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Inledning
Alla som har arbetat med kommunikation i en kommunal organisation vet att det är en
komplex uppgift. Dels spänner en kommuns verksamhet över ett mycket brett område,
dels samverkar en kommun med många olika parter och aktörer, både inom sitt geografiska område och utanför. Dessutom står verksamheten i en kommun under inflytande av
den demokratiska politiska processen. Detta leder till ständiga avvägningar mellan olika
intressen och mål.
En kommunikationsfunktion, som har ansvar för att information och kommunikation
(I&K) ska fungera och stödja yttre effektivitet i en sådan miljö, måste därför verka på
ett mångfacetterat sätt, vilket ställer mycket stora krav på dess professionalism. Få organisationsformer är sannolikt lika utmanande för en kommunikationsfunktion, som en
kommunal organisation, om man har ambitionen att verkligen bidra till att utveckla organisationens kommunikativa förmåga.
Det har varit vanligt förekommande i detta projekt att informatörer har berättat om sina
svårigheter att agera effektivt och professionellt i den kommunala sfären. I många fall har
det lett till att vederbörande har resignerat och släppt den ambitionen och i stället fokuserat
på att få enskilda kommunikationsprocesser att fungera tillräckligt bra för stunden.
Olyckligtvis leder detta ofta till att många kommunikationsinsatser inom kommunala
organisationer får begränsad verkan i både tiden och rummet.
Syftet med detta forskningsprojekt är att generera kunskap om hur I&K kan bidra till
organisatorisk yttre effektivitet. Som säkert har framgått av tidigare reflektioner finns
det mycket att göra på den fronten inom många organisationer och mycket görs redan.
Potentialen för att effektivisera arbetet med I&K förefaller därför mycket hög i de flesta
organisationer och kommuner är inget undantag. I tidigare reflektioner har vi i ett flertal
fall belyst möjligheterna genom att presentera inspirerande fall. I denna reflektion tar vi ett
annat grepp och vi har valt att inte ta någon speciell kommun som exempel. I stället presenterar vi ett förslag till en kommunikativ organisationsmodell baserad på den kunskap som
genererats i projektet. Det är vår förhoppning att den kan inspirera kommuner runt om i
landet att bilda bättre förutsättningar för att utveckla kommunikativ förmåga.
Denna reflektion bör därför ses som en idéskrift som har syftet att utmana formerna för
kommunal organisering för att bidra till en förbättring av den generella kommunikativa
förmågan. Därför väljer vi att fokusera på de möjligheter som man kan se, snarare än de
svårigheter det innebär. Att få kommunikation att verka effektivt i en kommunal organisation kommer sannolikt alltid att erbjuda rejäla utmaningar, men det är vår förhoppning att
denna reflektion ska bidra till att man möter dessa utmaningar med entusiasm.

Carina Asplund				

Sven Hamrefors



Den kommunala traditionen
Sverige har en lång och djupt rotad tradition av hur kommunalt arbete bedrivs. Den kan härledas tillbaka till den
tid då nästan alla svenskar var självägande bönder. Det
centraleuropeiska feodala systemet fick aldrig riktigt
fäste i Sverige, på grund av ett massivt motstånd från
bönderna som kunde organisera sig på lokalplanet. På
sjuttonhundratalet gjorde adeln försök att införa någon
slags feodal ordning men det mötte på motstånd. Detta är
en händelse som Vilhelm Moberg beskrivit levande i sin
bok ”Rid i natt”. Svenska kungar har från tid till annan
blivit påminda om att den svenska gräsrotsnivån är att
räkna med, alltifrån ”Dackeuppror” till ilskna bönder i
Dalarna.
Det finns därför en djupt rotad kultur i Sverige att den
lokala befolkningen bör tas på allvar av dem som styr,
och att befolkningen i stor utsträckning är kapabel att
ta vara på sig själv. Därför uppstod redan tidigt en stark
kommunal styrning i landet. I dessa beslutande organ
satt personer som fått ett direkt förtroende från den
lokala befolkningen. Mandatet att sitta i en kommunal
ledning baserades framförallt på personval, i vilket
personliga egenskaper spelade stor roll för förtroendet
personen fick från medborgarna. De frågor som togs upp
av den kommunala ledningen var av mycket konkret och
begränsad natur. Avståndet mellan beslut och handling
var relativt kort och man kunde lätt följa hur beslut
omsattes till handling. Det traditionella kommunala
självstyret har därför vuxit sig starkt under lång tid och
är i dag väl institutionaliserat i samhället.
För drygt 100 år sedan började det politiska livet
genomsyras av partipolitik. På riksplanet ledde det till att
den politiska debatten blev färgad av de olika ideologier
som partierna företrädde och det i sin tur gav näring
till ett utvecklat lagstiftningsarbete. Eftersom Sverige
inte godkänner ministerstyre får inte rikspolitikerna ett
direkt inflytande på den operativa verksamheten, även
om de kan utöva visst inflytande via makten att utnämna
verkschefer. Politiken på riksplanet kommunicerar därför främst via de lagar man stiftar och via makten över
skattemedel. När det gäller rikspolitikernas inflytande
i att ändra lagar finns dessutom en modererande kraft
i lagrådet, som avgör om ett lagförslag passar in i den
helhet som lagarna måste utgöra.
På det kommunala planet innebar tillblivelsen av partipolitik en direkt påverkan på beslutsprocesserna. Till
skillnad mot staten har ju inte kommuner lagstiftande
makt, även om man har viss möjlighet att skapa lokala
förordningar av olika slag. Men i stort sett handlar alla
kommunala politiska frågor om operativa ärenden. Om



man studerar hur det politiska inflytandet sker i en kommun jämfört med motsvarande inflytande på riksplanet
finner man därför en intressant skillnad:
På riksplanet finns det en begränsning i hur
mycket den politiska viljan kan styra operativ
verksamhet, medan politikerna på det kommunala planet i stort sett saknar sådana begränsningar.
Detta har lett till att politiker får ett starkt operativt inflytande i många kommuner och detta inflytande förstärks
av den kommunala självstyranderätten, eftersom den de
facto ger kommuner monopol på rätten att styra sin kommun. Man kan inte konkurrensutsätta den kommunala
självstyranderätten.
En annan faktor som är värd att notera i detta sammanhang är att kommunpolitiker har två grunder för
utveckling av sina budskap och sin argumentation. Å ena
sidan är det deras plikt att ta tillvara kommuninvånarnas
intressen, men å andra sidan har de också lojalitet med
sina politiska partier på riksplanet, i andra kommuner
och landsting. Det innebär att den kommunala styrmodellen som utvecklades i ett tämligen homogent bondesamhälle, har ändrat karaktär i och med partipolitikens
inträde. Normaltillståndet är snarare heterogenitet än
homogenitet. I bästa fall kan detta leda till en dynamisk
utveckling, men risken är också stor att det kan leda till
att politiker sänder splittrande och fragmenterande signaler in i den kommunala verksamheten och den kan få
svårt att ”hänga med i svängarna”.

Styrning av andra organisationer
Det finns många former av organisationer i vårt samhälle, alltifrån olika bolagsformer till föreningar och
stiftelser. Av dessa är kanske bolag och föreningar de
vanligast förekommande och de som mest påverkar våra
föreställningar om hur organisationer leds. Det vanliga
är att sådana organisationer har en uppdelning mellan
inflytandet från dess intressenter och dess ledning.
I bolag utgörs den påverkande intressentgruppen av
ägarna som kan göra sin röst gällande på bolagsstämman
och där kan de bestämma hur styrelsen ska se ut. Det
är bara i bolag som ägs av någon enskild part till över
50 procent som styrelsen är helt i knät på ägaren (med
undantag för vissa specialregler som gäller minoritets-
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intressen). I alla andra bolag sker en förhandling mellan
ägare och styrelse och den sker alltid inom ramen för
bolagsordningen. Det innebär att ägarna inte direkt kan
påverka bolagets verksamhet utan måste göra det via
styrelsen. I föreningar ser det ut på liknande sätt. Där
representeras medlemmarna på föreningsstämman och
utser en styrelse och alla förslag behandlas inom ramen
för föreningens stadgar. Bolagsordningar och föreningsstadgar är trögrörliga fenomen, det krävs mycket genomgripande åtgärder av medlemmar respektive bolagsägare
om dessa ska ändras.

Jämförelse
Slutsatsen av denna redogörelse blir att kommuner skiljer sig rätt mycket i hur olika intressenter påverkar ledningen av organisationen via sina möjligheter att kommunicera. Kommuner är unika i och med att de praktiskt
taget inte har några begränsningar i hur mycket en viss
grupp kan få inflytande. Dels har kommunala politiker
möjlighet att direkt påverka operativ verksamhet, dels
kan variabiliteten i deras politiska uppfattningar också
direkt få en inverkan på operativ verksamhet.
I den bästa av världar kan detta leda till att en progressiv politisk vilja kan driva den innovativa förmågan i
en kommun. I den sämsta av världar kan det leda till
att variabiliteten i politiska beslut inte är förenlig med
verksamhetens begränsade omställningsförmåga eller
att politisk oenighet leder till handlingsförlamning.
Tyvärr förefaller det vara vanligare att det politiska
inflytandet får denna förvirrande eller förlamande effekt
på operativ verksamhet i kommuner och det finns därför
anledning att reflektera över hur kommuner skulle kunna
organisera sig för att uppnå en mer effektiv kommunikationssituation i sitt ledarskap.

I detta forskningsprojekt har det utmejslats en grundprincip för kommunikativ organisering. Den har upprepats i
många reflektioner tidigare och tål att påminnas om även
här. Principen följer den grundläggande kaosteoretiska
principen att förändring sker där ordning samverkar med
kaos. Översatt på en organisatorisk situation innebär det
att ordningen ska representeras av den grundläggande
tankemodell som utmärker organisationen, medan organisationens medlemmar samtidigt ska stimuleras till
variabilitet i aktiviteter. Enkelt uttryckt innebär det att
man ska samlas kring ett synsätt och alltid vara öppen
för olika sätt att åstadkomma bästa möjliga resultat inom
ramen för detta synsätt.
All kommunikation bör därför vara utformad så att den
stödjer en sådan situation. Eftersom allt i en organisation
kommunicerar så gäller det att allt också gör det i bästa
möjliga kaosteoretiska balans. Grovt indelat kan man
identifiera fyra områden som bygger upp organisationens kommunikativa förmåga: processer, strukturer,
social interaktion och omvärldsrelationer. På alla dessa
fyra områden måste organisationen visa upp en balans
mellan samling kring den grundläggande idén och variabilitet i aktiviteter. Det innebär att organisationen måste
utveckla två former av ledarskap:
1. Det ideologiska ledarskapet. Detta är det centrala
ledarskapet i organisationen och det har ansvar för
att utveckla organisationens effektivitet i dess direkta
prestationer för att skapa värde.
2. Det kontextuella ledarskapet. Detta ledarskap tar
ansvar för att utveckla relationer med organisationens
nätverksmiljö så att man uppnår balans och bredd i
dem. Det är alltså en vidareutveckling av den funktion
som vanligtvis brukar kallas för ”public relations”.
Kommunikationsfunktionen i en sådan organisation kan
med fördel ta ansvaret för det kontextuella ledarskapet
och kan då utveckla det i fyra operativa roller:
1. Medlare
Denna roll är en utvidgning av rollen att endast agera
som förmedlare av budskap. Medlarrollen är mer än
så. Den innefattar ansvaret att verka för meningsskapande mellan flera parter. Det synsättet ger möjlighet
för kommunikationsfunktionen att aktivt arbeta med
att skapa mening kring viktiga frågor där parterna själva inte har förmågan att göra det. Viktigast här är tidsfaktorn. Moderna organisationer står ofta inför turbu-





lenta situationer och behöver utveckla sin förmåga till
snabbt, men samtidigt robust meningsskapande. Detta
ställer stora krav på en effektiv medlingsfunktion.
2. Systembyggare
Denna roll innebär att kommunikationsfunktionen
måste kunna vara aktiv i designen av processer för
att säkerställa deras kommunikativa egenskaper. Här
finns flera viktiga dimensioner såsom processernas
inneboende samordningslogik, deras förmåga att kommunicera centrala och lokala perspektiv och effektiviteten i kunskapsförmedlingen via processer.
3. Coach
Denna roll börjar bli vanlig och innebär att kommunikationsfunktionen arbetar med att utveckla medarbetares kommunikativa förmåga. Bland de tidigare
reflektionerna i denna serie finns ett exempel på hur
Volvo utvecklat ett system för att höja den kommunikativa förmågan hos dess mellanchefer, vilket är ett
exempel på denna roll (2/07).
4. Påverkare
Detta är en viktig men grannlaga roll för kommunikationsfunktionen. Den innebär att man intar samma
roll som narren i det medeltida kungadömet. Man har
alltså rollen att konstruktivt ”manipulera” sin egen
organisation. Denna roll är mest påtaglig i arbetet
kring omvärldskommunikation. Arbetet kring ”Fri
Television”, som vi tidigare rapporterat om, är ett
exempel på denna roll (2/06).
Detta är den teoretiska plattform som vi nu ska använda
för att utarbeta ett förslag till hur kommuner kan effektivisera sitt kommunicerande ledarskap. Det finns emellertid även en annan teoretisk dimension vi behöver komplettera med och den gäller ett synsätt på organisatorisk
effektivitet. Professor Terry Hill vid Oxford University
har utarbetat två begrepp som idag blivit allmänt accepterat inom området produktionsstrategi. Hill menar att
ett företag måste uppvisa effektivitet i två avseenden för
att lyckas på marknaden. Det ena avseendet kallar han
”qualifier” och det andra ”order winner”.
”Qualifier” är den produktionskompetens som företaget måste kunna visa upp för omvärlden för att få vara
med i konkurrensen om att få en order. Det är alltså de
egenskaper som kvalificerar företaget till att få vara
med och tävla över huvudtaget. Dessa egenskaper delar
företaget med alla andra som också får vara med i konkurrensen. Översatt till en kommun kan man uttrycka

denna egenskap som de grundläggande uppgifter som
alla förväntar sig att en kommun ska kunna klara av. I
fortsättningen kallar vi de egenskaperna för ”Kommungenerella”.
”Order winner” är sådana egenskaper som gör att ett
företag ökar sina chanser att få en order. Det är alltså
speciella egenskaper som skiljer företag åt och det gäller
för varje företag att försöka utveckla sina egna speciella
egenskaper som man tror att marknaden favoriserar. Om
man översätter detta till en kommuns situation handlar
det om de egenskaper som en kommun bör utveckla för
att bli annorlunda jämfört med andra kommuner och
bidra till kommunens utveckling. Dessa egenskaper är
alltså de som kommunen profilerar sig på. I fortsättningen kallar vi dessa egenskaper för ”Kommunspecifika”.
Sådana kommunspecifika egenskaper relaterar till den
speciella profil som en kommun bör utveckla beroende
på dess omgivning. En kommun som har mycket tung
elektromekanisk industri bör satsa på sådana egenskaper som stödjer vidareutvecklingen av sådant näringsliv. En kommun som har 3 600 småföretag inom olika
verkstadssektorer och en befolkning på 30 000 personer
är givetvis beroende av att den sortens näringsliv får
maximala chanser att utvecklas. En kommun som har
de mest populära badorterna på Västkusten bör satsa
på kommunspecifika egenskaper som passar en sådan
situation.

Förslag
Det centrala i vårt förslag är att man måste skapa en
bättre kaosteoretisk balans i kommunikationssituationen
i kommuner, som driver effektiviteten i dess kommungenerella och kommunspecifika egenskaper.
En av grundpelarna i vårt samhälle är att offentliga
organ ska arbeta utifrån en demokratisk plattform. Det
är därför inte ens önskvärt att diskvalificera det politiska
inflytandet på kommunalt arbete. Emellertid, eftersom
den politiska viljan varierar, och ska tillåtas variera, så
kan den inte få ett direkt inflytande på operativt arbete.
Den måste ha en motpart gentemot vilken den utvecklar ett meningsskapande förhållande. I rikspolitiken
finns sådana motparter i lagråd och liknande instanser,
vilket vi redan redogjort för. I kommuner bör en liknande instans skapas och den som är mest lämpad att inta
denna roll är kommunstyrelsen och dess underställda
ledningsfunktioner.



Åtgärder för operativ effektivitet
Relationerna mellan kommunfullmäktige och kommunstyrelse bör alltså vara liknande den som finns i
bolagsvärlden. Kommunfullmäktige utser ledamöter i
kommunstyrelsen och i och med att de blir valda har
de ansvar att vårda kommunens kommungenerella och
kommunspecifika egenskaper. Dessa egenskaper bygger
kommunens verksamhetsidé och bör därför fungera som
stabilitetsskapande för det kommunala arbetet.
Den verksamhetsidén ska inte kunna förändras genom
snabba politiska beslut utan alla inblandade parter måste
erkänna dess långsiktighet och varaktighet. När politiker
kommer med förslag till förändringar av den kommunala
verksamheten måste det alltså ske en förhandling mellan
fullmäktige och styrelse och i den dialogen måste båda
parter erkänna sina roller: Styrelsens roll är att bevaka
verksamhetens varaktighet och fullmäktige har rollen att
komma med förslag till förändring. Detta innebär också
att de politiska partierna inte bör vara direkt representerade i operativa organ, såsom olika nämnder.
I praktiken innebär detta att kommunstyrelsen får en
ökad makt gentemot politiken, men det innebär också
att politiken ges större frihet att leverera förslag, vilket
sannolikt innebär en ökad kreativitet i de förslag som
utarbetas.
I en sådan situation blir kommunstyrelsens uppgift
att mer renodlat vara företrädaren för det ideologiska
ledarskapet i kommunen genom att den har ansvar för
att vårda dess verksamhetsidé. Detta skapar i sin tur ett
behov av att någon i organisationen axlar ansvaret för det
kontextuella ledarskapet, vilket kommunikationsfunktionen med fördel kan göra.
När kommunikationsfunktionen axlar det ansvaret ger
det möjlighet att verka fullt ut i de fyra områden och i de
fyra roller vi beskrivit ovan. Man kan också se det som
att kommunikationsfunktionen kan utveckla sitt arbete
i två dimensioner: dels att stödja kommunstyrelsen i sin
roll som ideologisk ledare, dels stödja utvecklingen av
operativa organ i kommunens nätverksmiljö.
I fortsättningen ska vi utgå ifrån en hypotetisk kommun
där samspelet mellan fullmäktige och styrelse är av det
slag vi skisserat ovan och beskriva hur vi tänker oss att
kommunikationsfunktionen kan bidra till organisatorisk
effektivitet genom att agera inom ramen för det kontextuella ledarskapet.



Oavsett storlek så ansvarar kommunen, som organisation, för en bred och diversifierad verksamhet inom sitt
geografiska område. Kommunen är en tjänsteleverantör
och servicegivare som hanterar en mängd tjänster som
sträcker sig över ett brett fält, allt från den ”hårda”
sektorns tjänster såsom renhållning, vatten, avlopp och
avfallshantering, till den ”mjuka” sektorns tjänster såsom
äldreomsorg, skola, barnomsorg, socialtjänst och service
till människor med behov av stöd. Däremellan finns
näringslivsfrågor, räddningstjänst, plan- och byggfrågor,
miljö- och hälsoskydd och mycket mera. Kommunen gör
också annat som främjar samhällsutvecklingen, såsom
att värna om miljö och natur, hälsa, social och kulturell
utveckling m.m.
I den kommunala världen talar man inte gärna om
”kunder” utan använder gärna andra beteckningar såsom
medborgare och brukare. Vi har i den här reflektionen
valt att använda begreppet kunder för att ändå få ett hanterbart samlingsnamn för alla dem som kommunen finns
till för. Det är också ett sätt för oss att poängtera att vi
har fokus på kommunens effektivitet som producent och
leverantör av sådant som ska konsumeras av någon.
Det kan dels röra sig om sådana tjänster som kommunen enligt lag eller gängse norm ska leverera, det
kommungenerella uppdraget, dels kan det röra sig om
verksamheter som kommunen vill utveckla i syfte att
förstärka sin konkurrenskraft - de kommunspecifika
egenskaperna.
Bland kravställande kunder finns allt från företag till
enskilda medborgare och brukare, i alla åldrar, med
olika behov, vitt skilda förutsättningar och föreställningar. Med i bilden finns också den mängd intressenter
och samarbetspartners som påverkar och/eller levererar
kommunens utbud av tjänster. De har därför intresse av
hur kommunen utformar och levererar sina tjänster.
Kommunen är idag inte alltid den enda leverantören av
traditionellt kommunala tjänster. Ett exempel är friskolorna som har en annan huvudman än kommunen, men
finansieras med skolpeng för de elever som söker och
antas dit. Även den alternativa driftsformen entreprenader gör det möjligt för privata aktörer att, på uppdrag av
kommunen, utföra kommunala tjänster efter att en kommunal upphandling skett. Kommunen är då fortfarande
huvudman och skyldig att se till att kunden får den tjänst
han eller hon förväntar sig.
Kundhanteringen håller på att bli mer ”front officeorienterad” dvs. kunden blir mer delaktig i processen,
och ska också kunna hantera sina ärenden själv på ett
helt annat sätt, via till exempel e‑tjänster. Gränssnitten



mellan tjänsteleverantör och kund blir därför alltmer
diffusa. Kravet på tillgänglighet ökar. Individualiseringen i samhället gör också idag att kommuner måste
ge utrymme för alltmer individanpassade lösningar.
Sammantaget gör detta att tjänster som historiskt sett har
utformats traditionellt och enligt viss standardisering, nu
möter nya krav på tillgänglighet, hållbarhet, flexibilitet,
individanpassning, speciella profiler etc.
Omvärlden, kommunens kunder, kräver effektivitet,
flexibilitet och kvalitet. Kommunen har inte längre bara
krav på sig att leverera en form av resultat. Resultatmåtten blir mer mångfacetterade och mottagarens totala
upplevelse är viktig. Slutgiltigt handlar det om bilden av
kommunen som tjänsteleverantör.
En mängd omvärldsfaktorer påverkar verksamheten
och tjänsteproduktionen – lagar, samhällsutvecklingen,
krav från kunder m.m. Några exempel är:
Samhället – ett allt mer mångkulturellt, individualiserat och rörligare samhälle, där även generationsväxlingar påverkar det kommunala tjänsteutbudet och frågor om jämställdhet, tillgänglighet
och hållbar utveckling blir allt viktigare.
Gränsöverskridandet – vi samarbetar mer och
mer över gränser (offentligt, privat, ideellt) och
påverkas av internationaliseringen och globaliseringen. Det ställer krav på kommunen som
nätverksorganisation.
Ny teknik – den ger ökade möjligheter till
tjänsteutveckling och den skapar förväntningar
hos kunderna på nya arbetssätt och nya sätt att
kommunicera. Kunderna blir mer kräsna i sina
krav på kommunens tekniska nivå i utbudet av
tjänster.
Medborgarperspektivet – kommuner går mot
mer delaktighet och dialog med sina kunder,
kundernas krav och förväntningar växer. Service
och tillgänglighet blir viktigt, individanpassning
likaså.
Kommunkampen – mellan kommuner pågår
och eskaleras en konkurrens om medborgare och
resurser. Kommunerna behöver därför attrahera
aktörer och verksamheter som är viktiga för den
kommunspecifika kompetensen och utveckla sin
attraktionskraft som kommun. Det blir också viktigt att marknadsföra kommunen som en attraktiv
arbetsgivare för att säkra den framtida kompetensförsörjningen.
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Helhetsperspektiv, långsiktighet och kvalitetsfokus blir
därför allt viktigare för det man producerar och levererar, inte minst ur ekonomisk synpunkt. Det handlar
om att kritiskt granska, göra rätt saker, prioritera rätt
och minska sårbarheten. Kommunerna förvaltar skattemedel och avgifter och ska leva upp till lagkraven för
god ekonomisk hushållning, så att inte finansieringen av
välfärden skjuts upp till kommande generationer.
För att stödja kommunens operativa utveckling, som den
komplexa tjänsteleverantör kommunen är, krävs några
strategiska byggstenar. Dessa byggstenar kräver också
ett kommunikativt stöd. Här får kommunikationsfunktionen en viktig roll i att ta ansvar för det kontextuella
ledarskapet som stöd för det ideologiska ledarskapet.
Som vi tidigare sagt handlar det om att kommunikationsfunktionen får ansvara för att utveckla relationer
med kommunens nätverksmiljö så att man uppnår balans
och bredd i den, det vill säga föra tillbaka bilder från
verksamhet och omvärld till kommunledningen, så att
det ideologiska ledarskapet får det underlag som krävs
för att utveckla organisationens effektivitet.
De tre strategiska byggstenarna som behövs är en
verksamhetsidé, en processledningsmodell och en nätverksstrategi.

Verksamhetsidé för helhetstänkande
och kreativitet
För att uppnå yttre effektivitet krävs effektivitet i det
inre arbetet. Vid sidan av vision och mål, som tydligt
talar om vart man siktar långsiktigt och vad man ska
uppnå, måste kommunledningen identifiera, utforma
och kommunicera en långsiktigt hållbar verksamhetsidé
som alla nivåer och alla grupperingar i den kommunala
organisationen kan förhålla sig till, identifiera sig med
och översätta till sin egen verksamhet. Det finns ett antal
krav som en sådan verksamhetsidé måste uppfylla:
Verksamhetsidén bör utformas som en rolldefinition;
den måste beskriva hur man ska förhålla sig till dem man
finns till för i omvärlden – kunder och andra intressenter
– snarare än att ha ett introvert perspektiv som fokuserar
på den egna organisationen eller beskriver ett tillstånd
man vill uppnå. Här är kommunens utmaning helheten
i den komposition av tjänster som kommunen utför
till den stora mångfalden av kunder och intressenter.
Den måste vara tillräckligt brett formulerad för att
kunna fungera för alla de disparata verksamheter som

finns i en kommun, samtidigt som den ska vara så
fokuserad att den inte blir för ”lös i konturerna”, så att
den blir svårtolkad och svår att förhålla sig till.
Den måste vara långsiktigt formulerad, så att den kan
hålla över mandatperioder, även om man skulle byta
politisk majoritet. Den demokratiska politiska processen är viktig att vårda, men dess inflytande över
den kommunala verksamhetsidén bör ske genom en
effektiv dialogprocess mellan politiker och kommunledning. Om politiska initiativ kan kommuniceras rakt
in i den operativa strukturen kan det inverka menligt
på långsiktigheten i den roll kommunen önskar kommunicera, vilket i sin tur minskar dess effektivitet.
Med en långsiktig formulering av verksamhetsidén
skapas en ram för dialog mellan den politiska viljan i
kommunfullmäktige och den operativa viljan i kommunstyrelsen.
Den måste ge utrymme för kreativitet och frihet när
det gäller att utforma aktiviteter och åtgärder. Det
innebär att den ska beskriva vad man ska göra, vilken
roll man ska spela - inte diktera hur man ska göra.
Verksamhetsidén ska inspirera och vägleda och vara
en plattform för strategisk utveckling och verksamhetsplanering på alla nivåer.
Verksamhetsidén måste genomsyra hela den kommunala organisationen och dess operativa nätverk och
vara grunden i all verksamhetsutveckling. Därför är
det viktigt att kommunicera den på ett sådant sätt att
den kan tolkas och översättas i kommunens alla vitt
skilda verksamheter.
Informatören spelar här en viktig roll i att kommunicera
och förankra verksamhetsidén i hela organisationen och
dess verksamheter – informera, bjuda in till delaktighet,
skapa dialog, stödja utvecklingen av interna nätverk och
få olika grupperingar att samverka för att uppfylla rollen
som verksamhetsidén beskriver.
Informatören ska kommunicera det ideologiska helhetsperspektivet, men även stötta de olika grupperingarna
i tolkningsarbetet utifrån gruppernas egna perspektiv,
och bidra till att skapa förståelse för andra gruppers
perspektiv. Det är en meningsskapande process för att
verksamheterna ska kunna arbeta med hur de kan skapa
en effektiv servicenivå i sin egen verksamhet i organisationen. Det sker utifrån den roll som kommunen vill
ha gentemot kunderna och gör verksamhetsidén till en
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naturlig del av verksamhetsplanering och verksamhetsutveckling. Informatören fyller också en viktig funktion
när det gäller att omvärldsbevaka, tolka och kommunicera sådant som kan påverka och utmana verksamhetsidén – det som är grunden för utvecklingen av den. Dessa
bilder måste föras tillbaka till kommunledningen. Det
handlar om att förmedla och medla.

Processer för helhetstänkande och kvalitet
Processorganisationer är relativt vanliga i det privata
näringslivet. Processerna i en organisation ska bidra
till att stödja organisationens vision, affärs/verksamhetsidé och mål. Det gäller såväl huvud- som stöd- och
ledningsprocesser. Processer handlar om vad vi faktiskt
gör i en organisation, för att möta det vi förväntas uppnå
och leverera. Processerna ska ha kunden i fokus, såväl
interna kunder som externa, och ska utvecklas och effektiviseras utifrån kundens behov och de förutsättningar
som ges (till exempel budget, resursbegränsningar etc.).
En organisations processtyrning ska bidra till helhetssynen, tydligheten och långsiktigheten – viktiga faktorer
för såväl privata som kommunala organisationer.
Om verksamhetsidén talar om vilken roll vi ska spela,
och mål och vision pekar på vart vi ska nå, så visar
processerna vilka steg vi tar för att nå dit. Vi kan lättare identifiera vilka steg vi behöver förbättra för att bli
effektivare och tillgängligare och leverera rätt tjänst till
kunden. Processarbete handlar alltså ytterst om kvalitetsutveckling av produktion eller tjänster. Det kräver
att man arbetar kontinuerligt med att utveckla processerna, det vill säga kartlägga hur de ser ut, hur de hänger
samman och kan samverka, var förbättringspotentialen
finns, vem som ansvarar för vad.
Processer finns i en organisation, oavsett processtyrning
eller ej, men om man inte utvecklar processerna utifrån
ett helhetsperspektiv, och inte säkrar upp att processerna
samverkar på bästa sätt, så utvecklas de isolerat från varandra och från de övergripande strategierna. Risken för
suboptimering är stor och processerna stödjer inte den
operativa utvecklingen. Därför behöver organisationen
en processledningsmodell.
Ledningen i den kommunala organisationen behöver
alltså identifiera ett sammanhållet processarbete som
en viktig framgångsfaktor och stödja det arbetet ur ett
helhetsperspektiv genom att införa en processledningsmodell och tillsätta resurser som kan arbeta med det.
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En processledningsmodell syftar till att säkerställa
utveckling av processerna så att de stödjer kommunens vision, verksamhetsidé och mål (delarna ska
stödja helheten),
fokus på kommunens kunder – vem finns kommunen
till för och vad ska den leverera?
effektiva, samordnade och förankrade arbetssätt i hela
den kommunala organisationen,
tydligt utpekade roller och ansvar i arbetet med att
leda, utveckla och samordna processerna.
Det finns många exempel på hur en sådan processledningsmodell kan se ut, men vi ska inte bli så detaljerade
här. Det viktiga är att konstatera att ett strukturerat sätt
att arbeta med processerna i den kommunala organisationen är en framgångsfaktor för att kunna utveckla
och leverera kvalitetsmässiga tjänster till kommunens
kunder.
Här handlar det återigen om att kommunicera helheten
internt, det vill säga skapa en tydlig bild av hur delprocesserna hänger samman och hur de samverkar för
att stödja kommunens vision, verksamhetsidé och mål,
och på det sättet bidra till ett samordnat arbetssätt. Det
handlar också om att kommunicera processernas arbetssätt till berörda verksamheter och samarbetspartners
och även kommunicera förändringar i och utveckling av
processerna i olika forum.
Informatören behöver också bidra till att kommunicera
kundfokus – vem är kunden, vilka behov har kunderna,
hur upplever kunderna de tjänster som levereras, var
finns utvecklingspotentialen?
Informatören kan spela en väsentlig roll genom att skapa
mötesplatser för återkoppling och diskussion om resultat
och synpunkter – utifrån och in, från kunderna till de
interna leverantörerna av tjänster, och internt nerifrån
och upp, från kunder och medarbetare via verksamheterna och processerna till kommunledningen. Ett viktigt
uppdrag är att konstruera en effektiv kommunikationsprocess för att skapa nya perspektiv – det handlar om att
utveckla förutsättningarna för en effektiv dialog inom
och mellan de olika nivåerna. Detta blir ännu mer utmanande då man beaktar att de olika processerna som ska
leda fram till en levererad tjänst till en kund kan ha flera
alternativa utförare i den kommunala organisationen,
och ibland även utanför organisationen då viss verksamhet utförs på entreprenad. Här blir informatören systemmakare, förmedlare/medlare och en påverkare.
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Nätverk för samverkan och värdeskapande
En kommun är i högsta grad en nätverksorganisation
med externa samarbetspartners och interna nätverk.
Det ställs alltmer krav på effektiviseringar av tjänsterna som i sin tur ställer krav på fungerande samarbete med till exempel myndigheter och samhälleliga instanser, eller internt mellan förvaltningar
i den kommunala organisationen, eller mellan
förtroendevalda och tjänstemän. Den maximala tillgänglighetsvisionen bygger på idén
att kunden bara ska ha en ingång till myndighetsvärlden och sedan inte behöva bry
sig om vilken myndighet som tar hand
om vilken del i ärendet. På samma sätt
ska kunden bara behöva ha en ingång i
kommunen. Vilka förvaltningar som
sedan tar hand om de olika delarna
i ärendet ska kunden inte behöva
känna till eller hålla reda på.

Nätverk uppstår och avvecklas kontinuerligt efter behov.
Man samlas runt gemensamma intressen eller uppdrag
och syftet med nätverken kan vara allt från enkelt erfarenhetsutbyte till ett faktiskt operativt samarbete.
Kommunen behöver alltså utveckla fungerande nätverk
utifrån och in. I det externa perspektivet måste kommunen utveckla nätverk med sina externa samarbetspartners eller andra aktörer med liknande intressen eller
uppdrag eller med kunderna direkt.
Kommunen behöver också utveckla fungerande interna
nätverk i organisationen, både funktionsinriktade och
tvärfunktionella. Återigen kan syftet med nätverken
vara allt från kunskaps- och erfarenhetsutbyte till faktiska gemensamma uppdrag som måste lösas med hjälp
av rätt sammansättning av kompetenser från organisationens olika verksamheter.
Det viktiga är att man är på det klara med syftet och
nyttan med nätverket i förhållande till verksamhetsidén
– det måste tillföra organisationen värde.
I ett nätverk står uppgiften i centrum och man förväntas
leverera värde. Har man ett fungerande nätverk bidrar
det till kunskapstillväxten i organisationen, något som
är nödvändigt för en organisations överlevnad och funktion. Eftersom en enskild individ, eller ens en hel enhet/
avdelning, inte kan besitta all nödvändig kunskap, så
krävs samarbete. Nätverk blir därför oumbärliga. De kan
dock, till viss del, upplevas som hotfulla mot invanda
roller – gränserna suddas ut, rollerna blir otydligare
och man blir lättare utbytbar. Dynamiken i ett nätverk
kan verka skrämmande och kraven att generera värde
likaså. Om den kommunala organisationen har en tydlig
funktionsindelning riskerar den att plöja allt djupare i
sina egna fåror och får därmed svårt att i praktiken hitta
former att samarbeta över gränserna och bilda interna,
fungerande nätverk. Det gäller att motverka att det
utvecklas en kultur där man bevakar sitt, och undviker
deltagande i nätverk. Samarbete är en del av verksamheten och det centrala i verksamhetens uppdrag.
En viktig dimension i den kommunala organisationen är
samarbetet mellan politiker och tjänstemän. Administrationen och serviceinsatserna från verksamheterna är
beroende av politikernas styrningsförmåga – en tydlig
beslutsprocess och en tydlig rollfördelning behövs. De
kommunala verksamheterna och de politiska företrädarna behöver också utveckla sitt gemensamma nätverk
för ett effektivt samarbete, och skapa forum där man kan
mötas för dialog. Enkelt kan man säga att tjänstemännen

14

jobbar för politiken och politikerna för medborgarna
– men riktigt så enkel ser inte verkligheten ut eftersom medborgarna oftast har sin direkta kontakt med
verksamheterna, inte med politikerna. Det är därför en
utmaning att definiera gränsen mellan partipolitik och
styrningen av den kommunala verksamheten, vilket vi
redan har varit inne på ovan.
Sammantaget ställer allt detta krav på att kommunledningen utvecklar en värdeskapande nätverksstrategi.
Man behöver kartlägga hur nätverkskedjan ser ut, vad
som skapar värde för kommunens tjänsteutveckling och,
baserat på det, utveckla en strategi för hur det värdeskapande nätverkandet ska se ut och utvecklas. Man behöver
också ha en strategi för hur man ska ta tillvara på det
värde som genereras via nätverken i form av information, kunskapsutbyte, effektiviseringar – ja, till och med
faktiska tjänster till kunderna.
Kunskapsutbyte och ny kunskap uppstår när människor
interagerar med varandra. Att arbeta tillsammans i ett
nätverk är att strukturera det kunskapsutbytet utifrån
ett nyttoperspektiv, så att man kan nå ett gemensamt
mål – det gemensamma värdeskapande som nätverket
syftar till.
Här har informatören återigen en konstruktörsroll, men
även en medlarroll. Konstruktörsrollen består i att skapa
mötesplatser för nätverken, medlarrollen innebär mer
att bygga broar, skapa förståelse mellan grupperingar –
internt inom den kommunala organisationen och mellan
verksamhet och politik, externt med samarbetspartners,
intressegrupper och kunder. Informatören kan bidra
genom att bjuda in till dialog och stötta den samverkan
som uppstår inom nätverken.
Om en fungerande nätverksstruktur saknas i en organisation, uppstår ofta spontana och informella nätverk.
Dessa kan även uppstå i fungerande nätverksorganisationer. Det kan bero på att det finns ett uttalat behov,
men inget officiellt sanktionerat nätverk. Det bygger lite
på samma principer som gör att de anlagda vägarna och
stigarna i en park inte alltid är de som används. Även
om man i planeringsskedet för parken försökt tänka så
funktionellt som möjligt, och skapat gångbanor i parken
där man tror att människor har behov av att gå, så uppstår ändå alltid de spontana, upptrampade stigarna som
speglar det faktiska behovet. Därför kan det vara listigt
att vänta med att permanenta gångvägarna tills man har
noterat vilka stigar folk själva väljer.

På samma sätt behöver en organisation vara vaksam på
vilka spontana nätverk som uppstått och utvärdera om
en formalisering kan vara på sin plats. Där kan informatören bidra med att bevaka vilka grupperingar som
uppstår och även bidra i det strukturella arbetet. Det
kräver närvaro på de olika nivåerna i organisationen. Här
måste man dock vara vaksam på att nätverket verkligen
fyller ett syfte för organisationens utveckling. Värdeskapandet, nyttan, måste hela tiden vara i fokus. Stödjer
nätverket organisationens strategier och mål?
En annan utmaning för informatören är digitala nätverk. Hur tar man tillvara på kunskapen som genereras i
dessa? Här kan informatören återigen fylla en konstruktörsroll – skapa användarvänliga lösningar för digital
lagring av de kunskaper som genereras, och bidra till
att de personer i organisationen som kan ha nytta av
dessa kunskaper, på ett strukturerat sätt kan tillgodogöra sig dem. Kunskap blir snabbt gammal och tillgång
till uppdaterad kunskap vid rätt tillfälle kan vara en
överlevnadsfaktor för organisationens och processernas
utveckling.

Åtgärder som stödjer det
ideologiska ledarskapet
i kommunstyrelsen
Ledarskap handlar om kommunikation. Kommunikationsfunktionen i den föreslagna kommunala organisationen ska genom ett kontextuellt ledarskap inte bara
stödja effektiviteten i nätverksmiljön, utan även ge stöd
till det ideologiska ledarskapet. Det innebär att kommunikationsfunktionen måste ha sin förankring i kommunledningen, samtidigt som den skall vara närvarande på
alla nivåer i den kommunala organisationen. Det gäller
även externt, nära kunderna och nära de samarbetspartners som kommunen har eller hoppas på att attrahera.
Kommunikationsfunktionen måste alltså även finnas
integrerad på verksamhetsnivå och på kundnivå. Detta
kan ske genom en väl utvecklad nätverksstruktur.
Kommunikationsfunktionen ska hjälpa till med att
kommunicera ideologin – vision, mål, verksamhetsidé,
strategiska prioriteringar - till verksamheterna och andra
berörda aktörer för en optimal tjänsteutveckling, så att
kommunen uppfyller sitt grundläggande uppdrag, men
också så att kommunen utvecklas genom att attrahera
verksamheter och aktörer som kommunen behöver för
att uppfylla sina kommunspecifika uppgifter och stödja
sin konkurrenskraft.
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Kommunikationsfunktionen måste också återkoppla
verksamheternas erfarenheter och kundernas upplevelser och befintliga och potentiella operativa partners
förväntningar och intresse till kommunledningen, så att
ideologin kan utvecklas och vara flexibel utan att förlora
i stadga.
Kommunikationsfunktionen blir därmed ett strategiskt
verktyg för att förmedla nödvändig kunskap – internt
uppåt och nedåt i organisationen, externt till och från
kunder och befintliga och potentiella aktörer och samarbetspartners.

Kommunikationsfunktionen på ledningsnivå
Kommunikationsfunktionen måste ha sin förankring i
kommunledningen för att kunna utgå från ett helhetsperspektiv, från de långsiktiga strategier kommunen
har och från de mål och den verksamhetsidé som kommunledningen satt upp för att styra verksamheten, det
vill säga för att kunna kommunicera ideologin nedåt i
organisationen och externt.
Men på den här nivån måste också kommunikationsfunktionen kommunicera kundperspektivet och verksamhetsperspektivet.
Kundperspektivet handlar om att förmedla bilden av
hur kunden eller befintliga/potentiella operativa samarbetspartners upplever kommunen och kommunens tjänster. Hur väl vårdar kommunen sina kommungenerella
och kommunspecifika uppgifter?
Verksamhetsperspektivet handlar om att kommunicera
de behov chefer och experter i verksamheterna ser av
processutveckling och kvalitetsutveckling av tjänster.
Syftet är att påverka strategierna så att de inte stagnerar och tappar kontakten med den ständigt förändrade
verkligheten. Men också att säkra att resurser sätts in
där de behövs.

Kommunikationsfunktionen på verksamhetsnivå
På verksamhetsnivån måste informatören ha ett nära och
kontinuerligt samarbete med chefer, experter av olika
slag och processledare – de som arbetar med kvalitets-,
tjänste- och verksamhetsutveckling.
På den här nivån kommunicerar informatören de
övergripande strategierna och bidrar med att underlätta
för verksamheterna att tolka och översätta dessa till sin
egen nivå och sitt eget uppdrag. Det är en del av förankringsprocessen. En viktig del av denna uppgift är också
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att fungera som coach så att mellanchefer utvecklar sin
kommunikativa förmåga.
På den här nivån fokuserar man på processerna – det
man gör för att leverera en tjänst till kunderna eller för
att behålla och attrahera önskvärda samarbetspartners
och aktörer. Här arbetar informatören nära chefer, experter och processledare för att identifiera och analysera
utvecklingspotential och för att kommunicera den uppåt
i organisationen för att strategier ska kunna anpassas
efter verkligheten och för att säkra resurser för den tjänsteutveckling som krävs.

Kommunikationsfunktionen på kundnivå
På den här nivån har informatören, tillsammans med
chefer, experter och processledare på verksamhetsnivå,
direktkontakt med kunden, externa aktörer och befintliga och potentiella samarbetspartners. Det kan ske via
nätverk, utvärderingar, möten, enskilda samtal, kommunikationskanaler som till exempel webben.
Här kommuniceras kommunens intentioner när det
gäller tjänsteleveranser, till exempel tillgänglighets- eller
tjänstegarantier. Vad ska kunden kunna förvänta sig av
den kommunala servicen? Här kommuniceras även kommunens profil och styrkor till befintliga och potentiella
önskvärda aktörer och samarbetspartners i hopp om att
väcka intresse och förväntningar och skapa en rörlighet
mot kommunen.
På den här nivån fångas även kundens, aktörernas
och samarbetspartners upplevelse av kommunen och
tjänsterna upp. Har man fått rätt effekt av tjänsten, hur
upplevdes den, hur kan man utveckla den? Tilltalar kommunens profil mig?
På den här nivån är det också viktigt att förmedla hur
man arbetar med utveckling och förbättringar i kommunen, det vill säga en återkoppling till kunden för att skapa
transparens. Kundens förtroende bygger på att kunden
kan se att dennes upplevelse av tjänsten tas om hand.
(Se figur på nästa sida.)

Kundperspektivet – kommunikationsstöd för en
bra tjänsteleverans
Informatören behöver finnas med på kundnivån, dels för
att lyssna av behoven och önskemålen och koppla tillbaka dem till verksamhetsnivån och kommunledningsnivån, dels för att ”paketera” tjänsterna på ett tillgängligt
sätt för att säkerställa att kunden får en kvalitetsmässig
tjänst, både vad gäller resultatet av den, upplevelsen av
den och bilden av den.

POLITIKEN OCH DEN DEMOKRATISKA PROCESSEN
KOMMUNIKATION:
Argument för förändring

KOMMUNIKATION:
Argument för stabilitet i verksamhetsidé och verksamhetsnytta

Utvärdering av behov för anpassning
av strategier och förändrad resurstilldelning.

LEDNING

Strategier utformas: vision, mål och
verksamhetsidé. Ramar och resurstilldelning beslutas.
KOMMUNIKATION:
Vad ska utföras? Vilken roll ska
jag ha? Vilka resurser fördelas?
Vilka ramar ges?

Utvärdering av utvecklingsbehov
och resursbehov.
KOMMUNIKATION:
Återkoppling av upplevelsen/bilden
på kundnivå och dess påverkan på
utvecklingsbehov och resursbehov.

KOMMUNIKATION:
Återkoppling av upplevelsen/bilden

VERKSAMHET

KUND/
EXTERNA AKTÖRER/
SAMARBETSPARTNERS

Kommunikation för en bättre tjänsteutveckling,
ett bättre tjänsteinnehåll
För att kunna utveckla bra tjänster eller attrahera önskvärda aktörer, verksamheter och partners, måste kommunen kommunicera med kunden, låta kunden vara
delaktig i utvecklingsprocessen. Kommunen måste
säkerställa en kontinuerlig dialog med kunden för att
förstå kundens behov och därmed kunna förbättra
kvaliteten på tjänsterna. Det handlar om att identifiera
vad det är som kunden faktiskt tillgodogör sig i den

Utifrån strategier, ramar och resurser
anpassas processer och utformningen
av tjänster och presentationen av
kommunen.Garantier och profiler
formuleras. Leverans av tjänst/
presentation.
KOMMUNIKATION:
Utformning av och information om
tjänsten. Tjänste- och tillgänglighetsgarantier. Vad står kommunen för?
Mottagande av tjänst/presentation
av kommunen.
UTVÄRDERING:
Fick jag det jag behövde?
Var det lättillgängligt/attraktivt?
Fick jag ett bra bemötande?
Vad fick jag för upplevelse?
Vad fick jag för bild av kommunen?

tjänst som kommunen levererar, och hur kunden skulle
vilja använda själva tjänsten. I den kommunikationen
kan ekonomiska vinster finnas, eftersom kommunen
då kan skala bort sådant som är onödigt och kostsamt,
identifiera vad det är i tjänstepaketet som inte skapar
värde för kunden och som kan tas bort, och leverera
det som motsvarar kundens faktiska behov – så kallad ”lean production”. Kommunikation blir viktig i
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den faktiska utvärderingsprocessen tillsammans med
kunden, och i återkopplingen av resultatet till verksamhetsnivån och kommunledningsnivån. Återkopplingen till kunden blir viktig för transparensen och för
kommunens trovärdighet som tjänsteleverantör.
Kommunikation för en bättre upplevelse
av tjänsten
Det är inte bara det faktiska strukturella innehållet i
tjänsten som spelar roll, utan hur det paketeras i form
av personligt bemötande, eller lätthet i att använda
tjänsten, till exempel en e-tjänst. Det handlar om
själva upplevelsen av tjänsten under tiden som kunden nyttjar den. Här behöver informatören vara delaktig för att förmedla trygghet, tillgänglighet, tillförlitlighet, flexibilitet och engagemang.
Här finns det ett tydligt internt uppdrag för informatören – att träna medarbetare i gott bemötande i kontakt
med kunderna och att fokusera på användbarhet och
tillgänglighet när det gäller utveckling av till exempel
e‑tjänster.
Kommunikation för en långsiktigt god bild
av tjänsten
Oavsett om man nyttjat en kommunal tjänst eller inte,
så har man ofta en bild av den, en föreställning av vad
man kan förvänta sig i form av kvalitet, effektivitet,
tillförlitlighet etc. En negativ bild är svår att vända och
där behöver man lägga mycket energi på att bygga upp
ett nytt förtroende. Det är ett långsiktigt arbete som
kräver energi och uthållighet. En positiv bild bär ofta
sig själv från år till år, men drabbas man av negativa
händelser, bör man omedelbart aktivt ta hand om dem,
så att den positiva bilden inte tappar i färg. Informatören har här ett viktigt uppdrag att kontinuerligt och
aktivt vårda den goda bilden av tjänsten och därmed
kommunen – lyfta goda exempel och våga vara nära
kunderna och deras behov.

Analys
En grundförutsättning för att utveckla en kommunikation som verkar som ett effektivt kontextuellt ledarskap
är att dialogen mellan de politiska intressenterna och
kommunens ledning fungerar effektivt. Idag har den
politiska sfären ofta ett alltför direkt inflytande i den
operativa verksamheten och det leder till att kommunernas ledning får för litet handlingsutrymme att bygga
ett stabilt ideologiskt ledarskap som ett ordningsska-
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pande moment i sättet att se på verksamheten. Därför
bör kommuner effektivisera dialogen mellan politiker
och ledning. Den bör utformas som en meningsskapande process i en förhandling mellan två jämbördiga
parter där politiker argumenterar för förändringar som
är skapade ur den demokratiska politiska processen och
ledningen argumenterar ur perspektivet att vidmakthålla
stabiliteten i verksamhetsidé och verksamhetsnytta. Det
är viktigt att båda parter är jämbördiga så att man kan
skapa förutsättningar för en evolutionär process i verksamhetsutvecklingen. Det skapar ett tydligt ideologiskt
ledarskap. Under sådana förutsättningar kan kommunikationsfunktionen stödja kommunens yttre effektivitet
genom att ta ansvar för det kontextuella ledarskapet.
Ett sådant kontextuellt ledarskap innefattar dels rollen
att stödja det ideologiska ledarskapet genom att leverera
kunskaper och perspektiv om effektiviteten i pågående
verksamhet och potentialen i tänkbar ny och utvecklad
verksamhet. Dels innefattar den att kommunicera med
operativa verksamheter så att de driver sina aktiviteter
på ett sätt som säkerställer ett effektivt resultat ur kundens synvinkel.
Kommunikationsfunktionen behöver ha sin förankring
i kommunledningen, frihet och mandat att agera i en
kontinuerlig närvaro via nätverk på alla nivåer – från
ledningsnivå via verksamhetsnivå till kundnivå. Det är i
dialogen mellan de strategiska perspektiven, verksamheterna, processerna och kunderna som den verksamhetsnyttiga kommunikationen uppstår.
Ett viktigt kvalitetskriterium är uthållighet. Att bygga
upp en långsiktigt hållbar kommunikationsprocess, som
knyter ihop ideologi och kontext, tar tid. En kommuns
utmaningar när det gäller tjänsteproduktionen är att hantera disparata verksamheter, nätverksrelationer, multipla
kunder och intressenter och en tjänsteintensiv tillvaro.
Om man ska kunna hålla samman en så diversifierad
verksamhet, med ett så brett spann av tjänster och kunder
och omvärldspåverkan/krav, i en politisk värld där det
politiska styret i teorin kan växla varje mandatperiod,
ställer det krav på den kommunala ledningens förmåga
att leda långsiktigt och utifrån ett helhetsperspektiv.
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