roll i konsultarbetet?  
● Vad är bakgrunden till att rapporten togs fram? 
● Vad såg ni för problem? 
● Vad menade ni var syftet med förändringen? 
● Hur mycket var förändringsförslaget anpassad för just Ludvika kommun? 
● På vilket sätt tar ni hänsyn till att det är offentliga organisationer ni arbetar med? 
● Under arbetet med Ludvika kommun, vad hade ni för syn på effektivitet? 

○ Vad innebar effektivitet? 
● Har du någon insyn i kommunen idag? 
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Bilaga 2. Sammanställning över studiens respondenter 
!
Position Plats och datum Tidsåtgång Tagit del av 

intervju- 
guide innan 

Administrativ chef Samhällsbyggnads- 
förvaltningens lokaler  
2015-02-26 

35 minuter Nej 

Förvaltningschef Nuvarande arbetsplats 
2015-02-26 

40 minuter Nej 

Enhetschef GataPark Samhällsbyggnads- 
förvaltningens lokaler 
2015-02-26  

30 minuter Nej 

Enhetschef VA Samhällsbyggnads- 
förvaltningens lokaler  
2015-02-25 

30 minuter Nej 

Enhetschef Avfall Samhällsbyggnads- 
förvaltningens lokaler  
2015-02-25 

40 minuter Nej 

Enhetschef Miljö- och bygg Samhällsbyggnads- 
förvaltningens lokaler  
2015-02-25 

40 minuter Nej 

Enhetschef Planeringsenheten Samhällsbyggnads- 
förvaltningens lokaler 
2015-03-02  

30 minuter Nej 

F.d. förvaltningschef Miljö- och 
byggkontoret 

Samhällsbyggnads- 
förvaltningens lokaler  
2015-03-20 

1 timme Nej 

Projektledare, KPMG Telefonintervju 
2015-03-18 

15 minuter Nej 

Dåvarande kommunalråd, 
Ludvika kommun 

Samhällsbyggnads- 
förvaltningens lokaler  
2015-03-24 

20 minuter Nej 

Ordförande myndighetsnämnden 
Miljö- och bygg 

Telefonintervju 
2015-03-27 

10 minuter Nej 

Ordförande 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Telefonintervju 
2015-03-31 

10 minuter Ja 

 
  



!89!

Bilaga 3. Sammanställning av studerade dokument  
!
Dokumenttitel Kort beskrivning Notis 

ÖP Ludvika 2030 En översiktsplan för Ludvika 
kommun, antagen av 
kommunstyrelsen 2013. En 
översiktsplan ska finnas i varje 
kommun enligt plan- och 
bygglagen. Kommunens viktigaste 
strategiska dokument.   

 

Verksamhetsplan VA-enheten 2015 Strategi- och måldokument för VA-
enheten, gäller 2015. 

 

Verksamhetsplan GataParkenheten 
2013-2014 

Strategi- och måldokument för 
GataParkenheten, gäller 2013-2014. 

 

Verksamhetsplan Gata 2012-2013 Strategi- och måldokument för 
Gata, gäller 2012-2013. 

Antagen i nämnden2011, varför de i 
empirin hänvisas till som 
verksamhetsplan innan förändring. (Se 
avs. Relationen mellan intervjuer och 
dokument för utv. resonemang) 

Verksamhetsplan Park 2012-2013 Strategi- och måldokument för 
Gata, gäller 2012-2013. 

Se kommentar ovan. 

Verksamhetsplan Avfallsenheten 
2014-2015 

Strategi- och måldokument för 
Avfallsenheten, gäller 2014-2015. 

 

Verksamhetsplan Avfallsenheten 
2013-2014 

Strategi- och måldokument för 
Avfallsenheten, gäller 2013-2014. 

 

Verksamhetsplan Planeringsenheten 
2013-2014 

Strategi- och måldokument för 
Planeringsenheten, gäller 2013-
2014. 

 

Verksamhetsplan Miljö- och 
byggenheten 2013-2014 

Strategi- och måldokument för 
Miljö- och byggenheten, gäller 
2013-2014. 

 

Budget 2011-2014 Årsbudgetar, Ludvika kommun år 
2011, 2012 och 2014 

Användes för beskrivning av tidigare 
organisationsstruktur samt huvudsakliga 
ansvarsområden.  
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Bilaga 4. Dokumentstudie – analysfrågor 
!
● Vilka uppgifter omtalas? 

○ Omtalas de direkt eller antyds de? 
● Hur omtalas de? 

○ Framhävs eller trängs undan? 
● Med vilka begrepp framgår att de omtalas? 

○ Vilka ordval används? 
● Framgår en prioritering av uppgifter? 

○ Hur ser denna prioritering ut? 
○ Hur framgår den? Är tex någon uppgift beroende av en annan? 
○ Hur argumenteras för denna prioritet? 

● Vad är underförstått i texterna? 
○ Vad förutsätts i resonemang? 

● Hur omtalas medborgare i texterna? 
● Hur omtalas anställda och politiker i texterna? 
● Hur framställs effektivitet? 
● Används några synonymer till ordet effektivitet? 
● Vilken typ av effektivitet omtalas? 

○ På vilket sätt omtalas den? 
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Bilaga 5. Organisationskartor 

Tekniska kontoret 
!

!
!
Mark- och planeringsenheten 
!

!
!
!
Miljö- och byggkontoret 
!

!
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