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Abstract:  
  
The purpose of this master thesis is to examine some information aspects of decision-
making in Swedish municipal committees. Which are the information needs and how do 
they emerge? How is the needed information sought and received and which are the 
sources? How do the members of the committees use information when making 
decisions? To answer these questions qualitative interviews were conducted with four 
politicians (two chairpersons representing the political majority and two vice-
chairpersons representing the opposition) and three officials in a municipality with a 
population of about 50 000. The politicians were interviewed in capacity of decision-
makers, whereas the officials from the local administration are of interest through their 
decision-supportive role, which includes providing of reports and other information. 
The examination indicates that even if the conditions to some extent differ between the 
committees, the administration is highly influential: Notions and proposals about action 
may come from inhabitants, organizations, politicians etc., but are handled by the 
administration, which often is the problem formulating actor, through which the 
informational needs nearly always are canalized. Even though politicians and officials 
in some extent turn to the same information sources (e.g. local inhabitants or 
Government offices) the politicians’ information seeking outside the administration is 
marginal. The primary part of the seeking and receiving of information is managed by 
the working committees, where officials explain essential parts of a case (the case is 
treated in a written report) and motivate their standpoints. When using this and other 
information in decision-making there is often a strong ambition of consensus between 
the majority and the opposition; an interesting result considering the different political 
affiliations among the decision-makers. 
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1. Inledning  
 
 
1.1 Bakgrund 
 
På senare tid har det förekommit mycket diskussion om på vilken politisk nivå makt och 
inflytande skall ligga. Debatten har aktualiserats inte minst efter Sveriges inträde i 
Europeiska Unionen. En tämligen spridd uppfattning tycks vara att alltför många 
politiska beslut fattas långt bort och över huvudet på folket. Samtidigt framhålls 
emellanåt från politikerhåll en strävan efter att beslut skall fattas så nära de direkt 
berörda som möjligt och där den behövda kompetensen finns. Denna strävan går under 
beteckningen subsidiaritetsprincipen och innebär att somliga beslut kommer att fattas på 
lokal nivå, andra på nationell nivå och ytterligare andra på EU-nivå.      
     
Kommunen och kommunal verksamhet kan anses intressant såsom studieobjekt inte 
minst på grund av närheten till den enskilda samhällsmedlemmen. På lokal nivå fattas 
ofta beslut som konkret berör människors vardagliga förhållanden, om det så gäller 
frågor om skolan, föreningslivet eller huruvida bygglov skall beviljas eller ej. Här kan 
man anlägga ett demokratiskt perspektiv på organisationen och dess verksamhet och 
fråga sig vad det är som påverkar vilka beslut politikerna fattar. Det blir i 
sammanhanget intressant att fundera över på vilka grunder våra politiker agerar som de 
gör och vilka faktorer som påverkar deras val. Kommunens invånare väljer sina lokala 
beslutsfattare en gång vart fjärde år, men vad händer mellan dessa val?    
 
Den kommunala verksamheten (liksom övrig offentlig verksamhet) skall alltså syfta till 
att tjäna medborgaren. Denna sanning riskerar dock att stanna i ett förnumstigt 
konstaterande, en fager formulering. I praktiken lever kommunerna med uppdraget att 
fullgöra de uppgifter som staten ålagt dem genom olika författningar. För att uppnå 
detta krävs av kommunerna att de är fungerande organisationer, liksom exempelvis 
privata företag måste vara effektiva för att överleva. De mål som effektiviteten ställs 
mot är emellertid inte desamma, i och med den offentliga sektorns sociala ansvar. Om 
vinstintresset är den allt överskuggande drivfjädern för de privata företagen måste 
kommunernas effektivitet ta sig uttryck i tillfredsställda samhällsbehov inom de 
områden som omfattas av det kommunala ansvaret. På så vis kan kommunen sägas 
vinna sin legitimitet.    
 
Efter efterkrigstidens upprustning av den offentliga sektorn har Sverige och omvärlden 
från 1980-talet fått uppleva mer eller mindre starka liberaliseringstendenser. 
Reformerna inom sektorn har gått ut på decentralisering, avreglering och 
maktdelegering. Till detta kan man lägga en strävan efter bland annat mer av 
ekonomiska incitament, närmre kontakt med marknaden och en tydlig åtskillnad mellan 
politik och administration. Reformrörelsen har fått gå under beteckningen New Public 
Management, som även om det inte är en klart inringbar företeelse konstitueras av just 
uppdelningen mellan politiker och förvaltningen. Denna uppdelning till trots sker ett 
nära samarbete mellan just politiker och tjänstemän inom förvaltningen. Inte minst inom 
nämndorganisationen, vilken står i fokus i denna uppsats, är detta samarbete påtagligt i 
samband med beredning av ärenden. 
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1.2 Problemformulering 
 
I blickpunkten för denna uppsats står arbetet i kommunala nämnder, närmare bestämt 
det beslutsfattande som äger rum i nämnderna. Politikerna fattar beslut, men måste för 
att kunna göra detta ha tillgång till information i anslutning till det fall i vilket beslut 
skall fattas. Fokus kommer här att riktas mot facknämnder1, i vilka många beslut som 
direkt påverkar kommuninvånarna fattas. I samband med detta är det just den 
information som relaterar till beslutsfattandet som jag intresserar mig för. Andra 
aktiviteter som nämndpolitiker och förvaltningstjänstemän befattar sig med hamnar 
utanför mitt blickfält.  
 
Arbetet i de kommunala nämnderna syftar till att se till att kommunens verksamhet 
fungerar och utvecklas. För detta krävs beslutsfattande. Beslutsfattandet utförs av 
nämndens politiker – de förtroendevalda. Även om besluten fattas inom den kommunala 
organisationen, inklusive förvaltningen, är det inte enbart interna krafter som inverkar 
på besluten. Yttre påverkansfaktorer i form av krav, önskemål och problem hos 
människor eller andra aktörer som finns i kommunen kan vara aktuella. Till saken hör 
vidare att nämnderna sorterar under kommunfullmäktige, som i sin tur har sin plats i 
den offentliga sektorns hierarki. Denna över- och underordning medför att direktiv ges 
nedåt, något som givetvis har inverkan på den underordnade församlingens 
beslutsfattande. Även om en sådan inverkan inte direkt avgör själva besluten kan de 
utgöra mer eller mindre starka riktlinjer. Överordnade organ skulle också kunna tänkas 
vara viktiga för problem- och (informations)behovsformuleringen, liksom för förvärvet 
och användningen av information i samband med beslutsfattandet.  
 
Politiker i nämnder är intressanta i och med den dubbla kopplingen - dels till det 
politiska arbetet och dels till verksamheten i förvaltningen. Ty då man intresserar sig för 
nämndarbetet kommer man automatiskt in på relationen mellan politiker och 
tjänstemän, eftersom det till varje nämnd finns ett förvaltningsorgan, vilket är ämnat att 
förse de förtroendevalda med beslutsunderlag. Hur denna relation tar sig ut kan variera 
mellan olika kommuner, liksom det kan skilja sig åt mellan olika nämnder inom en och 
samma kommun. I vilken grad politikerna förlitar sig på förvaltningen och dess 
beslutsförberedande arbete skulle kunna bero på en rad olika faktorer, exempelvis 
styrkeförhållandena mellan politikerna samt på hur väl förvaltningen känner av 
politikernas sätt att resonera. Politikernas aktivitet ut anför de organisatoriska ramarna 
skulle kunna bero på personliga egenskaper, men också på vederbörandes ställning i 
nämnden. I varje nämnd återfinns såväl majoritets- som oppositionspolitiker, vilka inte 
behöver ha samma syn på förvaltningens användbarhet och trovärdighet. Hur det än 
förhåller sig med detta har varje nämnd en mer eller mindre direkt kontakt med 
förvaltningen. 
 
Jag vill utifrån respondenternas (fyra nämndpolitikers och tre förvaltningschefers – se 
avsnitt 1.7.2) utsagor undersöka vilka informationsbehov som föregår politikernas 
beslutsfattande i nämnderna. Till detta kopplas frågan om vilken information politikerna 
använder för att tillfredsställa behoven samt varifrån och hur denna information 
kommer politikerna till del. Informationsbehov uppstår inte ur tomma intet, utan måste 
rimligtvis initieras av att det råder ett problem eller finns en uppgift att ta itu med i 
samhället. Även om dessa problem eller uppgifter ibland kan vara givna uppifrån och 

                                                 
1 Som facknämnder räknas i stort sett alla typer av nämnder förutom styrelsen. 
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uppenbara skulle de också kunna vara beroende av att någon eller några direkt upplever 
dem och uppmärksammar dem för vidare behandling av nämnden. Vad behoven består i 
hänger nära samman med vilka som tar upp dem, varför detta är en intressant fråga i 
samband med vilka informationsbehoven är. Vidare ingår i min uppsats att undersöka 
hur beslutsfattarna får tag på eller nås av den information som krävs för att möta 
informationsbehoven. Information kan sökas inom respektive utanför den egna 
organisationen, och de källor som finns i organisationen kan vara påverkade av källor 
utifrån. Vilka källor man vänder sig till och hur man gör det torde vara avgörande för 
vilka beslut som fattas. Om samtliga ledamöter i en nämnd inte har tillgång till samma 
information är utgångsläget för beslutsfattandet olika. Hur nämnderna går till väga i 
detta sammanhang är en centralt för mig här. Är beslutsfattarna försedda med 
information i olika hög grad skulle detta kunna påverka hur mycket inflytande man har 
som beslutsfattare. Besluten formas även av hur man använder den information som 
insamlats. Då beslutet skall fattas kan det underlag man har tillgång till tillmätas mer 
eller mindre intresse och dess innehåll bedömas på ett eller annat sätt av beslutsfattarna. 
Vilka drivkrafter som ligger bakom denna bedömning vore angeläget att ta reda på i 
samband med just användningen av information.    
 
Mitt mål är alltså inte i första hand att kartlägga kommunpolitikers 
informationsbeteende rent generellt. Jag riktar fokus mot information som krävs och 
används för beslutsfattande och inte minst sådan information som politiker erhåller från 
organisationens experter, förvaltningstjänstemännen, då ärenden bereds. Detta innebär 
inte att det enbart är tjänstemännens information som fordras och påverkar politikernas 
beslut, men det är tjänstemännen som i egenskap av experter i högre eller lägre grad, 
som har att förse politiker med beslutsunderlag.   
 
Begreppen information, informationsbehov, informationssökning och 
informationsanvändning är bärande i denna uppsats, varför jag redan här ämnar 
redogöra kort för vad som avses med dessa begrepp. Med information förstås ett visst 
innehåll, snarare än en process eller ett fysiskt objekt. Därmed inte sagt att ett 
immateriellt innehåll kan föras vidare utan en fysisk motsvarighet eller utan en process i 
vilken innehållet överförs. Det är dock information i den immateriella bemärkelsen som 
jag intresserar mig för i denna uppsats (se avsnitt 5.1). Med informationsbehov menas 
snarast att det råder osäkerhet och för att reducera denna osäkerhet krävs information. 
Information krävs exempelvis för att forma en valsituation, där ett problemområde kan 
ringas in och där lösningar kan står att finna (se avsnitt 5.2.1). Vid informationssökning, 
sedan, utgås från att någon typ av problem föreligger, och i anslutning till detta står det 
klart att beslut och handling krävs. Sökningen kan variera vad gäller antalet källor som 
nyttjas, kvalitetsskillnad i informationen, huruvida externa källor blandas in och ifråga 
om hur mycket kraft informationsförvärvet ägnas (se avsnitt 5.2.2). Vid 
informationsanvändning förhåller sig beslutsfattaren på ett eller annat sätt till 
information. Beslutsfattandet styrs av olika kriterier för värdering av information vid 
olika alternativ. Användning av information i organisationen bestäms av de regler kring 
informationshantering som implicit och explicit finns i organisationen. Sådana regler 
bestämmer kommunikationen - informationsflödet styrs och begränsas härigenom (se 
avsnitt 5.2.3).    
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1.3 Syfte 
 
Mitt syfte med denna uppsats är att belysa olika informationsaspekter kring 
beslutsfattandet i kommunala nämnder. Detta inbegriper alltså enbart de beslut som 
fattas av politikerna och inte de beslut som politikerna delegerar till tjänstemännen.  
 
 
1.4 Frågeställningar 
 

o Hur uppstår informationsbehoven i samband med politikernas beslutsfattande 
och hur ser dessa behov ut? 

 
o Hur söks och erhålls den information som krävs för att politikerna skall kunna 

fatta beslut - vilka är informationskällorna? 
 
o Hur används information vid politikernas beslutsfattande? 

 
 
1.5 Avgränsningar 
 
Geografiskt avgränsas studien till en kommun i södra Sverige, med ett befolkningsantal 
på omkring 50 000 invånare. Ett alternativ till detta val av avgränsning vore att intervjua 
politiker och tjänstemän i olika kommuner. Nämndorganisationernas utformning kan 
skifta kraftigt mellan olika kommuner, varför det kan vara svårt att jämföra nämnder i 
olika kommuner. Detta och de tids- och kostnadsmässiga fördelarna i att inte behöva 
färdas några längre sträckor i samband med intervjuerna låg till grund för mitt beslut att 
inrikta mig på nämnder i en enda kommun.  
 
Jag har valt att inrikta mig på det beslutsfattande som äger rum i de kommunala 
nämnderna. Övriga politiska nivåer, exempelvis kommunfullmäktige, utelämnas 
således. De av politikerna som utför annat politiskt arbete (såsom i fullmäktige) deltar i 
egenskap av nämndpolitiker och svarar på intervjufrågorna utifrån det arbete som 
bedrivs i nämnden, vilket för övrigt skiljer sig mycket från arbetet i fullmäktige. De 
förvaltningschefer som intervjuats tillhör tre av de nämnder som politikerna kommer 
från. I min inriktning på själva beslutsfattandet har aspekter i samband med 
verkställandet av besluten uteslutits. Verkställandet ligger emellertid uteslutande på 
förvaltningens bord, varför denna avgränsning är helt naturlig, även om fattande och 
verkställande av beslut är tätt förbundna.     
 
 
1.6 Disposition 
 
Resterande del av detta kapitel ägnas åt en genomgång av denna studies metod och 
urval.  
 
Kapitel två syftar till att ge en allmän beskrivning av vad organisation går ut på samt att 
förklara skillnaderna mellan privata och offentliga organisationer. Här presenteras också 
det instrumentella perspektivet på organisationer. Kapitlet avslutas med en diskussion 
kring begreppet organisationskultur och de komponenter som konstituerar kulturen i en 
organisation.   
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I kapitel tre presenteras kommunens verksamhet med avseende på befogenheter och 
uppgifter. Här förklaras också den hierarkiska relationen mellan politikerna i den 
kommunala organisationen. Kapitlets sista avsnitt ägnas åt att beskriva 
nämndorganisationens struktur och verksamhet. 
 
Kapitel fyra tar upp tidigare forskning kring information och beslutsfattande. Här 
konstateras att studien tar sin utgångspunkt i ett perspektiv där organisationen betraktas 
som ett rationellt system för beslutsfattande. Här nämns också studier som gjorts på 
svenska kommuner samt forskning kring information och beslutsfattande. 
 
Kapitel fem, teori, behandlar först begreppet information och förklarar hur det används i 
min uppsats. Därpå följer en presentation av den modell om information vid 
beslutsfattande som jag utgått från i denna studie. Modellen inbegriper behov, sökning 
och användning av information och är hämtad från Choo (1998a).  
 
 I kapitel sex redovisas mina resultat under rubrikerna Roller, Mötena, 
Uppmärksammande av problem/behov/informationsbehov, Informationskällor, 
Förhållandet mellan politikerna och Politikernas påverkan på förvaltningens underlag. 
 
Kapitel sju ägnas åt analys av mina resultat utifrån aspekterna behov, sökning och 
användning av information. Analysen görs mot bakgrund av den modell som redogjorts 
för i kapitel fem.   
 
I kapitel åtta presenterar jag mina slutsatser och diskuterar dem i ljuset av tidigare 
forskning. 
 
Kapitel nio är uppsatsens sista kapitel och en sammanfattning av dess innehåll.  
  
 
1.7 Metod och urval 
 
1.7.1 Studiens upplägg 
 
Arbetet inleddes med att jag läste in mig på hur svenska kommuner är organiserade och 
vilka ansvarsområden och uppgifter som åligger olika enheter inom organisationen. För 
detta nyttjades såväl kommunallagen som olika kommuners hemsidor. Vidare tog jag 
del av tidigare forskning om informationsaspekter i samband med beslutsfattande (se 
kap. 4), om samspelet mellan nämnd och förvaltning (se avsnitt 3.4.3) och om 
fenomenet organisationskultur (se avsnitt 2.3). Så småningom var det just nämndernas 
verksamhet som befanns särskilt intressant att studera. För att få insikt om nämnderna 
och deras verksamhet nyttjades i synnerhet Gustafsson (1997); Jönsson (1988); 
Eriksson (2002); Wennergren (2000); Wetterberg (2000) Bergström (2002).   
 
Härefter formulerades frågeställningar (se avsnitt 1.4), och jag ansåg att intervjuer var 
ett gott tillvägagångssätt för att besvara nämnda frågeställningar. Då jag önskade en 
tydlig och omfattande bild av intervjupersonernas syn på de fokuserade 
informationsaspekterna valde jag att använda kvalitativa, semistrukturerade intervjuer, 
för att vid behov ha möjlighet att göra förtydliganden, ställa tilläggsfrågor och undvika 
överflödiga frågor. Intervjufrågorna (se bilaga 1 och 2), vilka konstruerades för att täcka 
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mina frågeställningar, hade sin utgångspunkt i å ena sidan de arbetsformer som 
karaktäriserar nämnderna och deras arbete. Å andra sidan beaktades olika aspekter kring 
behov, sökning och användning av information i samband med organisationers 
beslutsfattande. Modellen som användes här och i analysen av resultaten är hämtad från 
den kanadensiske informationsvetaren Chun Wei Choo (se avsnitt 5.2). 
 
 
1.7.2 Urvalsmetod  
 
I samband med kvalitativa studier händer det att forskaren inte i första hand eftersträvar 
representativitet. Intentionen kan istället vara att få så mycket kvalitativt innehåll som 
möjligt i informationen. Man kan exempelvis vända sig till sådana 
undersökningsenheter som man betraktar som typiska eller som är så olika som möjligt. 
Detta så kallade strategiska urval lämpar sig också väl då urvalet är litet. Med ett 
strategiskt urval kan man också se till att man intervjuar de personer som har de största 
kunskaperna (Halvorsen 1992, s. 102). 
 
Den kommun som studien gjordes på valdes på grund av att jag själv bott i kommunen 
och att min kunskap om den därför var tämligen stor. Jag kände också till flera av de 
politiker som verkar i kommunen, utan att jag för den skull hade eller har någon 
personlig relation till de intervjuade. Vid urvalet av respondenter var strävan att få en så 
heltäckande bild som möjligt. Inledningsvis intervjuades fyra nämndpolitiker, varav 
samtliga är ordförande eller 2 vice ordförande i sin nämnd. Dessa personer är 
fritidspolitiker och har alltså andra arbeten eller uppgifter utanför kommunpolitiken. I 
mitt val av respondenter var en viktig utgångspunkt att inte uteslutande ta del av 
politikers utsagor, utan att även vända mig till tjänstemän i förvaltningen. Dessa 
tjänstemän utgörs av tre förvaltningschefer. Cheferna kommer från förvaltningar 
tillhörande tre av de fyra nämnder i vilka intervjuade politiker sitter. En tidig idé var 
också att intervjua någon tjänsteman som har en mer övergripande inblick i 
förvaltningens verksamhet och som har kunskaper kring hur interaktionen (med 
avseende på informationsutbyte) mellan olika förvaltningar och de olika typerna av 
nämnder (såsom frivilliga nämnder och nämnder som täcker myndighetsutövning eller 
obligatoriska verksamhetsområden) ser ut. Efter att ha samtalat med kommunens 
informatör, som samordnar kommunens övergripande informationsfrågor och som har 
inblick i de anställdas funktioner, kom vi dock tillsammans fram till att någon sådan 
person inte existerar.  
 
Bland de intervjuade politikerna valdes två från majoriteten (P1 och P3) och två från 
oppositionen (P2 och P4). Vid urvalet har emellertid ingen hänsyn tagits till 
personspecifika egenskaper såsom kön och ålder. 
 
Intervjuade politiker: 
 

o P1 - Ordförande i Fritidsnämnden (s). 
o P2 - 2 vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden (kd).  
o P3 - Ordförande i Miljönämnden (c). 
o P4 - 2 vice ordförande i Byggnadsnämnden (m). 

 
Förutom det uppdrag som redovisas ovan har samtliga intervjuade politiker andra 
kommunala uppdrag, och tre av de intervjuade är ledamöter av kommunfullmäktige.  
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Intervjuade tjänstemän: 
 

o T1 - Chef för Fritidsförvaltningen  
o T2 - Chef för Barn- och utbildningsförvaltningen 
o T3 - Chef för Miljöförvaltningen. 

 
Tjänstemännens förvaltningar är kopplade till tre av de nämnder som politikerna tillhör. 
Förvaltningen för en av nämnderna, Byggnadsnämnden, är således inte representerad 
(detta på grund av kontaktmässiga hinder). Då Miljönämndens och Byggnadsnämndens 
arbete uppvisar stora likheter, vad gäller myndighetsutövning, anser jag emellertid inte 
detta vara något problem.     
 
Intervjuerna, som samtliga pågick under cirka 45 minuter, genomfördes på platser som 
föreslogs av respondenterna själva, vilket innebar kommunhuset i den studerade 
kommunen, stadsbiblioteket i kommunen, i tjänsterum på förvaltning samt i något fall 
hemma hos en respondent. Intervjuerna spelades in med hjälp av diktafon, efter benäget 
medgivande av respondenterna, varefter intervjuerna transkriberades för vidare analys 
och begrundan. Samtliga respondenter var informerade om att intervjuerna skulle 
komma att behandlas konfidentiellt. 
 
Analysen som därpå följde utgick från det som sociologen Halvorsen karaktäriserar som 
en helhetsanalys. Denna går ut på att man, då man läser igenom intervjuerna, först 
försöker bilda sig ett övergripande intryck för att därpå välja ut sådana situationer och 
citat som belyser huvudintrycken. För att inte gå miste om materialets komplexitet och 
variationer kan man så komplettera de övergripande intrycken med en delanalys. Man 
tar då fasta på vissa återkommande teman (Halvorsen 1992, 131 f.). Min 
resultatredovisning utgår från vissa teman som framträtt i samband med bearbetningen 
av mitt material. Analysen sedan utgår från dessa teman, vilka gås igenom med hjälp av 
den modell av behov, sökning och användning av information, som tas upp i avsnitt 5.2. 
På detta sätt försöker jag förbinda det som tolkas till en teoretisk utgångspunkt.  
 
 
1.7.3 Metodens begränsningar 
 
Då behoven, insamlingen och användandet kan tänkas skilja sig mellan olika typer av 
nämnder ansåg jag det lämpligast att utgå från kvalitativa metoder och  
semistrukturerade intervjuer. Min avsikt var att därigenom kunna tränga lite djupare in i 
intervjusvaren för att på så vis uppenbara mönster och eventuella skillnader. Med tanke 
på detta metodval låter sig mina resultat svårligen generaliseras. Intervjusvaren torde 
kunna bli helt annorlunda i en annan kommun, beroende på dels att kommuner 
strukturerar sin verksamhet på olika sätt och dels att olika individer upplever sitt arbete 
på olika sätt (vilket för visso även gäller inom en och samma kommun). En nackdel 
med semistrukturerade intervjuer är att den improviserade formen kan medföra att 
intervjuerna blir olika sinsemellan. Enligt min mening var detta dock inget större 
problem i mitt arbete, då respondenterna i stor utsträckning höll sig till de givna 
ämnena. En brist hos intervjun som metod är dock att intervjuarens personlighet och 
arbetssätt kan ha inverkan på intervjuresultatet. Denna så kallade intervjuareffekt hör 
också samman med att de intervjuade kan svara på ett särskilt sätt för att inte verka 
okunniga eller för att framstå på ett fördelaktigt sätt. Respondentens svar kan influeras 
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av vad vederbörande tror att intervjuaren vill höra (Halvorsen 1992, s. 89). Man skulle 
exempelvis kunna tänka sig att mitt utbildningsområde, biblioteks- och 
informationsvetenskap, kan ha fått intervjupersonerna att svara utifrån sin förförståelse 
av detta utbildningsfält. En annan faktor som kan ha påverkat resultatet är att jag skiljer 
mig från respondenterna i så måtto att de är yrkesverksamma, respektive i besittning av 
ett förtroendeuppdrag, medan jag är student, och dessutom tämligen mycket yngre. 
Detta faktum får anses sänka min status i förhållande till de intervjuade. Sociologen Pål 
Repstad menar att forskaren bör skilja sig så lite som möjligt från aktörerna. Om 
skillnaderna är för stora, till exempel genom att forskaren inte anses ha tillräckliga 
kunskaper, kan detta leda till att man som forskare inte bli tagen på allvar (1999, s. 56). 
Detta är värt att ha i åtanke, men är inget argument för mig att inte genomföra studien 
på så vis som gjorts.    
 
 
 
2 Organisation  
 
Definitionerna av organisation är många. De skulle dock kunna sägas ha det gemensamt 
att de omfattar innebörden att organisationen består av människor, att den är 
strukturerad på något sätt och att den syftar till att nå bestämda mål (Strid 1999, s. 12). 
Organisationens grundidé är att mål kan uppnås effektivare om det sker ett samarbete 
mellan individer än om individer agerar var för sig. Man kan i sammanhanget tala om 
formella organisationer. Dessa utgörs av ett antal individer som uträttar olika 
arbetsuppgifter, och för att nå ett effektivt samarbete tillämpas arbetsfördelning och 
specialisering. I och med uppdelningen av arbetsuppgifter uppstår ett behov av 
samordning och styrning. Därför innehåller organisationen enheter som styr och 
samordnar helhetens beslut och handlingar och koncentrerar dem mot organisationens 
mål. För att samordningen och styrningen skall fungera krävs att ledarskapet inom 
organisationen fungerar. Ledarskap finns inom alla organisationer men kan utformas på 
många olika vis. Beroende på vems mål och intressen som möts kan organisationer 
indelas i olika kategorier, såsom medlemsorganisationer, affärsorganisationer, 
serviceorganisationer och samhällsorganisationer där kategoriseringen avgörs av vem 
gynnas av organisationens verksamhet. Fokus kan exemepelvis riktas mot medlemmar, 
ägare, kunder och allmänheten (Bruzelius & Skärvad 2004, s. 25 ff.). Allmänt för mål 
inom organisationer är dock att de består i de avsedda effekterna av organisationens 
verksamhet på kort och lång sikt (s. 144).  
 
Det här sagda gäller organisationer i allmänhet. Det är i många avseenden dock stor 
skillnad mellan en kommunal organisation och exempelvis ett multinationellt företag. I 
nedanstående avsnitt försöker jag ringa in den studerade organisationen, med dess 
särskilda egenskaper och utformning. I samband med detta nämns i ett par av avsnitten 
också tidigare forskning, som relaterar till samspelet mellan nämnd och förvaltning 
(3.4.3) respektive fenomenet organisationskultur (2.3). 
 
 
2.1 Offentliga och privata organisationer 
 
Såväl inom den offentliga sektorn som i det privata näringslivet sluter människor sig 
samman för att arbeta mot gemensamma mål. Detta kan sägas tillhöra organisationens 
mest basala definition. Emellertid är målen de båda sektorerna emellan inte sällan av 
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olikartad natur, även om det inte måste vara så. Det råder däremot delade meningar 
kring huruvida de skillnader som finns mellan offentliga och privata organisationer är 
väsentliga eller ej. Om man betonar olikheterna kan man ta fasta på ett antal 
särskiljande aspekter. En av dessa är att man inom den offentliga sektorn har fler hänsyn 
att väga mot varandra. Så har man inom offentlig sektor i högre grad än inom privata 
organisationer att sammanbinda demokratiska hänsyn, värderingar om rättssäkerhet och 
värnandet om det gemensamma. Vidare kan man peka på att den offentliga 
organisationens ledare är ansvariga inför medborgarna, snarare än inför särskilda 
grupper. I privata organisationer är det till exempel aktieägare man står till svars inför. 
Vidare kan framhållas att kraven på öppenhet, insyn och förutsägbarhet betonas mer 
inom offentlig än privat sektor (Christensen m.fl. 2005, kap. 1).  
     
Det finns alltså å ena sidan sådant som skiljer organisationer i de båda sektorerna åt. Å 
andra sidan kan man anlägga ett mer allmänorganisatoriskt perspektiv och resonera så 
att skillnaderna mellan organisationerna endast är ofruktbara stereotypier; det är fastmer 
sådana variabler som storlek, uppgifter och teknologi som påverkar organisationernas 
beskaffenhet (Christensen m.fl. 2005, kap. 1).  
     
Man kan dock inte bortse från att det förekommer uppenbara skillnader mellan 
organisationer inom offentlig (såsom en kommun) och privat sektor. På en av de mest 
grundläggande nivåerna, nämligen ifråga om ägandet, finns det ingen anledning att 
sammanlikna offentliga och privata organisationer. Skillnader i tillsättning, syfte och 
traditioner är exempel på annat som motiverar att en tydlig distinktion mellan den 
offentliga respektive privata organisationen.  
 
 
2.2 Organisationsstruktur – det instrumentella perspektivet  
 
Med ett instrumentellt perspektiv på organisationen är utgångspunkten att man medelst 
organisationen skall uppnå särskilda mål. Det är i denna betydelse organisationen blir 
ett instrument. I organisationen kan det sägas finnas en rad uppgifter som behöver 
skötas för att målen skall kunna nås, och sättet på vilket uppgifterna fördelas 
sammanhänger med den formella organisationsstrukturen. Genom denna avgörs vilken 
roll och position en medlem eller en undergrupp i organisationen har att förvalta. I och 
med att det handlar om formella positioner är dessa opersonliga; 
organisationsmedlemmarna/gruppen har att fylla en funktion. De normer som styr vad 
som skall göras är sålunda oberoende av vem som vid en viss tidpunkt fyller funktionen 
(Christensen m.fl. 2005, s. 32 ff.).  
     
Organisationsstrukturen utgörs av olika utformning för specialisering och samordning. 
Detta rör sig såväl om relationen mellan positioner och underenheter inom 
organisationen som om förhållandet till större enheter, vilka organisationen är en del av. 
Även organisationens förhållande till andra organisationer spelar roll för specialisering 
och samordning. Då organisationen präglas av eller har inslag av över- och 
underordning mellan vertikala nivåer kan man tala om en hierarki. De som tillhör en 
överordnad nivå ger direktiv och instruktioner till underordnade. I andra riktningen går i 
sin tur information i form av föredragning av sakfrågor och rapportering (Christensen 
m.fl. 2005, s. 36 f.). 
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En komponent som också förtjänar att omtalas är arbetsfördelning, vilket innebär att 
uppgifter sätts samman i olika enheter och kopplas till olika positioner. Man kan tala om 
dels vertikal specialisering och dels horisontell specialisering. Den förra innebär att man 
inom ett och samma område har olika uppgifter att utföra. Den senare går ut på att 
uppgifterna fördelas inom en och samma nivå. Den horisontella specialiseringen kan 
vara utformad enligt olika principer, varav en är mål- och sektorsprincipen. Som ordet 
antyder är det frågors mål eller sektorer som styr uppdelningen. Fördelningen av frågor 
kan också hänga samman med vilket tillvägagångssätt som används för att uppnå målen. 
En annan indelningsprincip är klientprincipen, där frågor rörande en viss del av 
befolkningen förs till en och samma organisationsenhet i syfte att nå ett 
helhetsperspektiv i anslutning till vederbörande befolkningsgrupp. Slutligen kan 
fördelningen ske enligt geografiprincipen, som innebär att specialiseringen görs på 
territoriella grunder. Uppdelningen av samhället kan äga rum på olika nivåer, såsom 
nationellt, regionalt och lokalt. Nämnda principer behöver inte vara inbördes 
exkluderande i en organisationshierarki, utan på den ena nivån kan en viss princip gälla 
och på en annan nivå en annan princip (Christensen m.fl. 2005, s. 37 f.). 
     
Vidare kan en organisation präglas av antingen centralisering eller decentralisering. I 
den centraliserade organisationen fattas merparten av de viktiga besluten på en 
överordnad nivå. I en decentraliserad organisation lämnas sådana beslut över åt de lägre 
nivåerna (Christensen m.fl. 2005, s. 40).   
     
Då organisationen betraktas som ett instrument är detta instrument ett medel för att nå 
mål som organisationen omfattar.  För en offentlig organisation torde det ytterst vara 
folkets mål som fokuseras, eller, då intressena är flera, gruppers mål. För att ur detta 
perspektiv nå sådana mål kan två aspekter sägas vara väsentliga. Ledningen behöver å 
ena sidan tillgång till expertkunskaper och rationell kalkylering och å andra sidan 
politisk och social kontroll av de underordnade delarna i hierarkin. Dessa båda aspekter 
hänger samman med hur den administrativa apparaten nyttjas av det politiska ledet. För 
att närma sig det målrationella idealet då beslut fattas krävs att möjligheterna för 
rationell kalkylering är goda och att den politiska och sociala kontrollen är höggradig. 
Således fordras en utvecklad expertis i kombination med att politikerna har stort 
inflytande i processen. Då experters kalkylering är omfattande samtidigt som den 
politiska kontrollen är svag riskerar organisationens resultat att anta formen av 
skrivbordsplaner. Det motsatta förhållandet, kombinationen av låg rationalitet och stark 
politisk kontroll, ger icke önskvärda förändringar, i så måtto att de inte är tillräckligt 
genomtänkta. I ett sådant läge uppstår snabbt nya behov av förändring. Då såväl det 
rationellt utformade arbetet som den politiska kontrollen är eftersatt uppstår med stor 
sannolikhet kaotiska processer, i vilka få mål nås. (Christensen m.fl. 2005, s. 48 f.) 
 
Utifrån det instrumentella perspektivet på offentliga organisationer kommer jag i nästa 
kapitel att mer precist placera in kommunen såsom organisation. I denna uppsats ämnar 
jag undersöka informationsaspekter vid beslutsfattande i nämnder, och det är 
nämnderna som organisationsenhet betraktade jag inriktar mig på, varför just det 
instrumentella perspektivet valts. 
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2.3 Organisationskultur 
 
På ett grundläggande plan kan sägas att kulturer råder då människor har en gemensam 
referensram med avseende på värderingar, föreställningar och tolkning av erfarenheter. 
Detta kan gälla såväl samhällen som organisationer och andra sammanslutningar 
(Daniels m.fl. 1997, s  203). Inom organisationsteorin talas det emellanåt om 
organisationers kultur. Tolkningarna av begreppet organisationskultur är dock flera. 
Statsvetaren Tomas Bergström menar att det dock ofta råder enighet kring vissa 
punkter, nämligen att kulturella yttringar 
 
… är relaterade till historia och tradition, vilket innebär att traditioner överförs mellan 
olika generationer av organisationsmedlemmar. 
 
… är djupgående, det vill säga att kulturen genomsyrar förhållanden i organisationen, 
snarare än verkar parallellt med sådant som hierarki och arbetsprocesser. Kulturen är på 
så vis en form av djupstruktur, då den relaterar till grundläggande antaganden och 
föreställningar hos organisationens medlemmar.  
 
… är svåra att sätta fingret på och redogöra för, eftersom de inte finns att enkelt tillgå. 
Organisationskulturen är inte medvetet formulerad och representerar idéer och 
uttrycksformer som tags för givna och inte reflekteras över. 
 
… kommer till uttryck, reproduceras och förmedlas i form av symboler. Detta innebär 
att det krävs tolkning för att kunna säga något om mönster i organisationen. 
 
… är gemensamma, det vill säga delas av en grupp. Man tonar således ner den enskildes 
betydelse, och organisationen ses som en helhet, vars egenskaper inte endast utgörs av 
en sammansättning av individernas egenskaper. 
 
… hänger samman med trosföreställningar hos organisationsmedlemmarna. Det handlar 
här om mentala fenomen, såsom betydelser, innebörder och meningar. Alltså inre 
företeelser, istället för yttre. (Bergström 2002, s. 35 ff.). 
 
I denna uppsats föresätter jag mig inte att studera den kommunala 
organisationskulturen. Man måste dock ha i åtanke att procedurer i och omkring 
beslutsfattandet i kommunens nämnder kan påverkas av det som betecknas som kultur. 
Organisationskulturen betraktas här som en ytterligare dimension i förklaringen till 
förfaringssätt i samband med beslutsfattandet. För att kunna konstatera något mer exakt 
om organisationskulturen, i samband med beslutsfattandet (och verksamheten över 
huvud taget) i valda kommun, krävs dock en bredare undersökning. För detta skulle en 
annan metod än den som används i denna studie vara av nöden.  
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3 Kommunens verksamhet 
 
 
3.1 Kommunens befogenheter 
 
Den svenska samhällsorganisationen och tillhörande uppgiftsfördelning är indelad i tre 
nivåer, nämligen staten, landstingen och kommunerna. Uppgifter av sådan omfattning, 
vad gäller befolkningsunderlag, att de är övermäktiga för de flesta kommuner, har 
tilldelats landstingen. Detta gäller inte minst hälso- och sjukvård. Till saken hör också 
att landstingens ställning gentemot kommunerna inte präglas av överordning på samma 
sätt som statens förhållande till landsting och kommuner (Gustafsson 1999, s. 18). 
Generellt kan sägas att den offentliga sektorn är förhållandevis tongivande i det svenska 
samhället. År 2003 svarade den offentliga sektorn för nära 30 % av landets BNP och av 
denna knappa tredjedel stod kommunerna för ungefär hälften (Statistisk årsbok för 
landsting 2005). 
 
Sverige har av tradition ett i hög grad decentraliserat styrelseskick, något som till stora 
delar har sin upprinnelse i 1862 års kommunalförordning. Systemet inbegriper 
kommunal självstyrelse, vilket innebär att enheter på lokal nivå ombesörjer kollektivt 
finansierade förvaltningsuppgifter. Nära förknippad med den kommunala självstyrelsen 
är den kommunala demokratin som består i att medborgarna har möjlighet att genom 
regelbundna, allmänna val direkt eller indirekt påverka kommunens beslut. I den 
kommunala demokratin ingår också yttrandefrihet och fri partiverksamhet som två 
viktiga inslag (Gustafsson 1999, s. 11). 
    
Den kommunala självstyrelsen verkar på två nivåer, nämligen i kommunen och i 
landstinget. Ett annat ord för det som i vanligt språkbruk kallas kommun är borgerlig 
primärkommun, medan landstingen kan betecknas som sekundärkommuner, då de 
omfattar en rad primärkommuner (Gustafsson 1999, s. 11). I blickpunkten för denna 
uppsats är uteslutande de primärkommunala förhållandena, och med kommun avses 
fortsättningsvis enbart primärkommun. 
     
Det som kännetecknar kommunen är att den 
 

o är territoriellt avgränsad för lokal självstyrelse. 
o är offentligrättslig juridisk person och därför kan ingå avtal och äga fast och lös 

egendom. 
o har obligatoriskt medlemskap. 
o har offentligrättslig befogenhet, t.ex. genom beskattningsrätt och avgiftsmakt 

(Gustafsson 1999, s. 11).  
 
Det kommunerna företar sig skall motsvara det allmänna intresset. Detta allmänna 
intresse gäller dock det geografiska området eller invånarna i området. Vidare gäller att 
dessa angelägenheter får handhas endast om uppgifterna inte åvilar någon annan, såsom 
staten, landstinget eller någon annan kommun (kommunallagen [framdeles förkortad 
KL] 2:1). KL innehåller här ordet ”får”, vilket antyder att det råder en viss frivillighet 
över kommunens åtaganden. På statlig nivå finns emellertid en strävan efter att 
någorlunda likvärdig service tillhandahålls i hela landet, varför det förekommit att 
staten gripit in och lagstiftat på områden där det ansetts att handhavandet inte motsvarat 
förväntningarna (Eriksson 2002, s. 46).    
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Vad gäller näringsverksamhet får kommuner driva sådan, såvida det sker utan vinstsyfte 
och om dess syfte är att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster. I fråga 
om näringslivets allmänna förhållanden i kommunen får kommunen genomföra 
åtgärder, medan enskilda näringsidkare får ges individuellt inriktat stöd endast om 
synnerliga skäl föreligger (KL 2:7-8). De partier som finns representerade i fullmäktige 
får ges ekonomiskt bidrag och annat stöd, och det är fullmäktige som har att avgöra 
partistödets omfattning och under vilka former det skall fungera. Dock får stödet inte 
utdelas under sådana förhållanden att partier missgynnas (KL 2:9-10). 
 
Kommunens medlemmar utgörs av var och en som är folkbokförd i kommunen eller 
som äger fast egendom i densamma eller är taxerad till kommunalskatt där (KL 1:4). 
Detta innebär att man kan vara medlem i flera kommuner samtidigt och att utländska 
medborgare kan vara medlemmar. Rösträtt kan man dock endast ha i den kommun där 
man är folkbokförd (Gustafsson 1999, s.18).   
    
Det att kommunerna har ansvar för en rad olika samhällsuppgifter innebär inte att de har 
rätt att på egen hand besluta över verksamheternas utformning. Merparten av dessa 
uppgifter är nämligen reglerade i speciallagstiftning, även om exempelvis fritids- och 
kulturfrågor är reglerade i kommunallagen, vilket medför att kommunernas möjligheter 
för självbestämmande på dessa områden är större (Gustafsson 1999, s. 20). Före 1991 
fanns det speciallagar som tvingade kommunerna att ha vissa nämnder, medan det 
numer endast är kommunstyrelse och valnämnd som är obligatoriska. Därutöver måste 
det finnas nämnder som ansvarar för kommunernas obligatoriska uppgifter. 
Fördelningen av uppgifter kan dock göras på olika sätt, och en och samma nämnd kan 
ha uppgifter från olika verksamhetsområden (Grimlund m.fl., 1997, s. 77). Viktigt är 
dock att speciallagstiftningen till stor del reglerar målen för olika verksamheter, medan 
själva utformningen alltså i högre grad är fri. Vidare har kommunerna möjlighet att 
utöver de obligatoriska uppgifterna tillföra olika typer av insatser enligt egna 
preferenser (Gustafsson 1999, s. 20). Man kan i anslutning till detta tala om en 
kommunal initiativrätt, som ibland sägs vara kärnan i den kommunala självstyrelsen 
(Lindquist 2005, s. 15).  
 
 
3.2 Kommunens uppgifter 
 
Grundtanken för det kommunala självstyrelsesystem som råder i Sverige är att 
medborgarna skall få styra sig själva i mesta möjliga mån. Härav följer att kommunerna 
har ansvaret för många av de funktioner som direkt relaterar till den enskilda individen. 
Kommunen har följaktligen en rad olika områden som måste täckas. 
     
Socialtjänsten skall bidra till människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i 
fråga om levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Verksamheten innanför 
socialtjänstens ramar handlar i stor utsträckning om insatser mot missbruk, omsorg om 
barn och ungdom, omsorg om äldre människor, om invandrare och funktionshindrade: 
 
Barnomsorgen består av förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. Den förra omfattar 
förskola för barn i åldern 1-5 år, familjedaghem och öppen förskola. Den senare 
inbegriper fritidshem, familjedaghem och öppen fritidsverksamhet. 
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Socialbidrag är avsett såväl för dem som bor i kommunen som för dem som vistas där 
tillfälligt. Bidrag kan innebära både ekonomiskt stöd och andra former av hjälp. Hjälpen 
kan bestå av stöd för permanenta utgifter, såsom livsmedel och kläder, men också 
sådant som hjälp i hemmet och särskilt boende. 
 
Äldreomsorgen regleras i socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen. De senaste 
50 åren har antalet människor över 65 år ökat avsevärt och äldreomsorgen utgör också 
en stor del av kommunens arbete. Omsorgen består av hemtjänst och särskilda 
boendeformer. Sedan 1992 har kommunens ansvar för de sjuka åldringarna ökat, om än 
läkarvården fortfarande ombesörjs av landstingen. 
 
Hemtjänsten strävar efter att det skall göras möjligt för äldre att fortsätta bo hemma så 
länge som möjligt. Servicen består av hemvårdare och vårdbiträden som bistår äldre och 
dagcentraler i öppen vård. För att underlätta för äldre att bo kvar hemma är inte minst 
färdtjänsten ett viktigt bidrag. 
 
Missbrukarvården omfattar alkoholskade- och narkomanvård, som bland annat går ut på 
förebyggande arbete i form av undervisning i skolor men andra typer av 
upplysningsverksamhet i samarbete med frivilliga föreningar. I första hand inriktas 
arbetet på att ge frivillig hjälp, genom att erbjuda bostäder men också behandling och 
rehabilitering. Det finns dock möjlighet för ansvarig nämnd att ta till tvångsåtgärd, men 
detta gäller endast i särskilt grava fall. 
  
Omsorg om handikappade syftar till at ge människor med funktionshinder möjlighet att 
delta i samhällsgemenskapen. Omsorgen inbegriper utbildning, omvårdnad och service, 
där det senare kan exemplifieras med ledsagarservice och boende i familjedaghem. Vad 
gäller utbildningen är denna, genom särskolor och specialskolor, ofta samordnad med 
skolväsendet i kommunen. 
 
Utbildning är ett viktigt ansvarsområde för kommunerna. Den del av utbildningen som 
detta gäller är grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. I och med att lärare 
och ledare i skolan blev helt kommunalt anställda (1991) ökade kommunernas 
inflytande över verksamheten. Kommunerna åläggs att erbjuda undervisning för alla 
skolpliktiga barn. Det är tillåtet för elever att söka sig till friskolor som godkänts av 
Skolverket, och om detta sker är kommunerna skyldiga att bidra med medel till dessa 
skolor. Grundläggande för den kommunala grund- och gymnasieutbildningen är att den 
skall vara avgiftsfri, vad gäller såväl själva undervisningen som undervisningsmaterial. 
 
Den allmänna räddningstjänsten inbegriper huvudsakligen brandskyddet, men också 
andra typer av räddningsinsatser i samband med olyckor. Mer exakt kan 
räddningstjänsten sägas syfta till att hindra och begränsa skador på människor, egendom 
och miljö, i anslutning till exempelvis ras och översvämningar. Det är möjligt för två 
eller flera kommuner att tillsammans organisera räddningstjänsten. Varje kommun 
måste emellertid innehålla en nämnd som har ansvaret för räddningstjänsten. 
 
Miljö- och hälsoskyddet består i att kommunerna arbetar för att motverka och röja 
undan sådant som kan vara till olägenhet för människors hälsa. I detta ingår även att 
förebygga sjukdomar. Uppgiften utgörs dels av att medverka i samhällsplaneringen, 
dels i att kontrollera miljön och den allmänna hygieniska standarden, exempelvis på 
områden som dricksvatten, utsläpp i luft och vatten, hygienisk standard i bostäder, 
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livsmedelsbutiker, skolor et cetera. Ett viktigt inslag på miljö- och hälsoskyddsområdet 
är renhållningen, vilken består av omhändertagande av hushållsavfall, städning av gator 
och offentliga platser, sandning och snöröjning, bland annat. Sophämtningen har i en 
del kommuner överlåtits till privata firmor, och det finns också de kommuner som 
inrättat verk eller bolag i syfte att sköta renhållningen. 
 
Mark, byggande och bostäder är ett tretal som kommunerna också har att beakta. 
Uppgiften är att planera för markens användning och för bostadsbyggande och andra 
typer av byggnation. Vidare har kommunerna ansvar för anläggning och underhåll av 
gator och parker och har möjlighet att fatta beslut om lokala trafikföreskrifter. 
 
Fritid och kultur ses ofta ihop och är områden som kommunerna har att beakta. 
Fritidssidan kan kommunerna ta hand om exempelvis genom inrättande av 
indrottsanläggning, motionshallar, badanläggningar, isbanor och fritidsgårdar. På det 
kulturella planet är biblioteken viktiga som centrum för diverse kulturella aktiviteter. 
Men biblioteken har också en uppgift som tillhandahållare av kommunal information. 
Andra kulturområden till vilka kommuner riktar stöd är teater, konst, film, musik men 
också till ideella föreningar och studiecirkelverksamhet. 
 
Affärsdrivande och industriell verksamhet bedrivs i alla kommuner. Till detta kan 
räknas vatten och avlopp (VA) och renhållningsverk. Kommunerna har fått ett allt större 
ansvar för energiförsörjning och energihushållning, och i större kommuner drivs även 
särskilda kraft och värmeverk. Förutsättningen för dylika verksamheter är att de drivs 
utan vinstsyfte, utan med målet att erbjuda allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt 
kommunens medlemmar. Den största delen av kommunala bolagssektorn är bostads- 
och energiföretagen, varav de senares verksamhet kan inbegripa elnät, elförsörjning, 
elproduktion, fjärr- och kraftvärme samt gasdistribution. Till grund för den kommunala 
verksamheten finns ett antal generella principer, nämligen självkostnadsprincipen, 
likställighetsprincipen och lokaliseringsprincipen.  
 
Civilt försvar är ett område för vilket kommunen har huvudansvaret, i fredstid såväl 
som i krigstid. I fred gäller för kommunerna att vidta beredskapsförberedelser vad gäller 
hemskydd, befolkningsskydd och verkskydd. (Gustafsson 1999, s. 23-33).  
 
 
3.3 Politikerna inom den kommunala organisationen 
 
De politiker som styr i en kommun återfinns i fullmäktige, styrelsen och övriga 
nämnder. Fullmäktige har i uppgift att utse styrelsen och övriga nämnder. Det är också 
fullmäktige som avgör nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden. 
Även om fullmäktige omtalas som den beslutande församlingen i kommunallagen har 
beslutanderätten på lägre nivåer vidgats. Fullmäktige skulle kunna ses som kommunens 
”riksdag” i så måtto att man har hand om övergripande målfrågor. Det finns i enlighet 
med detta ärenden som fullmäktige inte kan delegera till nämnderna. Förutom de mest 
övergripande målen och riktlinjerna för kommunens verksamhet gäller det sådant som 
budget och skatter; nämndernas organisation och verksamhetsformer; val av ledamöter i 
nämnder (Gustafsson 1999, s. 170 ff.).   
 
Kommunstyrelsen är kommunens enda obligatoriska nämnd och är det organ som leder 
och samordnar arbetet i kommunen. Det att styrelsen har uppsikt över de andra 
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nämnderna verksamhet betyder inte att styrelsen har rätt att ingripa i deras 
arbetsuppgifter. I egentlig mening handlar det alltså inte om ett överordnad-
underordnad-förhållande mellan styrelsen och övriga nämnder. Det rör sig snarare om 
ett samordnande administrativt ansvar, som kan ta sig uttryck i rekommendationer och 
förslag. Styrelsen kan vidare begä ra yttranden och upplysningar från nämnder, 
beredningar och tjänstemän. Skulle man från styrelsens sida anse att någon nämnd 
behöver åtgärda något särskilt kan man dock uppmärksamma fullmäktige på detta och 
föreslå åtgärder (Gustafsson 1999, s. 191 f). 
 
 
3.4 Nämndorganisationen 
 
Rent formellt sorterar de kommunala nämnderna under fullmäktige. Det är dock i just 
nämnderna som merparten av de politiskt förtroendevaldas verksamhet bedrivs, då 
nämnderna givits omfattande befogenheter i anslutning till beslutsfa ttandet. Detta kan 
kontrasteras mot borgmästarstyre som råder i många länder. I ett sådant system är det 
borgmästaren som ensam har det yttersta ansvaret för beredning och utförande. Även 
om den kommunala organisationen är utformad så att fullmäktige är överordnad 
nämndorganisationen, ligger beslut som fattas av fullmäktige på en mycket 
övergripande nivå. Nämndens ansvar är att tillse att ärenden bereds, men i detta 
inkluderas beslutsfattande. Även övergripande beslut inom särskilda områden, 
motsvarande respektive nämnds ansvarsområde, fattas av nämnderna. Då ärenden 
bereds involveras såväl nämndens politiker som dess tjänstemän. Det är i regel de 
senare som har hand om själva arbetet med probleminventering, materialinsamling, 
materialbearbetning och presentation av beslutsalternativ. Tjänstemännen tillhör 
nämndens förvaltningsorgan, vilket kan gå under beteckningar som förvaltning, kontor 
och kansli. Politikerna å sin sida är nämndens beslutsfattare och har dessutom det 
yttersta ansvaret för beredning, beslut och verkställighet (Gustafsson 1999, s. 188). (Se 
mer om samspelet mellan politiker och tjänstemän nedan.) 
 
 
3.4.1 Bestämmelser kring nämnderna och deras organisation 
 
Sveriges kommuner har ett tämligen stort inflytande över utformningen av 
nämndorganisationen. Å ena sidan finns nämnder som enbart är reglerade i 
kommunallagen (KL), vilket innebär att de är frivilliga eller fakultativa. Å andra sidan 
finns speciallagsreglerade nämnder, som därmed är obligatoriska. Dessa nämnder är 
emellertid obligatoriska i så måtto att de uppgifter som kommunen enligt särskilda 
författningar har att fullgöra skall representeras av nämnd. Nämndernas organisation 
och verksamhetsformer fastställs i hög grad av respektive kommun. (Det bör dock 
nämnas att varje kommun är ålagd att ha en valnämnd som ansvarar för de allmänna 
valens genomförande och eventuella folkomröstningar, samt en överförmyndarnämnd i 
de fall då man inte valt en särskild överförmyndare.) I KL är det vidare reglerat att 
nämnderna (förutom styrelsen) skall: 
 

o Bereda fullmäktiges ärenden och se till att besluten verkställs. 
o Fatta beslut i särskilda frågor enligt lag eller annan författning. 
o Fatta beslut i frågor som fullmäktige delegerat. 

            (KL 3:13-14) 
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Då det inte föreskrivs vilka facknämnder en kommun skall ha skiftar 
nämndorganisationens utformning mellan olika kommuner. Hur denna organisation 
utformas är avhängigt av kommunens storlek, dess geografiska läge, men också sådant 
som socioekonomiska förhållanden. Det var inte minst efter 1991 års revidering av KL 
som kommunernas frihet i valet av nämnder tilltog, och början av 90-talet var tiden för 
organisationsförändringar inom flera kommuner (Gustafsson 1999, s. 194). De faktiska 
förändringarna var dock av mindre betydelse; den grundläggande strukturen bibehölls i 
stora drag (s. 206). 
     
Facknämnderna representerar, som nämns ovan, såväl fakultativa som obligatoriska 
uppgifter. Vad gäller de förra föreskriver KL att kommunen får bilda nämnder som 
befattar sig med och engagerar sig för dessa uppgifter (KL 3:3). Nämner på dessa 
områden kan exempelvis vara fritidsnämnd, kulturnämnd och turistnämnd. De 
obligatoriska uppgifterna tillsätter kommunerna nämnder kring. Här finns frihetens att 
tillsätta en särskild nämnd för en viss uppgift, eller att låta en nämnd få ett större 
ansvarsområde genom hopslagning av verksamheter eller att dela upp ett 
uppgiftsområde på flera nämnder. Huvudsaken är alltså att de speciallagsreglerade 
uppgifterna täcks, och i anslutning till detta gäller både att tillämpa speciallagstiftning 
på de olika områdena och att vara berednings- och verkställighetsorgan. De uppgifter 
man har att befatta sig med ingår i ett antal funktioner, varav de viktigaste är: 
 

o Ledning av grundskolan, gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning. 
o Förebyggande hälsoskydd, kontroll av miljön och allmänhygienisk standard. 
o Byggnadsplanering och tillämpning av PBL (plan- och bygglagen) i kommunen 
o Tillämpning av socialtjänstlagen, social planering, uppsökande social 

verksamhet. 
o Ansvaret för de allmänna valens genomförande.  
  (Gustafsson 1999, s. 194 f.) 

 
Bland de obligatoriska uppgifterna hanteras vissa områden genom myndighetsutövning 
(Eriksson 2002, s. 62). Detta innebär att man bestämmer om förmåner, rättigheter och 
skyldigheter för den enskilde. Sådana befogenheter ges genom lag eller förordning 
(Wennergren 2000, s. 26 f.).  
 
 
3.4.2 Delegering och beslut 
 
I de ärenden nämnden behandlar har nämnden rätt att delegera beslutanderätten till en 
lägre nivå, såsom en ledamot eller anställd (det vill säga tjänsteman) (KL 6:33). Det 
finns dock ärenden som inte får delegeras. Detta gäller sådant som har med 
verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet att göra. Vidare får man inte 
delegera framställningar (formella förslag) eller yttranden (offentligt framförda 
uppfattningar) till fullmäktige, och inte heller ärenden som avser myndighetsutövning 
mot enskilda när ärendena är av principiell karaktär (KL 6:34). Tanken är härvidlag att 
nämndens politiker skall avlastas från rutinärenden, men är inget som påverkar 
politikernas övergripande ansvar för verksamheten. Det förekommer också andra fall 
där det är anställda som fattar beslut, men som inte faller inom ramarna för delegation. 
Det handlar då ytterst om beslut som inte kräver självständigt ställningstagande, 
exempelvis avgiftsdebitering enligt fastställd taxa. Denna arbetsfördelning är motiverad 
för att kommunens löpande verksamhet skall fungera (Gustafsson 1999, s. 200). 
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Formaliteterna kring beslutsfattandet inom nämnderna finns reglerat i KL. Här står att 
när överläggningarna avslutats skall ordföranden lägga fram förslag till beslut, och 
dessa förslag skall utformas på ett sådant vis att de kan besvaras med ja eller nej. Då 
ledamöterna svarat redovisar ordföranden sin uppfattning om vad som beslutats. Här 
kan man dock begära omröstning, och om så görs skall denna ske öppet. Utgången 
bestäms sedan i regel genom enkel majoritet (KL 5:41-43). Detta är de ramar inom vilka 
besluten fattas och inte något som fokuseras särskilt i denna uppsats. 
 
 
3.4.3 Samspelet mellan nämnd och förvaltning 
 
Den kommunala nämndorganisationen utgörs av politikerna i nämnden och 
tjänstemännen i förvaltningen. Politikerna avgör i egenskap av folkvalda hur resurserna 
fördelas och vilken inriktning verksamheten skall ha. Ytterst är det alltså politikernas 
uppgift att avgöra i olika frågor, men tjänstemännen besitter i egenskap av experter ett 
kunskapsövertag gentemot politikerna. Tjänstemännen har ofta en akademisk utbildning 
inom ifrågavarande område, något som i många fall krävs för att man skall vara 
kvalificerad. Politikerna å sin sida är lekmän. I och med de olika förutsättningarna med 
avseende på ämneskunskaper är inriktningar som inte är i fas med expertkunskapen inte 
helt oproblematiska. Förtroendet mellan politiker och tjänstemän är därför av stor vikt 
(Jönsson 1988, s. 44).  
     
Utöver förvaltningstjänstemännens specifika ämneskunskaper är det ofta just 
tjänstemännen som tar del av och tolkar de intressen och behov som finns i samhället. 
Det är nämligen i förvaltningen som kontakten med samhällsmedlemmarna är mest 
direkt. Tjänstemännen kan sedan vidareförmedla information om behov till politikerna. 
Dessa får härmed underlag för övervägande och beslutsfattande. Såtillvida kan 
tjänstemännen ses som en bro i kommunikationen mellan medborgare och politiker 
(Agevall 2005, s. 45). 
 
Förhållandet mellan tjänstemännen och de förtroendevalda formas av det faktum att de 
politiska direktiven kommer från de folkvalda medan verkställandet av besluten är 
tjänstemannaorganisationens ansvar. För att detta skall fungera krävs att politikerna 
genom sina beslut tydligt visar vad de väntar sig, alltså vilka resurser som ställs till 
förfogande och vilka resultat som skall åstadkommas. Då dessa beslut fattats måste 
tjänstemännen dock ha helhetsansvar för tillämpningen. Tjänstemännen har 
dessförinnan bidragit till beslutsfattandet genom beredning av ärenden - detta i form av 
genomarbetade underlag och redovisning av alternativa vägar (Wetterberg 2000, s.31 
f.). 
 
 
3.4.4 Nämndorganisationen i den studerade kommunen 
 
Den studerade kommunen innehåller, förutom kommunstyrelsen, nio nämnder. Som i 
andra kommuner utgörs nämndorganisationen här av myndighetsnämnder, andra 
nämnder som täcker obligatoriska områden och frivilliga nämnder. Bland de nämnder 
från vilka intervjuade politiker kommer är Byggnadsnämnden och Miljönämnden de 
nämnder som i högst grad sysslar med myndighetsutövning. Fritidsnämndens 
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verksamhetsområde är frivilligt och Barn- och utbildningsnämndens område är 
obligatoriskt för kommunen att täcka. 
 

 
 
Figur 1 Nämnder och förvaltningar som respondenterna representerar  
 
Fritidsnämnden: Enligt den undersökta kommunens författningssamling skall 
nämnden ansvara för fritidsverksamheten inom kommunen. Vid sidan av detta är 
nämnden också kommunens lotterimyndighet. I uppdraget ligger vidare att stödja och 
stimulera arbetet inom det område man ansvarar för genom ett nära samarbete med i 
synnerhet föreningar och enskilda. Fullmäktige har vidare delegerat till nämnden att:  
 

o Fastställa avgifter inom nämndens verksamhetsområde.  
o Fastställa regler med mera avseende upplåtelse av nämndens lokaler och 

anläggningar.  
o Fastställa regler för bidrag till föreningar.  
o Utse ledarstipendiater.  

 
Nämnden består av 11 ledamöter och 8 ersättare.  
 
(Kommunal författningssamling för X-stads kommun. Reglemente för Fritidsnämnden)  
 
 
Barn- och utbildningsnämnden: Nämnden ansvarar för kommunens barnomsorg och 
utbildning. Detta ansvar omfattar grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, särskola 
och musikskola. Nämnden har även att stödja och stimulera arbetet inom nämndens 
verksamhetsområde. Detta sker genom ett tätt samarbete med myndigheter, föreningar, 
enskilda och övriga som har med nämndens område att göra.     
    
Fullmäktige har härutöver delegerat till nämnden att besluta om: 
 

o Måltidsavgifter vid nämndens matsalar m.m.  
o Avgifter vid kommunala musikskolan. 
o Tillämpningsföreskrifter för taxor inom nämndens verksamhetsområde.  
o Ersättning vid deltagande i sammanträde med s.k. intressentsammansatta organ.  
o Avtal om tillhandahållande av barnomsorgs- och utbildningsplatser.  

 
Nämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare.  
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(Kommunal författningssamling för X-stads kommun. Reglemente för Barn- och 
utbildningsnämnden)  
 
 
Miljönämnden: Nämnden ansvarar kommunens uppgifter inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet (och för kommunens sjökalkningsverksamhet). Nämnden 
samordnar också arbetet med det kommunala miljöskyddsprogrammet. På nämndens 
ansvar ligger huvudsakligen att grundligt följa utvecklingen inom kommunen ifråga om 
miljö- och hälsoskydd. Utifrån detta skall man sedan utarbeta förslag och delta i 
planering där miljö- och hälsoskyddsfrågor berörs. Vidare skall man samarbeta med 
myndigheter, organisationer och enskilda i de fall då dessas verksamhet berör miljö- 
och hälsoskyddsområdet samt ge allmänheten råd och upplysningar i sådana frågor som 
rör nämndens ansvarsområde.  
 
Utöver detta har fullmäktige delegerat åt nämnden att:  
 

o Utse miljöpristagare.  
o Besluta om kommunala bidrag till enskilda vatten- och avloppsanläggningar.  

 
Nämnden består av 11 ledamöter och 8 ersättare.  
 
(Kommunal författningssamling för X-stads kommun. Reglemente för Miljönämnden)  
 
 
Byggnadsnämnden: Nämnden har hand om kommunens uppgifter inom plan- och 
byggnadsväsendet och har den närmaste kontrollen över byggnadsverksamheten enligt 
plan- och bygglagen. Även de uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet som enligt 
andra lagar skall fullgöras ligger på nämndens ansvar. Kommunen har ett åtagande som 
lantmäterimyndighet, ett åtagande som nämnden fullgör. Samtidigt svarar nämnden för 
räddningstjänsten i kommunen. Vidare har nämnden på sitt ansvar bland annat att se till 
att en översiktlig fysisk planering bedrivs, att detaljplaneläggning sker 
och att en kartproduktion som motsvarar hela den kommunala verksamhetens behov 
sker. 
 
Bland ärendegrupper som fullmäktige delegerat till nämnden kan nämnas: 
 

o Anta eller upphäva ny eller ändrad detaljplan.  
o Anta eller upphäva nya eller ändrade områdesbestämmelser.  
o Påkalla fastighetsreglering som behövs för att mark och vatten skall kunna 

användas för bebyggelse på ett ändamålsenligt sätt.  
  
Nämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare.  
 
(Kommunal författningssamling för X-stads kommun. Reglemente för 
Byggnadsnämnden)  
 
 
 
 
 



 24 

4 Tidigare forskning kring information och beslutsfattande 
 
Man kan urskilja två olika forskningsinriktningar ifråga om informationsprocesser i 
organisationer. Den ena betraktar organisationer som löst sammansatta sociala system. 
Individer i organisationen konstruerar sin omvärld. Det är sedan till denna omvärld som 
organisationen anpassar sig. Den organisatoriska aktiviteten går ut på att nå en delad 
tolkning av omvärlden och sedan agera utifrån denna tolkning. Med detta perspektiv på 
organisationen används information för att ta sig ur oklara situationer, och tolkningen 
äger ofta rum retrospektivt, det vill säga efter det att man har handlat. På så vis kan 
handling sägas föregå målen (Choo 1998b, s. 6). 
 
Mitt arbete tar snarare utgångspunkt i det andra perspektivet, där organisationen  
betraktas som ett rationellt system för beslutsfattande. Individerna, beslutsfattarna, i ett 
sådant system är dock kognitivt begränsade, varför det är upp till organisationen att 
kontrollera de förutsättningar som beslut fattas under. I detta perspektiv används 
information för att minska eller undvika osäkerhet. Först bestäms målen, varefter man 
söker alternativ bland vilka man väljer för att uppnå målen (Choo 1998b, s. 6). 
 
Då en organisation skall agera måste den välja mellan olika alternativ och möjligheter 
och hålla sig till en viss strategi. Den optimala beslutssituationen kräver en fullständig 
undersökning av tillgängliga alternativ samt tillförlitlig information om vilka följder de 
olika alternativen får. I verkligheten insamlas och hanteras information dock knappast 
på ett sådant sätt. I anslutning till detta kan man nämna Simons (1957) tankar om att 
organisationers beslutsfattande hindras enligt principen om begränsad rationalitet. 
Denna går ut på att den mänskliga förmågan att formulera och lösa komplexa problem 
är liten i förhållandet till omfånget hos de problem vars lösning krävs för att nå ett 
rationellt beteende. Nämnda förmåga till rationellt beslutsfattande hämmas, enligt 
Simon (1976), av tre typer av begränsningar. Den enskilde beslutsfattaren är enligt detta 
synsätt begränsad av sina intellektuella resurser samt av vanor. Den andra begränsande 
faktorn är vidden av den kunskap och information man besitter. Den tredje faktorn är 
slutligen värderingar och föreställningar som avviker från organisationens mål. Simon 
(1976) menar vidare att beslutsfattandet i en organisation sker under vissa bestämda 
förutsättningar, eller premisser. Beslutsfattarna påverkas av de premisser som 
organisationen i sig har konstruerat, detta snarare än att organisationen kontrollerar 
besluten i sig. Individerna som är inblandade i beslutsfattandet agerar alltså i en kontext 
av organisatorisk kontroll. För rationellt beslutsfattande gäller så för organisationen att 
forma denna kontext så att den konvergerar så väl som möjligt med organisationens 
mål. 
 
March och Simon (1993) hävdar att den begränsade rationaliteten hos individen 
resulterar i att beslutsfattandet präglas av att fokus för beslutsfattaren riktas mot 
lösningar som är tillräckligt goda. Man söker härmed det som överstiger vissa minikrav, 
snarare än det optimala. En annan följd av begränsad rationalitet är att beslutsprocessen 
förenklas. Detta skall förstås som att rutiner och regler används för att förebygga 
osäkerhet och för att kunna hantera komplexa situationer. Organisationer skulle kunna 
sägas anta system eller program för sitt agerande. Genom att hålla ned antalet 
potentiella alternativ i en valsituation sänks kognitiva krav och informationskrav i 
samband med beslutsfattandet. Enligt Choo (1998a, s. 12) är det härigenom som rutiner 
kring beslutsfattandet uppstår, och i dessa rutiner återspeglas organisationens 
erfarenheter och de lärdomar man dragit av återkommande situationer, och om hur 
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dessa skall hanteras. Choo menar att nämnda rutiner kring beslut och övrigt agerande 
ingår i organisationens minne, i och med att man lär in vissa förfaringssätt.  
 
Att beslutsfattandet hos organisationens medlemmar må vara genomsyrat av begränsad 
rationalitet skall inte nödvändigt förstås som att organisationen agerar på ett felaktigt 
vis. Organisationen strävar med största sannolikhet efter ett rationellt agerande, ett 
rationellt beslutsfattande. Genom att eftersträva sådan aktivitet som bidrar till att målen 
nås kan organisationen sägas söka sig mot ett rationellt beteende. Begränsningen ligger 
på det individuella planet. (se ovan). Det är just på grund av den individuella 
beslutsfattarens begränsade kapacitet som organisationens rutiner och riktlinjer 
konstrueras (Choo 1998a, s. 13).  
 

 
 
Figur 2. Beslutsfattande i organisationer (Choo 1998a, s. 13) 
 
Föremålet för min studie, nämndorganisationen, inbegriper ett beslutsfattande som kan 
sättas i relation till tankarna kring begränsad rationalitet. För att börja med de tre 
genomgångna begränsningarna i det mänskliga beslutsfattandet hänger detta samman 
med att nämndernas beslut fattas av individer. Ifråga om politikernas intellektuella 
resurser är dessa förstås begränsade på samma sätt som för andra människor. Vidare är 
det begränsade kunskaps- och informationsläget ett faktum, då allt (potentiellt) behövt 
underlag omöjligen kan komma politikerna till del. Den tredje faktorn, avvikande 
värderingar och föreställningar, torde vara svåra att undvika, med tanke på att 
politikerna inte är isolerade i den kommunala organisationen. Den individuella 
beslutsfattaren figurerar i olika kontexter. Vad gäller de premisser organisationen 
konstruerar för att kontrollera beslutsfattandet kan sägas att detta görs dels nationellt via 
kommunallagen och dels lokalt via kommunens egna riktlinjer. Härigenom styrs 
nämligen vilken typ av beslut som skall fattas och vem som skall fatta dem. Rutinerna 
kring beslutsfattandet representeras i nämndens fall exempelvis av ärendeberedning och 
möten med förvaltningen. Att målet utgörs av tillräckligt goda beslut kan ses som 
naturligt, då varken tid eller resurser är obegränsade i kommunen. Beslutsalternativen 
hålls nere bland annat genom förvaltningens beredningar och beslutsförslag. Slutligen, 
organisationens strävan mot ett rationellt beslutsfattande manifesteras i den kommunala 
organisationsutformningen, där verksamheten är indelad i mindre enheter (exempelvis 
nämnder och utskott) och i arbetsfördelningen mellan experter (till exempel i 
förvaltningen) och demokratiskt valda (politiker).   
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I fokus för min studie står alltså information som behövs, söks och används vid 
beslutsfattande i grupper. Socialpsykologen och organisationsforskaren Edgar Schein 
(1969) studerade just beslutsfattande i grupper och identifierade sex olika sätt på vilka 
besluten fattades. Dessa olika former av beslutsfattande karaktäriserades av: 
 
Bristande ansvar, där idéer och förslag först läggs fram för att sedan direkt släppas utan 
vidare diskussioner. I själva verket blir dessa förslag stoppade genom tystnad. 
  
Auktoritetsstyre, vilket den formella maktstrukturen dominerar och leder till att beslut 
fattas av en enda person, inte sällan ledaren. Även om gruppen kan diskutera en fråga, 
dela information kring den och komma med förslag är det ledaren som har avgörandet 
sin hand. 
 
Minoritetskoalitioner, som är en process där beslut snabbt tvingas igenom av högljudda 
minoriteter, ofta minoriteter med någon mäktig medlem. Då en stark minoritet omfattar 
en viss uppfattning och övriga gruppmedlemmar inte opponerar sig kan det kan det 
tyckas som att konsensusbeslut fattas. Så även om majoriteten är mot förslaget 
underlåter man att protestera, då man tror att man i så fall går emot vad som verkar vara 
konsensus.      
 
Majoritetsstyre, vid vilket omröstning är flitigt förekommande. Det rör sig många 
gånger om mycket formaliserade beslutsprocesser, där frågor diskuteras, varpå ett 
förslag antingen antas eller förkastas, beroende på hur många som är för förslaget.  
 
Konsensus, som råder då gruppens medlemmar är inställda på att acceptera ett förslag, 
trots att det kan ske under förbehåll. Enligt detta synsätt behöver alltså inte samtliga 
gruppens medlemmar vara hängivna förslaget. Det handlar snarare om att diskussionen 
kring problemen har varit öppen och att man tagit upp olika uppfattningar. Istället för 
samstämmighet skulle man kunna tala om att förslagen omfattas av 
gruppmedlemmarnas godkännande. 
 
Enhällighet, som skulle kunna betecknas som det fulländade beslutsfattandet, där 
samtliga gruppmedlemmar är totalt eniga om ett förslag eller en lösning. 
 
Forskning om svenska kommuner bedrivs företrädesvis inom statsvetenskapen och 
kulturgeografin. Christoferson & Öhmans (1998) studie är ett exempel på forskning 
inom det senare fältet. De studerade den kommunala samhällsplaneringen (med fokus 
på kommunal utveckling). I undersökningen fann man att planeringen skiljer sig kraftigt 
i landet och att planer och program för den samlade utvecklingen förekommer i endast 
drygt hälften av kommunerna. För min del är denna studie intressant, främst för att den 
visar att även om kommunerna har ett gemensamt ramverk att förhålla sig till varierar 
tolkning och utformning. I studien ser man dock på kommunen i stort och delar inte mitt 
fokus på nämndorganisationen. Nämnas kan också projektet Demokratiskt ledarskap (se 
Blom i Civildepartementet. Arbetsgruppen för forskningsfrågor 1992) som genomfördes 
i början av 90-talet. Här studerade man kommunala förvaltningschefer och vad dessa 
förväntades ha för roller gentemot politikerrollen. I studien framkom att chefs- och den 
ledande politikerrollen emellanåt smälte samman, men att förvaltningschefen i det stora 
hela hade en relativt begränsad handlingsfrihet. Istället var chefen politikens 
förlängning. Denna studie riktade dock fokus mot den individuella förvaltningschefen, 
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medan jag fäster avseende vid hela förvaltningen. Vidare intresserade man sig inte i 
nämnvärd omfattning för beredning av ärenden och förvaltningens underlag till 
politikerna, något som är centralt i denna uppsats.  
  
Då man söker efter nyare forskning som berör olika informationsaspekter i samband 
med beslutsfattande finner man att denna är rikhaltig. Den typ av organisation som 
studeras i min uppsats, nämndorganisationen med dess speciella drag, är dock inte 
särskilt väl representerad i forskningen kring information och beslutsfattande; forskning 
som fokuserar på kombinationen av (lokal)politiskt beslutsfattande och behov, sökning 
och användning av information har jag inte funnit. I den informationsvetenskapliga 
forskning jag mött har beslutsfattande huvudsakligen studerats i anslutning till 
vinstdrivande organisationer, där inte minst den enskilde ledarens (managerns) roll 
fokuserats. Även inom mer teknologiska områden återfinns mycken forskning om 
information vid beslutsfattande. Denna forskning rör dock datoriserade beslutssystem 
och är på intet vis relevant ur min synvinkel.   
 
Ett par intressanta artiklar har jag dock funnit. Management-konsulterna Winterman 
m.fl. (1998) studerade, med hjälp av enkäter, informationens roll vid beslutsfattandet i 
regeringsdepartement, där det särskilt var informationssökningen som var i centrum. 
Beslutsfattandet här är i hög grad en rådgivande process i vilken besluten kan vara 
mycket sammansatta och påverkas från många håll. I studien fäste respondenterna stor 
vikt vid informationstillförseln, som ansågs var omistlig för att goda beslut skulle kunna 
fattas. I artikeln kom man bland annat fram till att beslutsfattarna fäste stor vikt vid den 
information man fick från kollegor. Besluten baserades i hög grad på 
expertkonsultation, inte minst inifrån organisationen. Kollegors (andra experters) 
bedömning av informationen var grundläggande. Författarna menade emellertid att det 
var komplicerat att identifiera de externa informationsflödena till beslutsprocessen, då 
beslutsfattarna ofta får denna information i en summerad och analyserad version. 
Schulz-Hardt m.fl. (2002) m.fl. studerade informationssökning vid beslutsfattande bland 
anställda och chefer i olika privata och offentliga organisationer. Undersökningen 
genomfördes med hjälp av experiment innehållande manipulerade 
gruppsammansättningar. I studien framkom att informationssökningen bar en mer 
kritisk prägel i heterogena grupper än i homogena (med avseende på vilka förslag man 
var för eller emot). Experimentet inbegrep försök med ”devil’s advocacy”, vilket 
innebar att någon person i varje grupp fick i uppgift att kritisera förslag som tagits fram 
i gruppen. Närmare bestämt såg denne “devil’s advocate” till att när konsensus kring en 
viss lösning utvecklats i gruppen framlägga motargument och påpeka svagheter i 
förslaget. Resultatet av detta blev att övriga i gruppen var tvungna att förhålla sig till 
motargumenten och kontrollera om de var riktiga. Det var dock när 
meningsskiljaktigheter förelåg från början (alltså inte konstruerad oenighet som med 
“devil’s advocacy”) som förtroendet för gruppens förslag påverkades. I grupper i vilka 
det ingick personer med minoritetsåsikter var man mer kritiskt inställd till sådana 
beslutsförslag som gruppen diskuterade fram, och i dessa grupper var 
informationssökningen också mer varierad än i homogena grupper. 
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5 Teori 
 
5.1 Begreppet information 
 
Inom informationsvetenskapen skiftar perspektiven på hur information bör definieras. 
Har man ett kognitivt betraktelsesätt ses information som en mänsklig konstruktion och 
i centrum står frågan om hur människor skapar mening ur information (Limberg m.fl. 
2002, s. 21 f.). Den amerikanske biblioteks- och informationsvetaren Michael Buckland 
(1991) identifierar tre sätt att använda informationsbegreppet. Information kan 
exempelvis förstås som själva processen. Då blir information kommunicerandet av 
något bestämt innehåll – att ge eller ta emot. Ett annat perspektiv är att se information 
som det som förs över i ovan nämnda process. Man kan här tala om information som 
kunskap (s. 3). Detta har dock inget samband med någon objektiv sanning. Skalan sant-
falskt är inte intressant för definitionen (41 f.). Ett tredje betraktelsesätt ser information 
som det fysiska objekt (såsom dokument i en samling eller data behandlade av datorer) i 
vilka innehållet finns representerat. Detta skiljer sig sålunda från den förra 
begreppsanvändningen, såtillvida att information har en materiell egenskap (s. 43 f.). 
 
I denna uppsats intresserar jag mig för själva innehållet, i högre grad än för information 
som en process eller som fysiska objekt (se Buckland ovan). Jag bortser emellertid inte 
från de senare betydelserna av begreppet; ett immateriellt innehåll kan inte föras vidare 
utan en fysisk motsvarighet och utan den process som äger rum då innehå ll överförs. 
Min definition kan sägas inkludera både sådan information som når politikerna genom 
formellt inrättade informationskanaler och mer informella upplysningar. Kriteriet för 
den information jag intresserar mig för är att den fyller en funktion i samband med 
beslutsfattandet. Eftersom det för en som inte själv deltar i beslutsprocessen svårligen 
går att avgöra (i synnerhet då det gäller en intervjustudie) vilken information som 
uppfyller detta kriterium utgår jag från respondenternas uppfattningar om vilken 
information som behövs, söks och används.   
 
Medie- och kommunikationsforskaren Jan Strid använder begreppen så att information 
består i själva budskapet och kommunikation i flödet av information mellan två eller 
flera personer (1999, s. 11). Information och kommunikation är således förbundna i så 
måtto att kommunikationen utgörs av information. Den senare är dock, i enlighet med 
Strids definition, i sig enkelriktad och har en vertikal väg via de formella kanalerna. 
Den internkommunikation som förekommer i organisationer ses av Strid som 
”budskapsöverföring mellan människor vars relationer är varaktigt strukturerade för att 
nå något bestämt mål” (s. 14). Han nämner vidare att man med användandet av 
begreppet intern information poängterar innehållets utformning, mestadels av 
kunskapskaraktär (s. 14). Vad gäller information i den organisatoriska kontexten kan 
man vidare nämna S-M-C-R-modellen, vars komponenter är källa (Source), budskap 
(Message), kanal (Channel) och mottagare (Receiver). Detta är beståndsdelarna i den 
kommunikation som förekommer i en organisation. Källan är budskapets upphovsman 
(det senare begreppet tolkat i bred bemärkelse), och kan utgöras av en individ eller 
flera, men också av organisationer av olika slag. Budskapet består i den påverkande 
faktor som källan överför till mottagaren. Detta kan sägas vara kommunikationens 
kärnpunkt – att kommunicera tankar/uppfattningar. Budskap omfattar symboler; idéer 
kodas av källan, vilket innebär att betydelser görs om till symboler. Dessa symboler är 
det sedan upp till mottagaren att avkoda, och det är när källan och mottagaren i någon 
mening delar upplevelsen av en viss betydelse som kommunikation har kommit till 
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stånd. Till saken hör dock att betydelsen aldrig är exakt densamma för källan och 
mottagaren och att betydelsen hos ett och samma budskap ändras allteftersom, i 
individens uppfattning. Betydelsen är således relativ och handlar om subjektiv tolkning. 
Begreppet information kommer in i bilden i det att budskapen innehåller information, 
och det att information överförs minskar mottagarens osäkerhet i en viss fråga. Kanalen 
ses i modellen som de medel som budskapet går från en källa till en mottagare genom, 
alltså den väg som budskapet överförs genom rent fysiskt. Kanaler kan vara av både 
massmedial och interpersonell karaktär, där de förra gör att källan kan nå flera 
mottagare och de senare innebär en direkt kontakt mellan en källa och en mottagare. 
Den stora skillnaden mellan dessa kanaler är att återkoppling befrämjas inom 
interpersonell kommunikation. Just interaktionen mellan källa och mottagare är 
betydande om kommunikationen skall fungera optimalt. Mottagaren så är målet för det 
budskap som utgår i källan. Kommunikationen förutsätts påverka mottagarens beteende, 
alltså som följd av att ett budskap förmedlats. Till detta hör att kommunikation i mångt 
och mycket handlar om att utöva en viss påverkan på mottagaren (Rogers & Agarwalla-
Rogers 1976, s. 10 ff.).  
 
 

 
 
Figur 3. S-C-M-R-modellen för kommunikation i organisationer (Rogers & Agarwalla-Rogers, 
1976, s. 11) 
 
Strids definitioner och S-C-M-R-modellens mycket övergripande perspektiv finner jag 
meningsfullt då man betraktar den kommunikation som äger rum mellan politikerna och 
förvaltningstjänstemännen. Den information som förmedlas här, exempelvis från 
förvaltning till politiker, rör alltså inte sådan information som härstammar från utanför 
organisationen. Då förvaltningen är en väsentlig del av nämndorganisationen är det 
dock relevant att nämna just denna kommunikation, som kan antas vara av betydelse för 
beslutsfattandet. 
 
Inom den inriktning (vad gäller såväl teori som praktik) vars engelska beteckning är 
strategic information management  studerar man informationens hantering och planering 
i organisationer, med utgångspunkt i ett samhälle som präglas av snabba förändringar 
och allt hårdare konkurrens. Informationen ses här som en strategisk resurs med hjälp 
av vilken organisationen kan öka sin konkurrenskraft och nå sina mål vad gäller sådant 
som ekonomisk utveckling och finansiella fördelar (Henczel 2001, s. 10 f.). Den 
organisation som studeras i min uppsats är varken konkurrensutsatt eller genomsyrad av 
vinstmaximerande drivkrafter. Även om informationen är en bärande resurs i 
nämndernas verksamhet är min syn på informationen och dess betydelse inte inspirerad 
av strategic information management. Beslutsfattandet hade kunnat studeras också i ett 
sådant perspektiv. De aspekter av information i samband med beslutsfattande som står i 
centrum för denna uppsats är dock mer renodlat inriktade på behov, sökning och 
användning (se följande kapitel).      
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5.2 Information vid beslutsfattande i organisationer 
 
Choo (1998a) tar upp behov, sökning och användning av information, i samband med 
beslutsfattande, ur tre olika perspektiv: kognitiva behov, känslomässiga reaktioner och 
situationsdimensioner2. Samtliga dessa förhållningssätt går att tillämpa då man närmar 
sig informationsprocesser kring beslutsfattande (s. 41). Jag väljer här att fokusera på 
behov, sökning och användning i ljuset av situationsdimensioner.  
Då det gäller situationsdimensioner vid behov och användning av information gäller att 
informationens värde och användbarhet inte endast avgörs av hur denna information 
svarar mot en viss frågeställning, utan också om krav, normer och förväntningar som 
råder för informationsanvändarna i den organisatoriska kontexten. Denna kontext utgörs 
av komponenter som inverkar på hur information flyter och används samt styr hur 
informationen kommer att bedömas av aktörer i organisationen. Kontexten består av: 
 
Grupper med människor (eng. Sets of people) som delar antaganden och inställningar 
till arbetets karaktär – antaganden och inställningar som påverkar deras sätt att hantera 
information. Antaganden av denna sort kan bibringas genom olika former av utbildning, 
men också mer informellt genom medlemskap eller deltagande i en viss grupp. Olika 
grupper med människor kan skilja sig åt vad gäller vilken sorts information man väljer 
att fokusera på och hur man når den (Choo 1998a, s. 47). 
 
Problemdimensioner (Problem dimensions) består i dragen hos de särskilda problem 
som en grupp ställs inför. Problem kan ta sig annorlunda ut i takt med att ny information 
tillkommer och människors uppfattningar ändras. Problemen i sig säger mycket om 
informationsbehoven i det att de (problemen) innebär krav som om de definieras kan 
visa vilka behov av information problemet har för att bli löst (Choo 1998a, s. 48 f.). 
 
Arbetsomgivning (Work settings) handlar om sociala och fysiska egenskaper hos 
organisationen eller en viss enhet inom den. Det rör sig här om sådana egenskaper om 
påverkar inställning till information, men också vilken typ av information som behövs 
samt flödet och tillgänglighet till information. Till arbetsomgivningens krav hör 
exempelvis hierarki och informationskällornas lokalisering och dessa kan påverka 
informationens flöde och tillgänglighet. Tillgängligheten avgörs nämligen av närheten 
till källan och ansträngningsgraden för att nå informationen (Choo 1998a, s. 49). 
 
Antaganden om problemlösning (Problem resolution assumptions) handlar om 
föreställningar som delas av en grupp människor och som ligger till grund för hur 
gruppens problem skall lösas. Dessa antaganden leder sökningen och användningen av 
information genom att de bildar en referensram som används för att se på och 
strukturera en viss problemsituation, och den ligger också till grund för de förväntningar 
gruppmedlemmarna har på information som behövs för problemlösning (Choo 1998a, s. 
49). 
 
 
5.2.1 Behov av information     
 
Vid beslutsfattande i organisationer behövs information för att reducera osäkerhet och 
detta kan ske på olika sätt. Information krävs exempelvis för att forma en valsituation. 

                                                 
2 Mina översättningar av cognitive needs, affective responses och situational dimensions. 
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Här behöver man ringa in problemområdet där lösningar står att finna, aktörer påverkas 
och där inflytande utövas. Sättet på vilket problemområdet ses avgör vilken information 
som kommer att behövas för beslutsfattandet. Vidare krävs information för att göra klart 
vilka olika mål och intressen som råder och för att forma kriterierna för valen. 
Information behövs även om alternativen och om vilka resultat dessa kommer att få. I 
samband härmed kan mycket tid ägnas åt att identifiera och bedöma olika 
handlingsalternativ (Choo 1998a, s. 189 f.). 
     
I anslutning till informationsbehov och situationsdimensioner kan man betrakta beslut i 
ett kontinuum mellan punkterna programmerade beslut och icke-programmerade beslut, 
och dessa ytterligheter inbegriper olika typer av beslutssituationer och olika typer av 
informationsbehov. Programmerade är sådana beslut som återkommer och som därför 
blir rutin. Dessa hanteras genom framtagna tillvägagångssätt. Beslutssituationen 
förenklas genom uppsatta föreställningar, undermål och välavgränsade behov och vägar 
för den information som används vid beslutsfattandet. Problemsituationen kan 
betecknas som enkel, med specifika mål och där man har en god förståelse av 
situationen, som dessutom uppvisar bekanta mönster. Man kan här tala om att 
beslutsfattarna möter strukturerade problem (Choo, 1998a, s. 193 f.). 
     
Motsatsen till det föregående är icke-programmerade beslut, vilka innebär en inte 
tidigare mött situation och som därtill ter sig ostrukturerad och komplex; inte minst 
initialt kan det vara svårt att förstå hur den situation utifrån vilken man skall agera 
förhåller sig. I och med att beslutssituationen är ny krävs det att beslutsfattarna i ett 
dylikt läge utnyttjar sitt omdöme och sådant som intuition och kreativitet. Beslutens 
karaktär är således avhängig av beslutsfattarens bakgrund och egenskaper (Choo 1998a, 
s. 193 f.). 
      
Hur och vilka informationsbehov som uppfattas avgörs av hur det ursprungliga 
problemet (för vilket beslut påkallats) formuleras och framträder. Man kan härvidlag 
tala om olika typer av taktiker för att formulera detta problem. En av dessa är idétaktik, 
där en idé hämtas utanför beslutsprocessen och förs fram i nämnda process såsom en 
lösning. Idéer kan här komma från beslutfattarens egna visioner och föreställningar, 
utbildning, media, litteratur, företag, idéer hos tongivande personer och förslag från 
personal inom organisationen. Idéer blir här genomarbetade, prövade och förfinade 
genom processen. Vidare förekommer problemtaktik , inom vilken ett problem 
identifieras och analyseras med avseende på dess utmärkande drag. Utifrån detta 
framstår sedan vilka informationsbehoven är. En annan metod är måltaktik , som innebär 
att önskade mål och riktningar anges och uttrycks som exempelvis 
verksamhetsförbättringar eller kostnadsminskningar. För beslutsfattande fordras sedan 
sådana alternativ som man tror leder till att målet nås. Slutligen kan 
omformuleringstaktik nämnas. Behovet av handling hålles fram genom att nya 
standarder lanseras. Dessa standarder kan komma från olika håll (utanför 
beslutsprocessen) och verkar genom att poängtera det allvarliga i problemet och vikten 
av att åtgärda det (Choo 1998a, s. 194 f.). 
 
 
5.2.2 Sökning av information 
 
Informationssökning i samband med beslutsfattande i organisationer påverkas av 
beslutsfattarnas vanor och metoder, men också av regler och rutiner inom 



 32 

organisationen. Ytterst styrs dessa regler och rutiner av organisationens mål. Sökning av 
information tar sin utgång i att någon form av problem föreligger och då det står klart 
att detta problem leder till en situation i vilken beslut och handling är påkallat (Choo 
1998a, s. 195). 
     
Informationssökningen i beslutsfattandet varierar i omfattning och avgörs av uppgiftens 
beskaffenhet samt krav och behov i organisationen. Med utgångspunkt i hur många 
källor som nyttjas, kvalitetsskillnad i informationen, huruvida externa källor inblandas 
samt hur mycket kraft som ägnas åt informationsförvärv, kan olika beslutsprocesser 
urskiljas. För denna karaktärisering kan man exempelvis också väga in typen av 
interaktion mellan människor och huruvida informationen flödar fritt eller med 
motstånd. Först kan den sporadiska beslutsprocessen nämnas. Denna kännetecknas av 
att den är utdragen, informell, oregelbunden och kan pågå under både ett och två år. 
Den innefattar hinder och störningar, vilka bidrar till att processen dras ut. Man tar sig 
framåt genom tillfälligt förekommande aktivitet, vars informationssamling präglas av 
användning av ett flertal källor, skiftande kvalitet hos informationen samt informella 
kontakter. Som ett ofrånkomligt faktum gäller att all information inte är trovärdig, 
varför det blir upp till beslutsfattaren att skilja mellan trovärdig och övrig information. 
Vidare kan talas om en flytande beslutsprocess, vilken, till skillnad från föregående 
processtyp, framskrider i en snabb och jämn takt. Här utnyttjas i högre grad formella 
informationskanaler. Arbetet utförs i mindre grupper, och mötena som beslutsfattarna 
närvarar vid är talrika. För övrigt är expertkonsultationen mindre omfattande, och nivån 
på informationens trovärdighet uppvisar mindre variation än i föregående process. En 
tredje variant är den sammandragna beslutsprocessen, som är den av de tre processerna 
i vilken informationskanalerna är mest begränsade. Möten mellan beslutsfattare och 
olika andra grupper förekommer, dock i tämligen låg grad. Också här konsulteras flera 
källor, men lite tid och kraft läggs på sökningen. Ofta är man redan varse vilken 
information som fordras och hur man skall komma i besittning av den - ansträngningen 
som krävs för att komma över den är låg (Choo 1998a, s. 198 f.). 
     
Tillgången till information påverkas också av organisationens art och utformning och då 
inte minst organisationsstrukturen, som reglerar informationsflödet. Förmågan att 
hantera information och möta de informationskrav som verksamheten ställer har i långa 
tider försökt främjas med hierarki och specialisering. Informationens tillgänglighet 
påverkas likaledes av drivkrafter inom organisationen. Detta medför att vissa mål och 
viss information tilldelas särskilda positiva värden. Härmed främjas överföringen av 
viss information medan annan information riskerar att inte komma fram. En annan följd 
för beslutsfattandet är att ett fåtal alternativ tilldrar sig beslutsfattarnas uppmärksamhet, 
medan andra alternativ utesluts (Choo 1998a, s. 199). 
 
 
5.2.3 Användning av information 
 
I organisationens beslutsfattande ingår också användning av information. När man 
förhåller sig till och värderar olika valmöjligheter är det inte ovanligt att man förenklar 
situationen och låter egenintresset ta plats. Då fokus riktas mot vissa på hörhand 
eftersträvade resultat kan följden bli att man avsiktligt undviker och ignorerar 
information som inte är i linje med i praktiken redan valda alternativ. Beslutsfattarens 
förhållande till information kan också påverkas av grupptryck och krav på att hålla ihop 
gruppen. För att kompensera för olika typer av begränsande påverkansfaktorer upprättar 
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organisationer regler och förutsättningar som strukturerar beslutsfattandet. Sådana 
regler ger bland annat kriterier för värdering av information kring olika alternativ och 
ringar in vägar och mönster för informationsdelning och kommunikation (Choo 1998a, 
s. 199 f.). 
     
Användning av information i organisationen bestäms av de regler kring 
informationshantering som implicit och explicit finns i organisationen. Dessa regler 
bestämmer kommunikationen - informationsflödet styrs/begränsas på detta sätt. 
Närmare bestämt gäller att nämnda regler formar inflödet av information, standarderna 
för spridning av inflödad information, spridning av internt genererad information samt 
den information som flödar ut ur organisationen. Av denna reglerade 
informationshantering följer att olika delar av organisationen eller personer inom 
organisationen får olika ansvar för först och främst insamling av information men också 
för hantering av densamma. Vem som har hand om vilken information är avhängigt av 
exempelvis var man är placerad (vilket avgör vilket förhållande man har till olika 
informationskällor) och vilken kunskap/kompetens man besitter. Vem som samlar 
vilken information är av betydelse såtillvida att den/de som först möter informationen är 
den/de första att bedöma dess relevans och kommer dessutom att ha inverkan på vart 
informationen tar vägen och hur den framställs. Man kan också säga att 
informationsflödet bestäms av regler för (informations)vägar och regler för 
(informations)filtrering. Interaktionen mellan dessa inverkar på sökning av och tillgång 
till information. Regler för informationsvägar och filtrering sammankopplas i synnerhet 
genom vissa punkter för kommunikation inom organisationen3 , men också genom att 
det finns återvändsgränder i informationsvägarna. När information går genom 
organisationen blir den reducerad och summerad, och somlig information försvinner 
ofrånkomligen på vägen. ”Nednötningen” kan förklaras av att det gärna är tolkningar 
och slutsatser som förs vidare, istället för de ursprungliga uppgifterna. Härigenom 
reduceras osäkerhet och informationens omfattning minskar. Samtidigt blir det svårt för 
mottagaren av informationen att bedöma informationens riktighet, varför man måste lita 
på källan och den process i vilken informationen bearbetats (Choo 1998a, s. 202 ff.). 
 
 
 
6 Resultat 
 
I detta kapitel kommer mitt empiriska material att presenteras utifrån olika aspekter som 
direkt eller indirekt har att göra med information i samband med beslutsfattandet i 
nämnderna. Presentationen berör behov, sökning och användning av information och de 
valda rubrikerna bygger på innehållet i de utsagor jag tagit del av i intervjuerna. Först 
presenteras grundläggande de roller som politikerna och tjänstemännen har i förhållande 
till varandra. Därefter beskrivs de möten som respondenterna närvarar vid. Dessa båda 
avsnitt är viktiga för att förstå förutsättningarna för nämndorganisationens arbete. Sedan 
följer ett avsnitt om hur informationsbehov uppmärksammas, vilka som gör det och hur 
det går till. Därpå följer en presentation av de informationskällor som används för att 
tillfredsställa nämnda behov. De sista avsnitten behandlar förhållandet mellan 
politikerna samt politikernas påverkan på förvaltningens underlag. Dessa avsnitt 
kommer i mångt och mycket in på användningen av information, det vill säga hur 
respondenterna förhåller sig till sitt underlag vid beslutsfattandet. Jag finner det 

                                                 
3 Sådana ”punkter” hänför jag till kontakter mellan människor i organisationen 
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olämpligt att presentera politikerintervjuerna separat från tjänstemannaintervjuerna, 
eftersom politikernas och tjänstemännens samarbete är så pass tätt att de båda grupperna 
har att förhålla sig till samma problem och lösningar. Detta innebär dock inte att 
politikerna och tjänstemännen har samma uppgifter och ansvar. Då nämnd- eller 
förvaltningstillhörighet i vissa fall är synnerligen relevant för vilken syn man har 
redovisar jag, då exempel ges, genomgående vem av respondenterna som sagt vad.   
 
P1 - Ordförande i Fritidsnämnden          T1 -  Chef för Fritidsförvaltningen  
P2 -  2 vice ordförande i Barn- och           T2 -  Chef för Barn- och  
         utbildningsnämnden                                 utbildningsförvaltningen                     
P3 -  Ordförande i Miljönämnden             T3 -  Chef för Miljöförvaltningen 
P4 -  2 vice ordförande i  
         Byggnadsnämnden 
           
 
6.1 Roller 
 
Då det gäller arbetet i nämnderna betonar samtliga respondenter vikten av distinktionen 
mellan rollerna hos å ena sidan de beslutsfattande fritidspolitikerna och å andra sidan de 
beredande (professionella) tjänstemännen. Även om samarbetet de båda lägren emellan 
över lag tycks vara mycket tätt och förtroendefullt står åtskillnaden ifråga om uppgifter 
klar:    
 
    Vi ska ju helst bereda ärenden så det finns valmöjligheter för politikerna, så de ser   
    vilken väg man kan gå. Sen ger vi ett förslag här till beslut. Och ibland behöver vi  
    underhandsdiskussioner då med politikerna om vilken väg man vill ha. För då får vi  
    utreda det närmare och ge det som ett beslutsförslag. […] Sen har ju vi en uppgift,   
    att om en politiker nu vill fatta ett beslut som kanske inte faller inom regler och   
    normer och riktlinjer så måste vi tala om vilka konsekvenser det här får. (T1)  
 
Det betonas genomgående att det är tjänstemännen som är experterna, medan 
politikernas uppgift som beslutsfattare legitimeras av deras tillsättning genom 
demokratiska val. Tjänstemännens utgångspunkt är att på ett neutralt vis peka på 
konsekvenser av olika handlingar och att ge förslag på åtgärder. Därefter diskuteras 
detta mellan politikerna - diskussioner varunder en politisk dimension läggs till (om i 
vilken mening tjänstemännen är neutrala, se nedan). Även om politikerna måste vara 
insatta i de ärenden de befattar sig med ligger ansvaret för att politikerna är tillräckligt 
upplysta hos tjänstemännen. Eftersom politikerna saknar detaljkunskap måste 
tjänstemännen förse dem med sådan i de fall där den krävs för beslutsfattandet. I andra 
fall räcker det att förvaltningen förfogar över dessa kunskaper. T3 uttrycker det såhär: 
 
    Jag brukar säga till dem [politikerna, min anm.] att det är på samma sätt som när   
    inspektörerna kommer ut till en industri som är högteknologisk, så kliv ner från det   
    här att tro att vi måste behärska deras produktion fullt ut. Det behöver vi inte, utan   
    det är de som är experter på det. Vi är experter på vilken miljöpåverkan det här kan  
    ha. […] Och det är ju samma, tycker jag, med Miljönämnden. De sitter inte i   
    Miljönämnden för att de ska va några specialister på miljöfrågor, utan de sitter där   
    som en spegelbild av befolkningen, och ska då försöka få en känsla för vad som är  
    rimligt att begära så de behöver inte kunna alla detaljer. […] Vi tar ansvar för det på   
    kontoret. Vi försöker göra det här så gott vi kan och det tror de ju på att vi försöker.   
    (T3) 
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Respondenterna i allmänhet och tjänstemännen i synnerhet vittnar också om att 
politikernas roll många gånger inskränker sig till att bestämma budget och 
verksamhetsplan. Det handlar då om att dra upp riktlinjer och bestämma mål. Det 
framhålls också att då besluten verkställts och fått effekter skall politikerna utvärdera 
verksamheten. 
 
Vad gäller rutinbeslut fattas dessa vanligen av tjänstemännen på förvaltningen. De 
intervjuade politikerna, sånär som på en av dem, vittnar om att det i somliga fall händer 
att även de har att befatta sig med sådana mindre omfattande beslut, som inte kräver 
beredning. Det framkommer emellertid att dessa fall snarast är att betrakta som 
undantag. P3 ger en god bild av hanteringen av rutinärenden, där det antyds att det skett 
en förändring under politikerns verksamhetstid - att politikerna i allt högre grad sysslar 
med generella frågor:  
 
    … mest förekommer det att vi delegerar, alltså vi anger ramar sen finns det väldigt  
    mycket delegation, men de övergripande besluten tar vi och inriktningen och mål. Ja   
    mål kan man gott tala om. Det har man väl mer och mer kommit fram till att vi måste  
    ha. När jag började var det lite mer så att man gjorde jobbet så att säga, men vi hade  
    inte riktigt specificerade mål. Vi försöker göra det lite mer nu. Men då det gäller  
    rutinärenden då fattar tjänstemännen dem. Det gör inte vi. (P3)       
 
Vad som så räknas till rutinärendena varierar förstås mellan olika nämnder. På en 
principiell nivå kan dock sägas att dessa ärenden utgörs av beslut som inte berör vilken 
inriktning verksamheten skall ha, det vill säga vilka områden som skall satsas på. 
 
En annan aspekt som framkommer hos politikerna är att medan tjänstemännens uppgift 
är att på ett professionellt sätt arbeta med just de frågor som respektive 
nämnd/förvaltning ansvarar för måste politikerna, trots att de tillhör en särskild nämnd, 
också utgå från ett mer övergripande perspektiv. Detta innebär att de inte enbart kan se 
till den egna nämndens behov och arbeta för att dessa tillfredsställs till varje pris. P1 
formulerar det: 
 
    Jag kan inte bara titta till vad Fritidsnämnden behöver och slåss f ör det. (P1) 
 
Detta ter sig naturligt med tanke på att politikerna tillhör partier, vilka har att se till hela 
kommunens behov, inte endast ett område, som exempelvis föreningslivet. Det skall 
dock sägas att denna sida av rollfördelningen inte nämns av P3 respektive P4, alltså de 
politiker som tillhör myndighetsutövande nämnder. (Även Fritidsnämnden och Barn- 
och utbildningsnämnden omfattar något litet myndighetsutövning, men det är inget som 
dominerar deras arbete.) Detta har troligen just med nämndens karaktär att göra. 
Myndighetsutövandets ledstjärna är lagen, och även om det bland respondenterna 
framkommer att det i en del fall finns tolkningsutrymme för politikerna, handlar arbetet 
i hög grad om att tillämpa lagen i det enskilda fallet. Om kommunen skall följa lagen 
krävs att varje fråga behandlas. Utrymmet för att bortprioritera frågor är således litet.  
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6.2 Mötena 
 
Huvuddelen av det arbete som sker i nämnd respektive förvaltning äger rum på var sitt 
håll. Politikerna har inte politiken som sitt yrkesområde utan träffar partimedlemmar 
och andra politiker utanför arbetstid. Tjänstemännen å sin sida har dagligen 
förvaltningens områden att arbeta med, vilket kan bestå i att göra inspektioner, skriva 
utredningar med mera. Det finns dock rutiner för de tillfällen då det rent konkret sker ett 
möte mellan politiker och tjänstemän. Mötet med tjänstemännen innebär för politikernas 
del att de kan få information om sådant de måste känna till för att kunna fatta beslut. 
Här skall vi nu se närmre på hur dessa möten tar sig ut och vilken funktion de fyller. 
 
De beslutsförslag som nämndmedlemmarna har att ta ställning till har en 
tillblivelseprocess som inte enbart influeras av tjänstemännen. Även de förtroendevalda 
är inblandade i denna process. Här föreligger dock en viss skillnad mellan de olika 
politikernas grad av aktivitet. Ty nämnderna kan sägas bestå av två delar. Initialt träffas 
man i arbetsutskott (som i de flesta fall utgörs av presidiet, det vill säga ordförande, vice 
ordförande och 2:a vice ordförande), i vilka ordförande sätter dagordningen, alltså avgör 
vilka frågor som ska behandlas. Tillsammans med förvaltningschefen och andra 
tjänstemän från ifrågavarande förvaltning diskuterar politikerna här och ställer frågor 
om sådant som är oklart. Vilka tjänstemän, utöver förvaltningschefen, som närvarar vid 
dessa möten kan växla. I Barn- och utbildningsnämnden, för att ta ett exempel, deltar 
biträdande förvaltningschef, personalchef, gymnasiechef och utvecklingschef. 
Chefsnivån tycks över lag vara representerad vid mötena med arbetsutskotten, men 
därutöver deltar den eller de tjänstemän som har handlagt respektive ärende. Dessa 
tjänstemän ”drar” sina ärenden, alltså går igenom huvuddragen i ärendena, redovisar 
vilka konsekvenser olika ageranden får och förklarar därigenom förvaltningens 
beslutsförslag. Ett par av politikerna framhåller att det är vid dessa arbetsutskott som 
uppdelningen politiker och tjänstemän blir tydlig; det är här som den politiska visionen 
kan kombineras med det lagliga förfarandet, där tjänstemännen har ett särskilt ansvar 
för att det senare inte blir riskerat. De diskussioner som utspelas under arbetsutskotten 
varierar i omfattning beroende på ärendenas dignitet och komplexitet. Generellt 
förefaller diskussionerna emellertid vara tämligen omfattande: 
 
    Och då sitter vi i, vad kan vi sitta, i halva dagar och tittar på det. För det mesta   
    klarar vi av månadens ärenden genom att börja tidigt på morgonen, vid åtta, halv nio  
    nåt sånt och så går vi igenom. Vid ett-, två-tiden brukar vi i stort sett ha gått igenom  
    ärendena. Då går vi igenom dem lite djupare och så ger vi alltså förslag, utifrån vad    
    vi har kommit fram till, utifrån vad tjänstemännen har sagt och så har vi vägt ihop   
    det. (P3)   
 
    Men om man då tänker vår nämnd, där har vi arbetsutskott som ofta varar 4 timmar,    
    ibland hela dagar, och sen har vi nämnd, så jag tror vi diskuterar väldigt mycket hos   
    oss. (P2) 
 
Det ovanstående gäller alltså möten mellan förvaltningen och delar av nämnden 
(presidiet). De mötena äger rum en gång i månaden och kan ses som förberedelse för de 
möten som kommer senare i beslutsprocessen, då det är dags för samtliga politiker att 
träffa representanter från förvaltningen. Vid dessa nämndmöten, som också ligger med 
ungefärligen en månads mellanrum, är tjänstemännen inte lika många som vid 
arbetsutskottens sammanträden, men åtminstone förvaltningschefen närvarar alltid. 
Detta steg kan se litet olika ut i de olika nämnderna (se avsnittet om förhållandet mellan 
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politikerna i nämnden), men rent generellt framgår av intervjuerna att mötena med hela 
nämnden i vissa fall mest är en formalitet, en nödvändig del för att beslutet skall bli 
fattat. En av förvaltningscheferna uttrycker det som följer: 
 
    Möte mellan nämnd och förvaltning, då är besluten egentligen redan klara. Då ska   
    de bara klubbas formellt. Utan det forum där diskussionen sker det är ju mötet  
    mellan tjänstemän och arbetsutskott. Det är där diskussionerna sker. […] Så de som   
    sitter i nämnden har ofta inte någon egentlig påverkan vid själva nämndsmötet, utan  
    det här diskuteras då vid de politiska gruppmötena istället. (T1) 
 
Det som möter politikerna då hela nämnden samlas skulle alltså kunna sägas vara 
färdiga rekommendationer om vilka beslut som lämpligast fattas. Detta innebär inte att 
nämnden måste följa dessa förslag, men i merparten av fallen görs så, något som 
respondenterna motiverar dels med att det skulle det bli ineffektivt att alltför ofta frångå 
mallen, dels att förslagen är genomarbetade först internt i förvaltningsledet och sedan 
under diskussionerna i arbetsutskotten. Respondenterna nämner dock att 
nämndledamöterna inför beslutsfattandet tilldelas allt relevant underlag, som det 
förväntas att de åtminstone översiktligt läser igenom. Huruvida detta verkligen blir läst 
varierar mellan olika ledamöter, men möjligheten finns där hursomhelst. Då sedan 
beslut skall fattas frågar ordförande om ett visst beslutsförslag kan accepteras, och i 
regel accepterar ledamöterna detta. Dock kan det ske att ledamöter i detta sena skede 
har invändningar att framföra. Menar man att ärendet borde ha fått en annan utgång har 
man då rätt att begära votering. Vad gäller voteringar skall dock sägas att dessa 
förekommer mycket sällan. En av politikerna berättar att det händer en till två gånger 
per år och en annan att det i dennas nämnd rör sig om fyra, fem gånger per år. 
Följaktligen är det mycket få beslut som fattas utan att samtliga ledamöter accepterar 
det föreslagna beslutet. 
 
Samtliga intervjuade ger en positiv bild av samverkan mellan politiker och tjänstemän - 
samarbetsklimatet är gott. De olika uppdrag som de båda grupperna har kan visserligen 
emellanåt leda till en del meningsskiljaktigheter i de enskilda fallen, men det framstår 
som att både de formella mötena mellan förvaltning och arbetsutskott/nämnd och den 
övriga kontakten mellan politiker och tjänstemän fungerar på ett enligt respondenterna 
nöjaktigt sätt. Politikerna ger uttryck för att tjänstemännen bistår med det underlag och 
de förklaringar som behövs, och förvaltningscheferna menar att politikerna, sånär som 
på ett fåtal undantag bland de politiker som inte deltar vid arbetsutskotten (och vars 
frånvarograd är hög), är tillräckligt insatta för att kunna fatta beslut. T3 pekar på god 
organisation som en av orsakerna till det goda samarbetet mellan politikerna och 
förvaltningen. I motsats till detta berättar nämnda chef om kommuner där man slagit 
ihop två och ibland tre nämnder till en enda stor nämnd och där samarbetssvårigheterna 
blivit större. Detta på grund av att politiker och tjänstemän från svagare nämnder fått se 
sitt inflytande avta kraftigt. Detta problem kan däremot inte märkas i mitt material.     
 
 
6.3 Uppmärksammande av problem/behov/informationsbehov 
 
Vad gäller informationsbehoven fö r beslutsfattandet är dessa nära förbundna med själva 
behoven av åtgärder (för något problem) i kommunen. Problem måste identifieras för att 
informationsbehoven (för problemlösningen) skall upptäckas. Därför behandlas här 
kommunens behov och behoven av information ihop. Vem som ser och påtalar problem 
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som behöver tas itu med varierar. För samtliga nämnder gäller att behov kan 
uppmärksammas såväl internt i nämnd och förvaltning som externt av privatpersoner, 
organisationer och företag. Det är emellertid inte helt lätt att klart utpeka den eller dem 
som är först med att upptäcka ett problem eller påtala ett önskemål. Detta kan ske i flera 
steg där exempelvis enskilda kommuninvånare talar med någon på förvaltningen, vilken 
i sin tur kan ha uppmärksammat ytterligare någon dimension av problemet. När detta 
sedan vägs samman och vidareförmedlas till politikerna kan fallet innehålla flera olika 
aktörers behov och önskemål. Därför kan man betrakta alla de behov som når 
politikerna via förvaltningen som framförda av förvaltningen, även om delar av dem 
alltså har sin upprinnelse i exempelvis ett brev från en enskild person (till 
förvaltningen).  
 
En inte oviktig roll för att lyfta fram kommunala behov spelar privatpersoner. De 
intervjuade politikerna skiljer sig något åt ifråga om på vilket sätt de beskriver enskildas 
roll, där P3 respektive P4 särskilt framhåller en anmälningsiver hos kommunens 
invånare. Som diskuterats ovan har dessa båda politikers nämnder mycket med enskilda 
invånares fall att göra, varför allmänhetens uppmärksamhet inte är särskilt 
svårförklarad. Så kan det exempelvis räcka med misstankar om en enskilds brott mot 
någon miljö- eller byggregel för att frågan skall lyftas. Här framkommer det bland både 
politiker och förvaltningschefen, inom miljö- respektive byggnadsområdet, att det ofta 
är andra privatpersoner som uppmärksammar dessa (eventuella) missförhållanden:      
 
    När det gäller miljöhänsyn och sånt är folk ganska snabba till att anmäla sina   
    grannar. Ibland tycker man det är lite sådär, det verkar lite sjukt ibland. (P3) 
 
    Som politiker blir man ju ibland kontaktad av väljare helt enkelt, av   
    kommuninvånare. […] Och det kan ju då va både konstruktivt, alltså förslag, där  
    man säger att ’kan du inte ta upp det och det?’. Sen kan det ju va saker som inte är så   
    konstruktiva. Folk som anmäler nån granne. ’Har han verkligen bygglov på det?’. (P4) 
 
Det handlar alltså både om direkta anmälningar och om andra mer ”konstruktiva” 
förslag från privatpersoner. Även i de båda nämnder som inte exemplifierades ovan 
händer det ofta att det är privatpersoner som direkt för upp en fråga som senare 
behandlas. I dessa nämnder verkar dock den typ av anmälningar som togs upp ovan 
saknas. Snarare rör det sig då om angelägenheter som mer har karaktär av önskemål. P2 
nämner exempelvis en föräldragrupp i en viss stadsdel i kommunens huvudort som 
anser att det finns behov av ett nytt högstadium där de bor. Nämndledamöterna har i 
detta fall deltagit i ett möte med föräldrarna, vilka fått lägga fram sina argument, 
samtidigt som politikerna fått möjlighet att genom diskussioner med dessa 
kommuninvånare bilda sig en uppfattning om hur behoven ser ut. Det är emellertid inte 
endast vid dylika möten som privatpersoner uppmärksammar de förtroendevalda på 
dylikt. Även telefonsamtal och andra mer spontana samtal används härför.  
 
Vidare är förvaltningen mycket viktig då det gäller att uppmärksamma nämnden på 
problem. Det går igen bland politikerna att framhålla förvaltningen inte bara när det 
handlar om att göra utredningar och presentera underlag utan också att just upptäcka 
och förstå vilka problem som nämnden behöver ta sig an. Inte minst inom 
Miljönämnden är det förvaltningen som genom inspektörer är ute i kommunen och ser 
sådant som påkallar nämndens agerande. Även andra bland politikerna nämner att det 
ofta är tjänstemännen som ser att det ”ute i organisationen” finns frågor som behöver 
behandlas. Bland de intervjuade förvaltningscheferna betonas förvaltningens betydelse 
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härvidlag än mer (vilket kanske kan förklaras av att man lätt ser sin egen insats). 
Samtliga menar att det i huvudsak är förvaltningen som lyfter fram och definierar de 
problem som nämnden sedan beslutar kring. T3 framhåller att det i många fall hade 
varit svårt om politikerna själva eller allmänheten vore de som skulle se vilka problem 
som behövde behandlas. Det handlar i dessa fall om att verksamheten är så pass 
specialiserad att det är omöjligt för politikerna att behärska hela området. T2 nämner att 
man från förvaltningens sida varje år gör mycket omfattande kvalitetsundersökningar. 
Härigenom får man, förutom det positiva, syn på negativa sidor som kräver åtgärder. På 
detta sätt kan förvaltningen förmedla en grundlig inifrånbild av verksamheten. Nämnda 
förvaltningschef beskriver det som att tjänstemännen ser behov, som lyfts till 
politikerna, vilka sedan har att prioritera bland dessa.   
 
Även om det i synnerhet är privatpersoner och förvaltningen som framhävs som viktiga 
för utpekandet av problem nämns också andra aktörer som påpekar sådant som 
politikerna behöver hantera. Exempel på detta är organisationer, föreningar och företag. 
Ofta rör det sig om just dessa aktörers önskemål, men sådana kan vara angelägna även 
då hela kommunens behov beaktas. Bland respondenterna framkommer vidare att det 
inte är ovanligt att politikerna utnyttjar sin rätt att själva lyfta frågor. Ofta bygger dessa 
på det egna intresset, i kombination med en allmän debatt i samhället. Frågor som väcks 
av politikerna hamnar sedan hos tjänstemännen för beredning. I flera fall händer det 
också att politikerna beställer utredningar för att närmare granska någon bestämd fråga. 
Slutligen kan man på en mer övergripande nivå tala om att behov anförs av 
kommunfullmäktige. Bland de intervjuade framkommer dock genomgående att de 
riktlinjer som anges av fullmäktige för det mesta är mycket allmänt hållna. Det är sedan 
upp till nämnden att rent konkret formulera behoven. T2 menar: 
 
    Om det står till exempel, det finns ett övergripande mål som säger att barn i behov av   
    särskilt stöd ska prioriteras, så måste ju nämnden ta ställning till ’vilka barn är det   
    då?’ och ’vilka grupper ska vi satsa på i år?’. (T2)     
 
De informationsbehov som råder är alltså kopplade till de kommunala behov som 
observerats. Det kan dels vara direkta problem som måste lösas (exempelvis att det 
finns för få skolor), dels mer kontinuerliga ansvarsområden som inte nödvändigtvis är 
problematiska, men som kräver politikernas agerande (beslutsfattande) för att 
verksamheten skall fungera. Exempel på det senare kan vara att politikerna i 
Fritidsnämnden fortlöpande behöver underlag kring vad som händer inom kommunens 
föreningar, men också uppgifter om förvaltningens ekonomi, eftersom 
prioriteringsfrågor i huvudsak är politikernas ansvar. Rent generellt kan dock sägas att 
typen av informationsbehov för nämnderna skiljer sig åt beroende på vilket område 
nämnden är ansvarig för. För Miljö- respektive Byggnadsnämnden, som till stor del är 
myndighetsutövande nämnder, framgår att mycket av agerandet baseras på vad lagen 
säger, medan en nämnd som Fritidsnämnden i högre grad försöker känna av vad 
kommunens invånare efterfrågar, för att sedan ta ställning till hur detta kan tillgodoses i 
relation till ekonomiska resurser och kommunala mål. Den ekonomsiska realiteten 
gäller dock generellt för nämnderna att förhålla sig till.  
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6.4 Informationskällor 
 
Vad gäller förvärvande av information för att tillfredsställa informationsbehoven 
återkommer bland samtliga respondenter att statliga verk eller andra delar inom den 
offentliga organisationen används i hög grad. Ofta är det förvaltningen som insamlar, 
hanterar och vidareförmedlar informationen till politikerna, även om också politikerna 
själva söker och får information utanför förvaltningens försorg. Informationen har i 
dessa sammanhang ofta samma härkomst (såsom ett statligt verk), men leds i regel via 
förvaltningen. Detta motiveras dels med att det rent arbetsordningsmässigt ingår bland 
tjänstemännens uppgifter att samla in information (se om roller ovan) och dels med att 
informationen ofta måste sovras och bearbetas av förvaltningen. Särskilt betydelsefulla 
som leverantörer av information är de verk vars verksamhetsområden mer eller mindre 
motsvarar nämndernas områden. Exempelvis nämner P3 och T3 Jordbruksverket och 
Livsmedelsverket och P2 och T2 tar upp Skolverket och Myndigheten för 
skolutveckling. Men även länsstyrelsen, som är en myndighet med ett mer allmänt 
verksamhetsområde, nämns såsom användbar källa för information. Inom 
Miljönämnden får man exempelvis ett miljöhandlingsprogram från länsstyrelsen, där 
åtgärder för uppnående av de regionala miljömålen anges. Flera respondenter nämner 
också de utredningar som gjorts vid verken som viktiga källor. Inte minst sådana 
utredningar som är igång betraktas som relevanta här.    
 
Vidare nämns återkommande Riksdagen och dess beslut som oumbärliga för 
nämndernas beslutsfattande; Riksdagsbesluten formar den svenska lagstiftningen och 
kan därför inte förbises. Till sin hjälp att följa rättsutslagen har politiker och tjänstemän 
datorbaserade tjänster. I samband med Barn- och utbildningsnämndens verksamhet 
nämns att man har mycken nytta av databaser, såsom JPSkolnet4, vilken ger 
kontinuerlig information om vad som händer (i relation till sådana frågor som nämnden 
hanterar) i Riksdag och regering, i olika myndigheter och i domstolar. På miljöområdet 
nämns exempelvis databaserna MiljöLex5 och Miljöinfonet som mycket användbara 
hjälpmedel. Dessa tjänster kommer till nytta inom Miljönämnden, vilken till stor del har 
att rätta sig efter Miljöbalken. Denna är en ramlag (det vill säga en lag som endast 
innehåller allmänt hållna regler) och lider alltså av brist på exakthet. Därför blir 
rättsutslagen, vilka lätt åtkoms via nämnda databaser, i många fall normerande för hur 
nämnden kommer att handla.      
 
Såväl politikerna som förvaltningscheferna låter det framgå att de flesta 
nämndledamöter inte endast passivt tar emot information från förvaltning och annat 
håll, utan att de dessutom, i högre eller lägre grad, på egen hand engagerar sig i 
informationsförvärvet. Nämnas skall dock att det utifrån mitt material förefaller som att 
det i synnerhet är P1 respektive P2 som går utanför förvaltningen (vilket sannolikt har 
att göra med den låga graden av myndighetsutövning i dessa nämnder). Dessa 
framhåller att även om det är förvaltningen som i första hand förser nämndledamöterna 
med underlag är det olämpligt att uteslutande förlita sig på detta underlag. P2 motiverar 
ståndpunkten att man inte ensidigt kan förlita sig på förvaltningens underlag på följ ande 
vis: 
 
    Det är ju så att vi får ärenden presenterade på ett visst sätt naturligtvis, och ibland är    
                                                 
4 En informationstjänst från JP Infonet Förlag AB som är ett informationsförlag med inriktning på 
kundanpassad juridisk information via internet 
5 En informationstjänst från företaget Nota Bene AB  
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    det så att ju mer man vet desto mer kan man bestämma, om man har mer information. (P2) 
 
Till saken hör att P2 är just den politiker som framstår som den överlägset mest aktiva 
vad gäller att engagera sig i att skaffa information. Det går för visso inte att påstå att P2 
de facto utmärker sig på detta tydliga vis gentemot övriga politiker. Man kan i alla 
händelser konstatera att vederbörande är den som tydligast inskärper vikten av ett 
utåtriktat förhållningssätt. Nämnda politiker kommenterar den höga graden av aktivitet 
med att man i egenskap av oppositionspolitiker borde vara särskilt mån om att titta på 
alternativa lösningar. Respondenten nämner i anslutning till detta några konkreta fall 
där den egna tilläggsinformationen har ändrat ärendens utgång. 
 
Vidare framhäver respondenterna enskilda invånare som användbara informanter. Dessa 
betraktas alltså inte bara som bärare av önskemål och behov utan också som 
informationskällor. Även om information från enskilda medborgare inte bedöms på 
samma sätt som exempelvis uppgifter från en myndighet anses den ändå i många fall 
vara värd att beakta. Utöver privatpersoner nämns av alla politiker utom P4 
publikationer från olika typer av förbund och organisationer. Dessa omnämns i första 
hand som medel för att hålla sig à jour med utvecklingen inom olika delområden som 
relaterar till nämndernas verksamhet. P1 nämner till exempel tidskrifter från olika 
idrottsförbund men också scouter och religiösa föreningar. Publikationerna från dessa 
sägs ge en god bild av vederbörande gruppers mål och av hur man arbetar för att nå 
dessa mål.  
 
Bland andra informationskällor som tas upp men med ganska få ord kan nämnas 
experter utanför den kommunala arenan (såsom jurister vid Skolverket). Vidare vänder 
man sig i vissa fall till företrädare för det egna partiet på riksplanet. På detta sätt kan 
man mer direkt hålla sig uppdaterad kring vad som beslutas och framför allt få reda på 
hur man inom partiet ställer sig i en viss fråga. Dessa kontakter är dock inget som 
fokuseras av respondenterna. 
 
 
6.5 Förhållandet mellan politikerna 
 
I en organisation där politiker ingår torde meningsskiljaktigheter grundade på politiska 
olikheter och politiskt influerat agerande vara oundvikligt. I föreliggande 
intervjumaterial märks också denna politiska dimension, men den representerar långt 
ifrån hela sanningen. Materialet uppvisar vissa skillnader mellan nämnderna ifråga om 
de politiska olikheternas betydelse för beslutsfattandet. Härvidlag tycks karaktären hos 
det område som nämnden hanterar spela in - vid vissa verksamhetsområden ligger det 
partipolitiska ställningstagandet närmre till hands, medan det i andra sammanhang är i 
det närmsta obefintligt. Man skulle här kunna tala om två aspekter av relationen mellan 
de olika politikerna i nämnderna. För det första genomsyras arbetet av en strävan efter 
konsensusbeslut. Flera respondenter framhåller att det allt överskuggande målet måste 
vara kommunens vä lgång, och att man för att nå detta bör eftersträva samstämmighet i 
beslutsfattandet. Det händer till och med att detta tar sig uttryck i att ärenden 
återremitteras till förvaltningen, eftersom den politiska enigheten inte är tillräckligt stark 
för att ett konsensusbeslut skall kunna fattas. De intervjuade, och i synnerhet 
förvaltningscheferna, menar att politiska motsättningar, åtminstone vid mötena mellan 
de olika grupperingarna, hade kunnat skada kommunen, eftersom ineffektiviteten då 
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hade blivit allt för stor. Denna inställning uttrycks mer eller mindre tydligt av både 
tjänstemän och politiker: 
 
    I Fritidsnämnden här är ju inte opposition bara för att man ska va oppositionell,    
    utan oppositionen här är också ansvarsfull genom att man vill ha bra beslut. (T1) 
 
    Det är ju väldigt sällan det är några politiska motsatser. Här jobbar vi väldigt tight.    
    Vi jobbar ju helt enkelt för miljön. (P3) 
 
    […] man måste ju ändå eftersträva konsensus många gånger, för det måste ju   
    fungera. Man kan ju inte heller hålla på att peta i småsaker jämt för då skulle man  
    inte orka. Man väljer sina strider. Det måste fungera också. (P2) 
 
Den tämligen starka frånvaron av politisering resulterar i att antalet voteringar hålls lågt 
i alla fyra nämnderna. Här förmedlas bilden av att det endast vid mycket få (och 
känsliga) ärenden blir diskussion mellan majoritet och opposition och att det vid de 
flesta ärenden ges en kort föredragning av vad ärendena går ut på och vilka 
beslutsförslag som finns. I normalfallet är det därpå inga överläggningar, utan ”man 
bara klubbar beslutet” (P4).   
 
För det andra framträder också i vissa sammanhang en motsatt bild av förhållandet 
mellan politikerna. Majoriteten i kommunen utgörs av Socialdemokraterna, Centern och 
Miljöpartiet medan övriga partier bildar opposition, en distinktion som emellanåt blir 
relevant att uppmärksamma. Här företer nämnderna emellertid en ganska påtaglig 
skillnad. Tydligast uttryck för politiska kontraster gör P2. Denna politiker är ledamot i 
Barn- och utbildningsnämnden och representerar oppositionen, vilket är två aspekter 
som framstår som viktiga i P2:s beskrivning av den politiska situationen i nämnden. 
Nämndtillhörigheten eftersom det i skol- och barnomsorgsfrågor finns mycket utrymme 
för politiska vägval, såväl nationellt som lokalt, och oppositionstillhörigheten eftersom 
det är majoriteten som står närmst förvaltningen (se nedan). Vidare uppenbaras de 
politiska skillnaderna i samband med de gruppmöten, där majoriteten å sin sida och 
oppositionen å sin sida samlas för att förbereda sig inför eventuella diskussioner där 
man inte har samma uppfattning, politiskt.        
 
Tiden från det att nämnden börjar handskas med ett ärende till det att ett beslut är fattat 
varierar ganska mycket mellan olika ärenden. Många ärenden går fort och tas upp inför 
ett nämndmöte och görs färdigt vid detta. Lite större ärenden kan ta några månader och i 
extrema fall upp mot tre år. Att det drar ut på tiden kan i vissa fall bero på 
överklaganden utifrån men också på att motioner nedprioriteras av förvaltningen. Det 
skall dock sägas att bland de nämnder som representeras i mitt material är det endast i 
samband med Barn- och utbildningsnämnden denna förhalningsaspekt nämns. P2 
kommenterar saken på följande sätt:  
 
    Tjänstemännen har ju oftast mycket att göra. De måste prioritera. Men man säger ju  
    det att man måste ta det som är i akut behov först. Sen kan ju vissa motioner ligga på  
    förvaltningen i flera år. Så den motionen som ska utredas nu lämnade jag in för tre  
    år sen, men det är inte optimalt för motioner ska besvaras inom ett år säger  
    fullmäktige. […] Nu sitter jag ju i opposition så jag bestämmer ju inte dagordningen. 
    Så det kan ju va att majoriteten inte vill att man ska lyfta fram. Till exempel. Jag     
    säger inte att det ÄR så, men det KAN ju va så. Hade jag själv suttit och regerat i den  
    här kommunen så hade jag kanske velat ha den för två år sen, eller två och ett halvt.  
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    Men jag bestämmer inte agendan utan vi har ju en majoritet som också styr  
    tjänstemännen kan man väl säga. Eller styr och styr – de ska ju tillhandahålla oss  
    alla behov, men det blir ju onekligen så att de politiker som bestämmer i kommunen  
    har ju ändå ett större inflytande över tjänstemannanivån. (P2) 
 
Även om detta förfarande att förhala påstås saknas i de övriga respondenternas nämnder 
kan man inte säkert säga att det bara är i Barn- och utbildningsnämnden det 
förekommer. Däremot är det genomgående denna nämnd som i materialet framstår som 
den utan tvivel mest politiserade nämnden, varför det inte är förvånande att det är just 
P2 som talar om den här aspekten. Till saken hör förstås också att P2 är 
oppositionspolitiker, men även två av de övriga politikerna omtalar just Barn- och 
utbildningsnämnden som en nämnd där de politiska skiljaktigheterna är extra tydliga. 
 
 
6.6 Politikernas påverkan på förvaltningens underlag 
 
Det beslutsunderlag som nämnden får av förvaltningen är, enligt intervjuade politiker, 
det enskilda material som spelar störst roll för politikerna vid beslutsfattandet. Detta 
underlag innehåller dels ett mer konkret faktaunderlag, dels en analys, i vilken 
förvaltningen värderar fördelar och nackdelar och kommer fram till ett beslutsförslag. 
Då det gäller den förra delen menar samtliga respondenter att materialet i regel är 
mycket omsorgsfullt gjort och att informationen så gott som alltid uppfyller 
förväntningarna med avseende på bredd, djup och användbarhet. Vad gäller den senare 
delen, som bygger på tjänstemännens ställningstagande, skiljer sig respondenterna något 
med avseende på hur de beskriver politikernas inflytande. Här kan man exempelvis 
nämna P3, vilken menar att underlaget inte är styrt av några politiska krafter i nämnden; 
eftersom lagarna har en så central roll för nämndens arbete är utrymmet för politiserad 
aktivitet minimal. Däremot framkommer det tydligt från andra att majoriteten kan ha en 
påtaglig inverkan på de beslutsförslag som förvaltningen lägger:     
 
    Egentligen är det ju jag som sätter dagordningen. Så vill förvaltningen ha igenom   
    sina förslag så får de ju jobba efter mina idéer då ju, eller majoritetens idéer. (P1) 
 
    […] Alltså faktaunderlaget kan de ju knappast ändra, men vi begär ju alltid att man   
    ska analysera saker […]så det är kanske det som kommer före analysfasen som man   
    tittar på mest som oppositionspolitiker. (P2)   
 
    Majoriteten kommer med synpunkter att ’vi vill ha det i den här inriktningen istället’,   
    och då jobbar vi ju utifrån det. (T1) 
 
Majoritetens inverkan på beslutsunderlaget blir ibland särskilt tydligt. För även om 
strävan efter konsensus präglar mycket av nämndarbetet når man inte alltid denna 
samstämmighet. Då majoriteten, i åtminstone vissa nämnder, har starkare inflytande på 
underlaget än vad oppositionen har, förekommer det emellanåt att beslutsförslagen från 
förvaltningen innehåller sådant som just oppositionen inte anser vara tillfredsställande. 
De få fall då votering begärs (se ovan) beror dock på, menar flera respondenter, att 
ledamöter vill markera motstånd i protokollet, även då man vet att ett annat utslag inte 
är möjligt. Man är dock tämligen sparsam med att opponera sig rent formellt; 
respondenterna menar att möjligheten utnyttjas i särskilt kontroversiella fall. På så vis 
kan oppositionspolitikerna manifestera inför väljarna att ett fattat beslut inte önskades. 
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En av politikerna, återigen P2, kommenterar möjligheten att begära votering på följande 
vis: 
 
    […] ibland måste man ju göra det helt för att man känner att ’det här kan jag inte     
    ställa upp på för det är helt emot’. Men man måste ju ändå eftersträva konsensus  
    många gånger, för det måste ju fungera. (P2)         
 
Det är särskilt hos denna respondent som den politiska dimensionen kommer fram. Det 
kan dock i någon mån sägas gälla för samtliga intervjuade att de tar upp det dubbla i 
beslutssituationen; både en strävan efter konsensus och uppdelningen mellan majoritet 
och opposition råder och kan påverka politikernas ställningstaganden. Det är dock 
strävan efter samstämmighet som tycks vara starkast, vilket märks i det att 
beslutsunderlaget oftast konstrueras på ett sådant vis att såväl majoritet som opposition 
skall kunna ställa sig bakom beslutsförslaget. Inte minst genom det nära samarbete som 
uppstår vid arbetsutskotten förstår tjänstemännen vilka stämningar som råder i 
nämnden, och dessa insikter är inte oviktiga då beslutsunderlaget utformas.   
 
 
 
7 Analys  
 
De komponenter som är med och skapar den kontext som människor inom 
organisationen verkar i hänger samman med hur informationen flyter i organisationen 
och hur den används. Nämnda kontext utgörs av olika grupper av människor, 
problemdimensioner, arbetsomgivning och antaganden om problemlösning. Dessa 
konstituerar det synsätt som använts för att betrakta behov, sökning och användning av 
information i samband med beslutsfattandet (Choo 1998a, s. 189-205 ). I genomgången 
nedan framgår vilka grupper som är relevanta att tala om, vilka problem och uppgifter 
dessa har att befatta sig med, vilket position de har i organisationsstrukturen och hur 
detta påverkar deras agerande. Här berörs också hur man går tillväga för att ta sig an 
problemen - för att fatta beslut.  
 
 
7.1 Behov av information 
 
I den modell som jag använder talas om att information krävs för att reducera osäkerhet, 
inte minst för att kunna forma en valsituation (Choo 1998a, s. 189 f.). För mitt 
vidkommande väljer jag att tolka detta som att information behövs för att 
kommunnämndernas beslutsfattare skall veta hur ett visst problem skall hanteras. Till 
sin hjälp för att forma en valsituation har politikerna tjänstemännen på förvaltningen. 
Varje ärende handläggs av en tjänsteman som sedan deltar tillsammans med 
förvaltningschefen och andra ur förvaltningen vid mötena med politikerna. För att 
kunna identifiera olika alternativ och bedöma vilka konsekvenser dessa får behöver 
politikerna information, vilken insamlas och bearbetas av förvaltningen.  
 
Med utgångspunkt i materialet tycks besluten uteslutande vara sådana som kan 
betecknas som programmerade. Till de programmerade besluten hör sådana som 
återkommer och därigenom ingår i beslutsfattarnas rutiner och som hanteras genom 
utarbetade metoder (Choo 1998a, s. 193 f.). Här betyder detta att de enskilda fall man 
har att besluta om ingår i ett större system av beslut som formar en beslutssituation, 
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vilken ligger fast. Nämndernas förfaringssätt i samband med beslutsfattandet frångås 
nämligen inte, utan följer det mönster som innebär att förvaltningen förväntas bereda 
ärenden. Genom diskussion med politikerna (och ibland i synnerhet med majoriteten) 
utarbetar förvaltningen så beslutsförslag, som nämnden därpå har att godta eller att rata. 
I det senare fallet får ärendet återremitteras. Eftersom politikerna befunnit sig i samma 
typ av beslut flera gånger (exempelvis att i Barn- och utbildningsnämnden bestämma 
vilka barn som skall ges särskilt stöd) vet man vart man måste vända sig för att 
tillfredsställa informationsbehoven. Så går man exempelvis direkt till förvaltningen för 
att få reda på hur dess ekonomi är och till olika statliga verk och myndigheter för att 
skaffa information om vilka utredningar som är i gång och vilka beslut Riksdagen fattat 
inom ett visst område. Den svenska lagen nämns återkommande och representerar ett 
behov som fokuseras olika i de olika nämnderna. För att ta ett exempel kan nämnas att 
Miljönämnden till stor del lutar sig på Miljöbalken.  
 
Nämnderna företer stora likheter vad gäller informationsbehoven, såtillvida att man 
behöver uppdaterad information om förvaltningens ekonomi och om lagar. Trots det 
kan man konstatera att den typ av information som behövs och de källor man vänder sig 
till varierar mellan nämnder och mellan ärenden i en och samma nämnd. Bland 
nämnderna i det redovisade materialet är det till exempel i extra hög grad i Miljö- 
respektive Byggnadsnämnden som spörsmål kring lagar och regler uppträder. Här 
dominerar de juridiska frågorna arbetet, även om det emellanåt finns ett politiskt 
tolkningsutrymme. I anslutning till den juridiska aspekten togs det vidare upp att 
politikerna i nämnderna ofta kommer med en vision eller idé som inte alltid är i enlighet 
med reglementet. Behovet av att tillföra en lagmässig dimension är därför tydligt, och 
för detta ändamål fyller förvaltningen en avgörande funktion. Vad gäller de ärenden 
som politikerna delegerar till förvaltningen kan dessa sägas ingå i samma system av 
programmerade beslut, i en beslutssituation som inte är ny. Även om de delegerade 
besluten utgörs av enklare så kallade rutinärenden, medan politikerna fattar större 
beslut, kan man inte tala om att det här skulle gå en skiljelinje mellan programmerade 
och icke-programmerade beslut. Också politikernas beslut tillhör den förra kategorin, i 
det att man vet vilka informationsbehoven är och vart man vänder sig för att tillgodose 
dem.         
 
Informationsbehoven bestäms av hur de problem man har att befatta sig med framträder 
för beslutsfattarna. Choo nämner olika taktiker (idé-, problem-, mål- respektive 
omformuleringstaktik) för att formulera dessa problem. Vid idétaktik hämtas en idé 
utanför beslutsprocessen och kommer in i processen som en möjlig lösning. 
Problemtaktik handlar om att ett problem identifieras och analyseras med avseende på 
utmärkande drag. Härefter framträder informationsbehoven. Vad gäller måltaktik kan 
sägas att önskade mål och riktningar fastställs och uttrycks, till exempel i form av 
verksamhetsförbättringar eller kostnadsminskningar. Sedan gäller att finna sådana 
alternativ som man tror leder till målet. Omformuleringstaktik, slutligen, går ut på att 
behovet av handling uppmärksammas genom att nya standarder lanseras. Här 
poängteras det allvarliga i problemet och betydelsen av att åtgärda det (Choo 1998a, s. 
194 f.). Ifråga om nämnderna kan man inte utpeka en taktik som den enda använda. 
Problemen uppmärksammas på flera sätt, men på en mer generell nivå kan det vara 
relevant att se taktiken för problemformulering som en måltaktik. Nämnderna utgör inte 
kommunens högsta beslutsnivå, utan arbetar underordnat fullmäktige. Därför ter det sig 
naturligt att just fullmäktige påverkar den problemformulering, med efterföljande 
informationsbehov, som nämnderna sedan har att utgå ifrån. I mitt material nämner 
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respondenterna detta faktum, men de fokuserar emellertid inte på problemformuleringen 
som dominerad av fullmäktige eller informationsbehoven som initierade härifrån. 
Istället talar man mer konkret om att man från nämndens sida har att formulera dels 
problemen och dels vilken information som krävs när ett sådant problem är inringat 
(detta gäller inte i lika hög grad myndighetsutövningen, där uppdraget är att tillämpa 
lagen i det enskilda fallet). Politikerna nämner att man för detta ofta beställer 
utredningar för att få reda på mer i någon bestämd fråga. Såtillvida kan initiativen sägas 
finnas hos nämnden. Dock kvarstår det faktum att de premisser utifrån vilka nämnden 
arbetar, på den mest övergripanden nivån bestäms av fullmäktige.    
 
Vad gäller problemformuleringen kan man på en mer konkret nivå urskilja idétaktiken 
som en ofta förekommande taktik, inte minst i de fall där politikerna själva lägger 
motioner. Sådana förslag grundar sig på det egna intresset eller den egna visionen. Det 
framkom också att dessa förslag inte sällan påverkas av en allmän debatt i media, något 
som faller väl samman med denna typ av problemformulering. Det är inte heller 
ovanligt att privatpersoner, organisationer, föreningar och företag uppvaktar politikerna 
med förslag. I de fall då politikerna tar till sig dessa idéer och gör dem till sina kan man 
tala om en idétaktik, där idéerna hämtas från utanför själva beslutsprocessen. Detta skall 
inte förstås som att beslutsfattarna måste dela initiativtagarens perspektiv till fullo. 
Exempelvis kan ett företag uppmärksamma politikerna på ett problem och framföra 
idéer kring en lösning. Detta företag kan då ha satt fingret på en fråga som det är 
angeläget för kommunen att ta hand om. Även om politikerna så tar till sig förslagen 
eller delar därav, innebär det inte att det renodlat är detta företags idé som formar 
beslutet. Företaget bevakar sina intressen, medan nämnden måste ta hänsyn till hela 
kommunens behov (vilka för visso kan sammanfalla med en enskild aktörs behov.) På 
samma sätt kan man se den föräldragrupp som ansåg att det behövdes en ny skola. Även 
om också politikerna ser att ett sådant behov föreligger kan förslaget behöva 
kompletteras med andras förslag, vilket också sker när ärendena bereds av 
tjänstemännen.  
 
 
7.2 Sökning av information 
 
De olika typer av beslutsprocesser som ingår i den använda modellen skiljer sig åt bland 
annat med avseende på hur koncentrerade de är. Å ena sidan kan de gå snabbt och 
effektivt och å andra sidan vara utdragna och mer långvariga. Till de förra hör den 
flytande beslutsprocessen med dess många möten. Till den senare räknar man den 
sporadiska beslutsprocessen, vilken involverar hinder och störningar och inte sällan tar 
ett par år. Den sammandragna beslutsprocessen, slutligen, innebär begränsade 
informationskanaler och de möten som beslutsfattarna deltar i ganska få. Vidare gäller 
att den tid som läggs på informationssökning är tämligen begränsad, då man ofta vet 
från början vilken information som behövs och hur man skall nå den (Choo 1998a, 198 
f.). Även om besluten i alla nämnderna kan vara olika utdragna tycks man här kunna se 
en viss skillnad. I Miljönämnden och Byggnadsnämnden är informationsökningen 
utanför förvaltningens ramar inte lika omfattande som i Barn- och utbildningsnämnden. 
För nämnderna i allmänhet och de båda förstnämnda i synnerhet kan man delvis tala om 
den så kallade flytande beslutsprocessen såsom en, om inte kännetecknande så i alla fall 
ofta förekommande typ av beslutsprocess. I denna process fattas besluten i en snabb och 
jämn takt, och det är i detta avseende som den blir relevant i relation till materialet från 
intervjuerna. Många beslut fattas efter en månads tid, det vill säga en månad efter det att 
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ett ärende tas upp. Detta är att betrakta som en jämn och snabb beslutsprocess, då de 
möten där besluten fattas ligger med just en månads mellanrum - beslut kan inte fattas 
snabbare än så. Värt att nämna är att detta gäller beslut som fattas av politikerna och 
inte mindre beslut som delegerats till tjänstemännen. 
 
Kännetecknande för den flytande beslutsprocessen är vidare att arbetet sker i mindre 
grupper och att beslutsfattarna närvarar vid talrika möten. Detta stämmer väl in på 
nämndarbetet där det är just genom arbete i grupper som besluten fattas. Man kan 
härvidlag nämna tre typer av möten. Besluten fattas rent formellt vid de möten där hela 
nämnden deltar och har rösträtt. Dessa möten föregås av två andra gruppmöten, där det 
ena består av de tillfällen då presidiet träffar representanter från förvaltningen. Här finns 
ett väl tilltaget utrymme för diskussion och förklaring av de utredningar tjänstemännen 
gjort. Den andra gruppsammankomsten handlar om att majoriteten och oppositionen var 
för sig överlägger och intar en position. Vid dessa möten är det vidare viktigt att den 
eller de ur gruppen som ingår i presidiet upplyser övriga gruppmedlemmar om vad som 
sagts vid arbetsutskottet. I det stora hela sägs detta fungera, med undantag av ett mindre 
antal politiker som inte närvarar i tillräcklig utsträckning. 
 
Något som emellertid stämmer sämre överens med den flytande beslutsprocessen är att 
denna inbegriper en förhållandevis begränsad expertkonsultation. Det som de 
intervjuade särskilt framhåller är nämligen den information som tillhandahålls av 
tjänstemännen vid förvaltningen. Inte minst de nämnda formella mötena mellan 
politikerna och tjänstemännen är centrala i denna expertkonsultation. Mötena med 
förvaltningen (vilka inkluderar diskussioner och förklaringar) och den 
informationsöverlämning som görs inför dessa möten är i mycket hög grad det som 
beslutsfattarna utgår ifrån. Detta gäller för samtliga nämnder, men är kanske extra 
tydligt just i Miljö- respektive Byggnadsnämnden. Detta beror med största sannolikhet 
på att dessa i mycket stor utsträckning befattar sig med myndighetsutövning och därmed 
har att förhålla sig till juridiska spörsmål. Skillnaderna mellan experterna i 
förvaltningen och lekmännen i nämnden torde härmed bli särskilt påtagliga. Vad gäller 
utnyttjande av experter skall dock sägas att nämndledamöterna, enligt mitt material, i 
relativt låg utsträckning vänder sig till experter utanför den kommunala organisationen.      
 
I viss mån kan också talas om en sporadisk beslutsprocess, vilken kan dra ut på tiden, på 
grund av hinder och störningar. Enligt mitt material tillhör detta inte vanligheterna, men 
kan ske då beslutsfattarna har med mycket komplicerade eller kontroversiella ärenden 
att göra. Den sporadiska beslutsprocessen präglas också av att flera olika källor 
används. Det kan i någon mening sägas gälla för alla nämnderna, men det är P1 och P2 
(och i synnerhet den senare) som mest betonar vikten av att använda flera källor. 
Troligen kan också detta hänga samman med i vilken grad man sysslar med 
myndighetsutövning, där det i P1:s och P2:s nämnder görs i långt mindre utsträckning 
än i de andra nämnderna. Härmed kan man eventuellt påstå att lekman-expert-relationen 
är något mindre tydlig i P1:s och P2:s nämnder.      
 
I samband med sökning av information påverkar organisationsstrukturen tillgången till 
information och styr informationsflödet (Choo 1998a, s. 199). Det blir i detta 
sammanhang särskilt relevant att nämna specialiseringen som en aspekt för hur 
informationen hanteras i nämndorganisationen. Samtliga respondenter talar om den 
essentiella uppdelningen mellan tjänstemännens och politikernas uppgifter. Politikernas 
ansvar består i mångt och mycket i att ange mål och ramar för respektive verksamhet. 
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Detta har sin grund i att politikerna har ett helhetsansvar på ett annat sätt än vad 
tjänstemännen har, något som påtalas särskilt av just politikerna. Tjänstemännens allt 
överskuggande uppgift är att se till att politikerna besitter tillräckliga kunskaper för att 
kunna fatta besluten. Det är egentligen här som den egentliga specialiseringen finns; 
tjänstemännen är i en eller annan betydelse experter inom något område, medan 
politikerna förväntas vara en spegelbild av befolkningen. Politikerna skulle varken ha 
tid eller vara tillräckligt kapabla att själva söka den information som krävs för 
beslutsfattandet. Tjänstemännens specialisering är därför nödvändig för ett välgrundat 
beslutsfattande. Respondenterna anser att den ansvarsuppdelning som de arbetar med 
fungerar, även om mitt material uppvisar vissa skillnader mellan i vilken grad 
politikerna förlitar sig på förvaltningen.    
 
Informationens tillgänglighet påverkas likaledes av drivkrafter inom organisationen. 
Följden av detta blir att viss information, som stämmer överens med särskilda mål, 
lättare förs fram medan annan information tenderar att inte förmedlas (Choo 1998a, s. 
199). I mitt material kan man se både sådant som stämmer med detta antagande och 
sådant som inte stämmer. Till det förra hör att politikerna, i och med att de anger tydliga 
ramar, styr inom vilka gränser det är meningsfullt för tjänstemännen att söka och 
förmedla information. Många gånger agerar politikerna med stor samstämmighet, varför 
man kan tala om alla politiker som en grupp. Emellertid finns det inom denna grupp 
indelningen mellan majoritet och opposition, en distinktion som blir särskilt relevant vid 
politiskt kontroversiella ärenden. I dessa fall är det snarare majoritetens uppfattningar 
som styr vilken information, eller snarare vilka analyser, som förmedlas. Detta eftersom 
förvaltningen vanligen inte lägger förslag som inte kan förväntas gå igenom. Av 
intervjuerna framkom att det här kan sägas bli upp till oppositionspolitikerna att söka 
sig utanför förvaltningen om de anser att det saknas nödvändig information (något som i 
synnerhet nämndes av politikern från Barn- och utbildningsnämnden, vilken också 
konstaterats vara den mest politiserade nämnden). Att man går utanför förvaltningen 
motiverades också med att ju mer man vet inför ett beslut desto mer inflytande kan man 
ha på själva beslutet. Det kan exempelvis handla om att vara varse undantag från regler 
i en viss fråga. Denna typ av separat informationssökning gäller att döma av 
intervjuerna främst Barn- och utbildningsnämnden och Fritidsnämnden.  
 
Det som stämmer sämre med det teoretiska antagandet är att tjänstemännen strävar efter 
att bereda ärenden på sådant sätt att politikerna i nämnden kan se att det finns 
valmöjligheter. Här drar man med fördel en skiljelinje mellan faktadelen och 
analysdelen i underlaget. Den senare består av tjänstemännens bedömning av ärendet, 
vilken presenteras tillsammans med det eller de beslutsförslag man kommer fram till. 
Denna del, som grundar sig på den information tjänstemännen har insamlat, kan vara 
påverkad av politiskt inflytande, i så måtto att tjänstemännen (i regel) känner till vilka 
förslag som har chans att gå igenom. Viktigt att poängtera är dock att faktadelen, som 
föregår analys och beslutsförslag, till stor del innehåller lagar som är relevanta i 
förhållande till det som det skall beslutas om. Dessa lagar kan varken ignoreras eller 
ändras, varför de kan anses vara av en mer objektiv karaktär. P2 vittnade om att det var 
just detta underlag som man som oppositionspolitiker var mest intresserad av, i de fall 
då ärendena var politiserade.   
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7.3 Användning av information  
 
Enligt modellen ovan (Choo 1998a, s. 199) kan det hända när siktet är inställt på resultat 
som redan på förhand fokuserats att man som beslutsfattare åsidosätter information som 
inte svarar mot dessa alternativ. Det i mitt material som i någon mån relaterar till sådana 
tendenser är det faktum att politikerna i allmänhet och majoritetspolitikerna i synnerhet 
anger riktlinjer som förvaltningen arbetar efter. Den information som tjänstemännen då 
förmedlar håller sig huvudsakligen inom dessa angivna ramar och är i så måtto bunden 
till inriktningar som gjorts i förväg. Detta är en aspekt som samtliga respondenter 
nämner och kan sägas gälla på en mycket övergripande nivå. Dock är detta förhållande 
inte helt och hållet i överensstämmelse med antagandet om att information ignoreras 
eller undviks; det är snarare premisser än resultat som fokuseras. Här blir det återigen 
relevant att nämna den del av förvaltningens underlag som hänvisades till som 
faktadelen. Denna innehåller inte minst referenser till lagar och information hämtad från 
statliga myndigheter. Exempel på det senare kan vara uppgifter om utredningar som 
gjorts och slutsatser från dessa, men också upplysningar om vilka utredningar som 
pågår. Informationen i faktadelen berör alltså snarare fokuserade områden än resultat, 
och i mitt material finns det inget som tyder på att själva resultaten först blir satta, varpå 
information används för att rättfärdiga sådana resultat.  
 
I teorikapitlet togs vidare upp att organisationer skapar regler och premisser som 
strukturerar beslutsfattandet. Det rör sig då om sådana regler som ger kriterier för 
värdering av information kring olika alternativ och som ringar in vägar och mönster för 
informationsdelning och kommunikation (Choo 1998, 202 ff.). Av dessa konsekvenser 
är det i relation till mina intervjuer mest relevant att fokusera på hur beslutsfattarna 
värderar informationen. Kanske kan man här tala om någon form av normer inom 
nämnden, där det av politikerna anses angeläget att frågor blir så lite politiserade som 
möjligt. I enlighet härmed eftersträvas och nås en hög grad av samstämmighet i de 
beslut som fattas. I vissa fall händer det till och med att ärenden återremitteras till 
förvaltningen, eftersom politikerna utifrån det aktuella beslutsunderlaget inte kan finna 
en av alla accepterad lösning. Med tanke på att beslutsfattarna i nämnderna tillhör olika 
politiska partier kan denna tämligen utbredda frånvaro av politik tyckas förvånande. 
Politikerna hänvisar här till att arbetet skulle bli allt för ineffektivt om man till exempel 
som oppositionspolitiker gick emot vartenda förslag som inte stod helt i linje med det 
egna partiets och kanske ens egna visioner. Därför är de ärenden som går vidare till 
votering tämligen få. Denna aspekt är dock mest intressant vad gäller frågor där 
politiska skiljelinjer potentiellt kan föreligga. Motstånd genom votering är i detta 
sammanhang snarast av symbolisk natur; man vill visa väljarna att även om man inte 
kan påverka utfallet hade man gjort det om man kunnat. I flera andra fall är de ärenden 
nämnden befattar sig med starkt styrda av lagar, varför beslutsfattarnas huvuduppgift 
istället blir att tolka hur lagen skall tillämpas. 
 
Eftersom det i kommunen och dess nämndorganisation ingår att förvaltningen förser 
politikerna med beslutsunderlag kan man från politikernas sida inte bortse från 
förvaltningens information. I den använda modellen antas information som går genom 
en organisation reduceras och summeras. Denna nednötning bygger på att det inte sällan 
är tolkningar och slutsatser som förs vidare (Choo 1998a, s 202 ff.). I relation till detta 
antagande är just förvaltningen och dess tjänstemän väsentliga. Detta blir särskilt tydligt 
i det skriftliga underlaget, med dess analysdel innehållande tjänstemännens tolkningar 
och beslutsförslaget med slutsatserna. Den information som når nämndledamöter som 
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inte deltar vid arbetsutskotten är dessutom ytterligare summerad och reducerad, i det att 
dessa politiker inte personligen tar del av tjänstemännens utförligare förklaringar. Det är 
istället de politiker som deltar vid arbetsutskotten som förväntas vidareförmedla sådan 
övrig information till de andra nämndmedlemmarna. Här måste information alltså gå 
ytterligare ett steg med ytterligare reducering som ett ofrånkomligt faktum. 
Tjänstemännen vittnar också om att just presidiet är tillräcklig insatt för att fatta beslut, 
medan det bland övriga politiker råder en viss variation vad gäller hur mycket man vet 
om ärendena. Intervjuerna visar att politikerna i sin tur anser underlaget vara tillräckligt 
och att samarbetet med tjänstemännen i allmänhet fungerar utan större problem. Även 
om det händer att ärenden återremitteras då beslutsunderlaget inte anses tillräckligt 
menar samtliga politiker att underlaget nästan alltid är tillfredsställande då det gäller 
bredd och djup.  
 
En organisations regler kring inte bara insamlandet av information utan också hur den 
hanteras innebär att alla inte har samma tillgång till informationskällorna. Var i 
organisationen individer är placerade spelar därför en stor roll. Den som möter en viss 
information har möjlighet att bedöma dess relevans och påverka hur den framställs 
(Choo 1998a, s 202 ff.). Vad gäller personers placering kan det vara relevant att ta fasta 
på just distinktionen mellan presidiet och nämndens övriga medlemmar. Det underlag 
med beslutsförslag som hela nämnden har att ta ställning till är resultatet av 
tjänstemännens arbete, men också i hög grad av de diskussioner som försiggår mellan 
politiker och tjänstemän. I det täta samarbete som sker i arbetsutskotten uppstår mellan 
tjänstemän och presidium en situation där de förra på ett generellt plan mer eller mindre 
lär sig hur politikerna resonerar. Den placering i organisationen som innebär att 
tjänstemännen har närmre kontakt med informationskällor utanför kommunen 
kompenseras på sätt och vis av de tämligen omfattande diskussioner som äger rum vid 
arbetsutskotten. Däremot kan man säga att de nämndmedlemmar som inte deltar vid 
arbetsutskotten inte i alls samma utsträckning är med och bedömer den information som 
formar beslutsunderlaget. De möten som hålls med respektive partigrupp skall bidra till 
att samtliga beslutsfattare har tillräckligt med information, men det märktes i 
tjänstemännens utsagor att så inte alltid är fallet. Detta ansågs dock inte vara ett stort 
hinder för beslutsfattandet.     
 
 
 
8 Slutsatser och diskussion   
 
Denna studie grundar sig på sju intervjuer med fyra nämndpolitiker (två ordförande 
[tillhörande majoriteten] och två 2 vice ordförande [tillhörande oppositionen]) och tre 
förvaltningschefer. Syftet med uppsatsen var att belysa olika informationsaspekter kring 
politikernas beslutsfattande i kommunala nämnder. I anslutning till detta var mina 
frågeställningar:  
 

o Hur uppstår informationsbehoven i samband med beslutsfattandet och hur ser 
dessa behov ut? 

 
o Hur söks och erhålls den information som krävs för att fatta beslut - vilka är 

informationskällorna? 
 
o Hur används information vid beslutsfattandet? 
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Dessa frågeställningar försökte jag besvara i föregående kapitel, varför jag här nöjer 
mig med att nämna huvuddragen i nämndernas behov, sökning och användning av 
information. Därefter diskuterar jag mina resultat mot bakgrund dels av den tidigare 
forskning som nämns i kapitel 4, dels av metodval och urval.  
 
De informationsbehov som varje nämnd har är relaterade till problem (i betydelsen 
uppgifter) som först måste formuleras innan upplevelsen av ett behov förekommer. 
Vilka problem som nämnderna har att ta itu med kan i en mening sägas bestämmas på 
en mer övergripande nivå, nämligen i fullmäktige. Detta faktum som hänger samman 
med hur kommuner är strukturerade är inte oviktigt, men i övrigt är min slutsats att 
problemen med efterföljande informationsbehov formuleras direkt på nämndsnivå. Till 
saken hör här att politikerna i samband med detta är starkt påverkade av kontakten med 
kommuninvånare. Dessa står för såväl konstruktiva förslag och önskemål som klagomål 
och uppmärksammanden av missförhållanden. Vidare påverkas nämndledamöter av 
företag och andra organisationer. Inte sällan är det förvaltningen och dess tjänstemän 
som har den direkta kontakten med olika aktörer, både i samband med inspektioner 
(detta gäller väl framför allt Miljönämnden) och mer fortlöpande genom kontakten med 
verksamheten ute i kommunen (exempelvis skolor, idrottsföreningar och företag). I och 
med denna kontakt kan förvaltningen sägas representera det övergripande perspektivet 
över just det område som respektive nämnd ansvarar för. I kraft härav är man inom 
förvaltningen mycket tongivande vad gäller uppmärksammandet av problem. 
Informationsbehoven uppvisar likheter mellan nämnderna i det att ledamöterna för att 
kunna ange mål och riktlinjer kontinuerligt måste veta hur förvaltningens ekonomi ser 
ut. Vidare representerar svenska lagar och förordningar sådana informationsbehov som 
samtliga respondenter nämner i någon mån. Det kan dock fastslås att denna aspekt 
betonas olika mycket då man jämför de olika nämndområdena. Utifrån mitt material är 
Miljönämnden och Byggnadsnämnden de nämnder som i högst grad understryker 
behovet av information om vad lagen säger, i relation till de ärenden man har att besluta 
om. Därmed inte sagt att de båda andra nämnderna inte har dessa behov. Politikernas 
tolkningsutrymme tycks dock vara större i de senare nämnderna.  
 
En central slutsats ifråga om informationssökningen inför beslutsfattande är att 
arbetsutskotten är synnerligen viktiga. Vid dessa möten sammanstrålar vissa ledamöter 
ur nämnden (oftast presidiet) och tjänstemännen. Mötena är viktiga eftersom ansvarande 
tjänstemän och förvaltningschefer kan förklara, motivera och diskutera det underlag 
med beslutsförslag som lämnats åt politikerna. Underlaget i sig är centralt då det 
innehåller sammanvägningar av olika aktörers önskemål (exempelvis från företag) och 
riktlinjer (från politikerna) med lagar och exempelvis resultat från utredningar som 
gjorts av statligt verk. Sökningen och erhållandet av information kan liksom 
uppmärksammandet av informationsbehoven sägas vara starkt kopplade till 
förvaltningen och den expertis som finns inom den. Vilken information tjänstemännen 
söker kommer också an på vilka riktlinjer som anges av politikerna, och här förefaller 
emellanåt politikerna vara en enad grupp och ibland uppdelad i majoritet och 
opposition, där den förra kan styra tjänstemännens informationsinsamling. Om 
politikerna (oavsett om det gäller hela nämnden eller enbart majoriteten) pekar ut 
särskilda mål eller beställer en viss utredning måste tjänstemännen hålla sig inom 
någorlunda bestämda ramar. Härvidlag kan man emellertid tala om en växelverkan som 
består i att även om politikerna anger dessa mål är målen påverkade av vilka kunskaper 
politikerna besitter. Kunskapsnivån är i sin tur till stora delar avhängig av den 
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information som tjänstemännen förser politikerna med. Politikerna söker också 
information på egen hand (även ifrån sådana källor som också tjänstemännen använder), 
exempelvis genom statliga verk, facktidskrifter och partikamrater på nationell nivå. 
Denna fr iare informationssökning framstår dock som sekundär i relation till den som 
sker via förvaltningen. 
 
Då det gäller användningen av den information som förmedlas till politikerna via 
förvaltningen kan man dra slutsatsen att distinktionen mellan underlagets så kallade 
faktadel och beslutsförslag är relevant. Faktadelen som innehåller hänvisningar till 
lagar, statliga utredningar och dylikt betraktas generellt av politikerna som en gedigen 
och användbar utgångspunkt för beslutsfattandet. Även det beslutsförslag med 
tillhörande motiveringar som underlaget innehåller är efter diskussioner med politikerna 
konstruerade enligt en strävan efter att samtliga nämndens politiker i mesta möjliga mån 
skall kunna vara eniga i beslutsfattandet. Detta får betraktas som, om inte 
uppseendeväckande, så åtminstone intressant i och med beslutsfattarnas olika 
partitillhörigheter. Konsensussituationen är dock inte alltid för handen, utan liksom 
majoriteten ibland tränger ut opposition vid gränsdragningen för sökningen dominerar 
majoriteten stundom vid själva beslutsfattandet. Den övergripande slutsatsen ifråga om 
informationsanvändningen är ändå att denna äger rum i en opolitiserad anda av 
samförstånd - en anda som emellanåt tar sig uttryck i att nämnden återremitterar 
ärenden då det utifrån förvaltningens underlag inte går att fatta ett enigt beslut. I 
samband med användningen av informationen kan vidare konstateras att den skriftliga 
information som politikerna rent formellt grundar sina beslut på är reducerad och 
summerad; förvaltningens underlag varierar i omfattning, men är i alla händelser 
grundligt bearbetad av beredande tjänstemän. Det förefaller dock som att ovan nämnda 
muntliga tilläggsförklaringar och redogörelser vid beredningsutskotten till stora delar 
uppväger den reduktion, eller om man så vill nednötning, av informationen som 
oundvikligen äger rum när tjänstemännen tolkar och sovrar.       
 
Vad gäller de olika sätt att fatta beslut som Schein (1969) identifierade är min slutsats 
att det i nämnderna förekommer såväl majoritetsstyre som konsensus och enhällighet. 
Utifrån mitt material vill jag dock hävda att det trots nämndledamöternas olika 
partitillhörighet snarast är de båda senare metoderna som präglar arbetet. Konsensus 
kan sägas råda genom att det finns ett väl tilltaget utrymme för diskussion och att 
besluten mycket ofta omfattas av både majoritetens och oppositionens samtycke. 
Enhällighet råder snarare när ett beslut vinner inte bara alla nämndpolitikers 
godkännande, utan då politikerna de facto är eniga om ett visst förslag. Inte minst 
tydligt blir detta i de fall då nämnden förkastar förvaltningens beslutsförslag även då det 
hade kunnat få majoritet. Slutligen kommer man inte från att majoritetsstyre kan 
urskiljas i det att majoritetens samarbete med förvaltningen till syvende och sist är 
närmre än vad oppositionens är. I vilken grad majoritetspolitikerna utnyttjar detta kan 
jag svårligen uttala mig om utifrån mitt underlag. Jag sluter mig dock till att man 
huvudsakligen hellre söker beslut som tillfredsställer alla, än till varje pris försöker 
genomdriva de egna förslagen. I Winterman m.fl.:s studie (1998) var expertkonsultation 
inom organisationen den primära källan för information. Experterna här var emellertid 
kolleger till dem som fattade beslut. Däri skiljer sig premisserna mellan Winterman 
m.fl.:s studie och min uppsats; experterna som beskrivs i min uppsats besitter ett 
kunskapsövertag gentemot beslutsfattarna. Dock märks i båda studierna en benägenhet 
att förlita sig på personer och andra källor inom den egna organisationen. I Schulz-
Hardt m.fl.:s studie var beslutsfattarna mer kritiskt inställda till gruppens beslutsförslag 
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i grupper som innehöll personer med minoritetsåsikter än i homogena grupper (vad 
gäller åsikterna i utgångsläget). I de förra grupperna var också informationssökningen 
mer varierad än i homogena grupper. Huruvida nämnderna i denna mening utgör en 
homogen eller heterogen grupp kan diskuteras. Homogena är de såtillvida att den 
gemensamma strävan är (eller sägs i alla fall vara) kommunens bästa och heterogen i så 
måtto att den innehåller olika politiska riktningar. Kanske kan man dock med 
hänvisning till konsensusambitionen säga att de studerade nämnderna framför allt är 
homogena, och informationssökningen är heller inte särskilt varierad. Förva ltningen står 
för huvuddelen av den information som politikerna söker eller tar emot.   
 
Hur samarbetet mellan beslutsfattarna (politikerna) och de viktigaste bidragsgivarna vad 
gäller beslutsunderlag (tjänstemännen) kan även påverkas av den kultur som vuxit fram 
i den studerade kommunens nämnder. Kulturella yttringar i en organisation kan sägas 
vara djupgående såtillvida att de genomsyrar förhållanden i organisationen; de har alltså 
med grundläggande antaganden och föreställningar hos organisationens medlemmar att 
göra (se avsnitt 2.3). Kanske kan man relatera detta till det att respondenterna inte sällan 
hänvisade till strävan efter samstämmighet och en god stämning. Även om sådana 
parametrar kan anses fullt rimliga för att en organisation skall kunna arbeta effektivt 
mot gemensamma mål är det något som långt ifrån kan tas för givet i ett sammanhang 
innehållande människor vars politiska utgångspunkter divergerar. Måhända är detta mer 
skönjbart i nämnderna än i fullmäktige, då arbetet i nämnderna är mer inriktat på att 
lösa praktiska uppgifter, medan fullmäktige står för de strategiska och egentligt 
politiska vägvalen (i den mån ens fullmäktige har sådana möjligheter). Vad som menas 
med ett övergripande beslut kan emellertid variera från nämnd till nämnd och kanske 
också från politiker till politiker. Politikerna anser sig fatta just övergripande beslut. 
Övergripande är de också om man jämför dem med de beslut som är delegerade till 
förvaltningen. De är dock inte lika övergripande som fullmäktiges beslut.   
  
En viktig slutsats som kan dras efter genomförda intervjuer är att det finns såväl likheter 
som skillnader mellan hur de fyra nämndernas behov, sökning och användning av 
information vid beslutsfattandet tar sig ut. Intervjumaterialet skall givetvis angripas med 
en viss försiktighet. Även om respondenterna svarar på hur arbetet går till ”i vår nämnd” 
eller ”i vår förvaltning” kommer man inte ifrån det faktum att de förmedlar dels sina 
personliga uppfattningar, dels ordförandes/2 vice ordförandes/chefens perspektiv. För 
att få en mer mångfacetterad bild av verkligheten hade man behövt intervjua/studera 
flera olika ledamöter och tjänstemän. Jag anser dock att det var lämpligt att välja de 
aktuella respondenterna. I och med de höga poster de beklär kan de svara utifrån ett 
helhetsperspektiv som saknas hos en politiker som inte närvarar vid arbetsutskotten, 
eller hos en tjänsteman som uteslutande sysslar med ett specifikt underområde inom 
förvaltningen.  
 
För att fördjupa förståelsen av hur informationsbehov uppstår och urskiljs samt hur 
information söks och används för att lösa problemen vore det användbart att parallellt 
med intervjuer genomföra deltagande observationer. Sådana hade kunnat vara lämpliga 
exempelvis för att förstå mer av hur underlaget behandlas och diskuteras vid mötena 
mellan presidiet och förvaltningen. Med observationer hade det också varit möjligt att 
bilda sig en uppfattning av hur pass mycket som avgörs vid de möten som hela 
nämnden närvarar vid. Även om dessa möten delvis beskrivs som formaliteter händer 
det också att ledamöterna stoppar beslut vid dessa tillfällen. Vidare hade man med 
observationer på plats kunnat jämföra arbetet i nämnderna med avseende på hur 
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politiserade ärendena är. Kanske hade man kunnat bekräfta den bild som framträder i 
intervjuerna, nämligen att Barn- och utbildningsnämnden är den nämnd som i högst 
grad genomsyras av politiska meningsskiljaktigheter, att Miljö- respektive 
Byggnadsnämnden placerar sig i andra änden av skalan och att Fritidsnämnden ligger 
någonstans där emellan. Det hör dock till saken att denna skala är relevant först när man 
konstaterat att det för alla nämnder gäller att konsensussträvan är påtaglig. Högst 
sannolikt kan man säga att det snarare är samstämmighet än politiska klyftor som 
präglar nämndernas arbete, till och med i den mest politiserade nämnden.     
 
Förvaltningarna framstod i studien som den nästan allt överskuggande faktorn ifråga om 
vilken information nämnderna kommer i kontakt med och utgår ifrån vid 
beslutsfattandet. I vidare forskning vore det intressant att mer ingående studera den 
dubbelhet som genomsyrar just förvaltningarna. Med dubbelhet menar jag att 
tjänstemännen agerar dels i egenskap av experter och förväntas inta en neutral hållning, 
i så måtto att de skall vara opolitiska, dels inser att det inte tjänar något syfte att 
framföra beslutsförslag som inte vinner politikernas (eller majoritetens) gillande. I 
vilken mening kan man säga att förvaltningarna är politiskt neutrala i behandlingen av 
information? I vilken omfattning skiljer sig politikernas ståndpunkter före och efter 
mötena med förvaltningen och de underlag som står i fokus där – är det i realiteten 
tjänstemännens åsikter som styr beslutsfattandet i kommunens nämnder? För att besvara 
sådana frågor skulle metodvalet behöva tänkas över grundligt; intervjuer hade inte varit 
till fyllest.  
 
Då föreliggande uppsats grundar sig på en kvalitativ undersökning med intervjuer har 
målet inte varit att presentera resultat som kan sägas gälla för en större population, 
såsom samtliga kommunala facknämnder. Min ansats har istället varit att mer på djupet 
sätta mig in i informationsaspekter i den situation där besluten, i undersökta nämnder, 
blir fattade. Tjänstemännens betydelse (och här kommer kanske organisationskulturen 
återigen in i bilden) skiljer sig med all sannolikhet åt mellan såväl olika kommuner som 
mellan olika nämnder inom en och samma kommun. Även om min uppsats inte kommer 
in på sådana frågor kan den förhoppningsvis bidra till förståelsen av ett område som i 
mycket låg grad undersökts inom informationsvetenskaplig forskning.   
 
 
 
9 Sammanfattning 
 
Denna uppsats syfte var att undersöka behov, sökning och användning av information i 
samband med beslutsfattande kommunala nämnder. Närmare bestämt ville jag ta reda 
på vilka informationsbehoven är och hur de uppstår. Vidare ämnade jag undersöka hur 
den behövda informationen söks och erhålls och, i anslutning till det, vilka 
informationskällorna är. Slutligen stod även frågan om hur nämndernas medlemmar 
använder information vid beslutsfattandet.   
 
För att och besvara frågeställningarna utgick jag från kvalitativa, semi-strukturerade 
intervjuer. Respondenterna utgjordes av fyra nämndpolitikerpolitiker och tre 
förvaltningstjänstemän. Två av politikerna representerade den politiska majoriteten och 
är ordförande i sina nämnder, medan de båda andra politikerna är 2 vice ordförande i 
sina nämnder och kommer från oppositionen. Tjänstemännen är förvaltningschefer. 
Genom att intervjua ordförande och vice ordförande i nämnderna täcktes såväl det 
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arbete som äger rum vid arbetsutskotten som de aktiviteter som alla nämndledamöter 
deltar i. Att vända sig till chefer för förvaltningarna motiverades av deras överblick över 
förvaltningens verksamhet. 
 
Därefter gavs en allmän beskrivning av vad organisation går ut på. Här förklarades 
också skillnaderna mellan privata och offentliga organisationer. Vidare presenterades 
det instrumentella perspektivet på organisationer. Kapitlet avslutades med en diskussion 
kring begreppet organisationskultur och de komponenter som konstituerar denna kultur.   
 
I kapitlet om kommunens verksamhet tog jag upp befogenheter och uppgifter som 
svenska kommuner har. Här nämndes bland annat att det i dag endast är 
kommunstyrelse och valnämnd som är obligatoriska. Förutom dessa måste det finnas 
nämnder som ansvarar för kommunernas obligatoriska uppgifter, men fördelningen av 
uppgifterna kan göras på olika sätt. Vidare fokuserades nämndorganisationen, vilka 
bestämmelser som finns kring den och hur den är organiserad. I kapitlet gick jag också 
igenom de fyra nämnder till vilka mina respondenter var relaterade, nämligen 
Fritidsnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Miljönämnden och Byggnadsnämnden. 
 
I kapitlet om tidigare forskning togs upp att mitt arbete utgår från det perspektiv där 
organisationen betraktas som ett rationellt system för beslutsfattande. Vidare nämndes 
Edgar Scheins studier kring beslutsfattande i grupper och de olika sätt som han fann att 
besluten fattades på. I samma kapitel konstaterades att den typ av informationsaspekter 
som jag intresserar mig för inte är särskilt välrepresenterad inom 
informationsvetenskaplig forskning.   
 
Sedan presenterades olika sätt att närma sig begreppet information. Här fastslogs att jag 
i denna uppsats huvudsakligen intresserar jag mig för själva innehållet, information som 
kunskap, snarare än för information som en process eller som fysiska objekt. I samma 
avsnitt tog jag upp S-M-C-R-modellen som är relevant då man talar om information 
inom organisationer. Modellen inbegriper källa, budskap, kanal och mottagare. 
Informationen kommer in i bilden i det att budskapen innehåller information, och det att 
information överförs minskar mottagarens osäkerhet i en viss fråga. 
 
Härefter gick jag igenom den modell av behov, sökning och användning av information 
som hämtats från den kanadensiske informationsvetaren Chun Wei Choo. Här nämndes 
att information behövs för att reducera osäkerhet samt att behoven avgörs av på vilket 
sätt problem formuleras. Informationssökningen i sin tur påverkas av vanor och metoder 
hos beslutsfattarna, men också av regler, rutiner och drivkrafter inom organisationen. 
Vid användning av information nämndes att man inte sällan förenklar situationen och 
låter egenintresset ta plats då man förhåller sig till och värderar olika valmöjligheter. 
Vidare kan beslutsfattarens förhållande till information påverkas av grupptryck och krav 
på att hålla ihop gruppen.  
  
I resultatkapitlet presenterades mitt empiriska material utifrån olika aspekter som direkt 
eller indirekt har att göra med information i samband med beslutsfattandet i nämnderna. 
Presentationen relaterade på ett eller annat vis till behov, sökning och användning av 
information, och de valda rubrikerna byggde på innehållet i de utsagor jag tagit del av i 
intervjuerna. Då politikernas och tjänstemännens samarbete är så pass tätt att de båda 
grupperna har att förhålla sig till samma problem och lösningar fann jag det olämpligt 
att presentera politikerintervjuerna separat från tjänstemannaintervjuerna. Då nämnd- 
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eller förvaltningstillhörighet i vissa fall är synnerligen relevant för vilken syn man har 
redovisade jag i samband med citaten genomgående vem av respondenterna som sagt 
vad.   
 
Vid analysen av intervjuerna utgick jag från ovan nämnda modell av behov, sökning 
och användning av information. Med hjälp av modellen betraktade jag och försökte 
belysa mitt empiriska material. Intentionen var att se hur detta material passade samman 
med modellens komponenter. Även sådana fall där modellen inte stämde överens med 
materialet togs upp och kommenterades.   
 
Undersökningen slog fast att även om det föreligger vissa skillnader mellan de olika 
nämnderna är förvaltningen synnerligen viktig i samband med såväl behoven och 
sökningen som av användningen av information. Idéer och förslag angående 
nämndernas agerande kommer från flera olika håll. Men även om de samhälleliga 
behoven, vilka avgör informationsbehoven, uppmärksammas av flera bearbetas och 
analyseras de av förvaltningen. Vad gäller sökningen av information kunde det 
konstateras att politiker och tjänstemän till stor del talade om ungefär samma källor, 
men att politikernas informationssökning utanför förvaltningens ramar är marginell. 
Den för politikerna enskilt viktigaste aktiviteten ifråga om sökning och erhållande av 
information är arbetsutskotten. De beslutsförslag som utformas här och som nämnden 
sedan skall förhålla sig till präglas enligt mitt material i hög grad av strävan efter 
konsensus i nämnderna.  
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Bilaga 1 Mall för intervjuer med nämndpolitikerna 
 

1 Har politikerna i nämnden att fatta sådana beslut som inte kräver tjänstemäns 
granskning och utredning? I så fall:  

 
- Vilken typ av information/underlag/uppgifter behöver ni i dessa fall för att   
  kunna fatta beslut?  

 
            - Varifrån/hur får ni denna information? 
 

2 Hur uppstår de beslutssituationer (problem) som ni politiker i nämnden befinner 
er i (har att lösa)? Dvs. förekommer situationer där 

 
             … ni i nämnden själva identifierar och för fram problem som behöver tas itu            
              med?     
 
             … ni får färdigformulerade mål från fullmäktige där det sedan är upp till   
              er att komma fram till med vilka metoder nämnda mål kan nås? (Alltså, ”hur   
              skall vi göra?” istället för ”vad skall vi göra?”) 
               
             … tjänstemän inom förvaltningen uppmärksammar er på problem som behöver    
              lösas? 
               
             … någon aktör utanför den (parti)politiska sfären (privatpersoner, företag,   
              organisationer) får er att ta er an problem som måste lösas?  
 
                

3 Inom vilket tidsspann ligger den process som inleds med att ni börjar handskas 
med ett ärende och slutar med att ett beslut är fattat?  

 
 

4 Hur ser processen ut under den här tiden? Dvs.: 
 

- Vilka är de olika informationskällorna? 
            - Hur ofta träffar ni tjänstemän ur förvaltningen? 
            - Hur tar sig dessa möten ut? (”överlämning” av information? diskussioner?   
              förhandlingar?)   

 
 
5 Finns det något organisatoriskt drag som hämmar informationsflödet från 

förvaltning till nämnd? I så fall: 
 
- Hur ser detta problem ut – har det med organisationens struktur eller något   
  annat att göra?        

              - Är det möjligt att undanröja denna begränsning? I så fall: Hur? 
  
6 Hur ser du på den information som ni i nämnden får från tjänstemännen?  

 
- Upplever du att informationen är politiskt opartisk? 
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 - Motsvarar informationen alltid förväntningarna med avseende på bredd och   
              djup? 
            - Är informationen alltid begriplig?  
            - Är informationen alltid användbar? 
             

7 Är underlaget från förvaltningen av sådant slag att ni i nämnden samstämmigt 
kan gå vidare, eller är det vanligt att politikerna grupperar sig i partierna då 
beslut skall fattas?   
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Bilaga 2 Mall för intervjuer med förvaltningscheferna 
 
1. Är det vanligt att det är förvaltningen som uppmärksammar politikerna på behov i 
samhället? 
 
2. Vilken typ av information behöver politikerna från er för att kunna fa tta beslut?  
 
3. Vilken information/vilka uppgifter från politikerna behöver tjänstemännen inom 
förvaltningen för att kunna bereda ett ärende? 
 
4. Vilka informationskällor har förvaltningens tjänstemän? 
 
5. Stöter tjänstemännen på några problem med att få fram information/att hitta rätt 
källor? 
 
6. Hur tar sig mötena mellan nämnd och förvaltning ut? (överlämning av information? 
diskussioner? förhandlingar?) 
 
7. Inverkar politikerna på utformningen av underlaget från er i förvaltningen? I så fall, 
hur? Och vilka politiker (alla eller bara majoriteten?)? 
 
8. Finns det något organisatoriskt drag som hämmar informationsflödet från förvaltning 
till nämnd? I så fall:  
 

- Hur ser detta problem ut – har det med organisationens struktur eller något annat 
göra? 

- Är det möjligt att undanröja denna begränsning? I så fall: Hur? 
 
 
9. Förser förvaltningen politikerna med information utöver de beslutsunderlag som 
lämnas i samband med mötena mellan förvaltning och nämnd? 
 
10. Upplever du att politikerna alltid är tillräckligt insatta för att ta till sig underlaget 
från förvaltningen? 
 
11. Upplever du att det finns något problem med avseende på kunskapsskillnader 
mellan å ena sidan fackmän/experter (i förvaltningen) och å andra sidan lekmän (i 
nämnden)? I så fall, vilka konsekvenser får det?  
 
12. Vad kan det bero på när politiker återremitterar ärenden? Kan det handla om:  
 
- Att informationen inte är tillräckligt utförlig?  
- Missförstånd mellan politiker och tjänstemän kring vilken information som 
efterfrågas? 
 
13. Upplever du att politikerna förlitar sig på underlaget från förvaltningen eller kan 
man märka att nämndledamöterna ibland går andra vägar? Kan man i detta avseende se 
skillnader mellan olika politiker – majoritet/opposition?  
 
 


