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Abstract 

Neighbourhood offices were established in the municipality of Lund by a decision 
in the council 1999. During following years four offices opened in the 
surrounding villages; Veberöd, Genarp, Södra Sandby and Dalby. By using a goal 
oriented model and making interviews I study whether the offices reaches the 
goals of more effective service, developed IT-support, a stronger local democracy 
and a better feeling for service. The offices has improved the information to the 
citizens and efforts have been made to strengthen the local democracy but more 
complex matters can not be handled at the offices today, which is a 
disappointment for many involved.  

To explain the result of the evaluation I use Evert Vedungs “A general theory 
of public efforts result”. When looking at factors as historical background and 
implementation it becomes apparent that many people see the offices as a 
compensation for the municipal section committees. The decision to establish 
neighbourhood offices could be seen as symbolic policy since there is a lack of 
interest from the politicians in taking further necessary decisions. This, together 
with the problems of not having neighbourhood offices in the whole municipal, 
explains the state of the neighbourhood office reform in Lund today.  

 
Keywords: Neighbourhood offices, goal-oriented evaluation, de-sectorised 
service, local democracy, symbolic policy 
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1 Inledning 

Det svenska samhället har under de senaste årtiondena genomgått omfattande 
förändringar. Den utveckling vi sett brukar sammanfattas i ord som 
decentralisering, individualisering, globalisering, privatisering och europeisering. 
Förändringarna sägs ha skapat ett komplext samhälle där medborgare ofta anser 
det svårt att veta vilken myndighet som ansvarar för vad och hur man ska gå till 
väga för att påverka politiken (Björk – Bostedt 2002:9). Frågor om hur det 
medborgerliga deltagandet i politiken kan ökas har därför kommit att debatteras. 
Att underlätta medborgarnas kontakter med politiker och förvaltning, för att öka 
delaktigheten och förbättra förutsättningarna för en fungerande närdemokrati är 
idag ett prioriterat mål i många kommuner (Montin 2002 s.14). Dessutom har 
Sveriges traditionellt sektorsuppdelade politik under de senaste decennierna 
kommit att ifrågasättas allt mer. Inte minst i tider då kommunernas ekonomiska 
resurser har blivit knappare, samtidigt som uppgifterna kvarstår och rentav blir 
fler söks nya vägar för att komma tillrätta med problemen (Pierre - Lundqvist 
1995:8). Bättre samarbete och samordning förs fram som lösningen (SOU 
1995:142 s.49-51). Mot bakgrund av allt detta ska tanken med medborgarkontor 
ses. Medborgarkontor kan ses som ett försök att stärka närdemokratin och bör då 
uppfattas som en reform med politiska förtecken. Initiativen kan även ses som ett 
försök att genom samordning lösa de ekonomiska effektivitetsproblem som många 
kommuner brottas med och är då i stort en administrativ reform.  

Beslut om att inrätta medborgarkontor i Lunds kommun togs av fullmäktige 
hösten 1999 i samband med att man lade ner kommundelsnämnderna och 
inrättade en ny nämnd- och förvaltningsorganisation. I den nya organisationen var 
medborgarkontor i Lunds östra kommundelar, i de så kallade byarna; Dalby, 
Södra Sandby, Veberöd och Genarp, en viktig del. Verksamheten vid de första 
kontoren kom igång under slutet av år 2000 medan det sista kontoret inte invigdes 
förrän våren 2002 (Tjänsteskrivelse Medborgarkontor 2004). Kontoren har nu 
varit igång så pass länge att det finns skäl att utvärdera i vilken utsträckning 
verksamheten motsvarar den förväntade.  

1.1 Syfte och problemformulering 

Min uppsats kommer att behandla bakgrunden till varför medborgarkontor inrättas 
och varför de utvecklas som de gjort, centralt såväl som lokalt. När det gäller den 
lokala utvecklingen kommer jag att studera vad Lunds kommun ville uppnå med 
medborgarkontoren. Syftet med uppsatsen är att göra en utvärdering av de fyra 
kontoren i Lunds kommun, men utan en bakgrund och kunskap om den generella 
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utvecklingen är detta svårt. För själva utvärderingen av verksamheten använder 
jag mig av den så kallade måluppfyllelsemodellen, som bara är en utav ett stort 
antal modeller som inom samhällsvetenskapen används för att utvärdera offentliga 
interventioner (House 1980:23). Måluppfyllelsemodellens grundfrågor är: 
Stämmer resultatet överens med de beslutade insatsmålen? (mätning av 
målöverensstämmelse) Beror detta i så fall på insatsen? (effektmätning) (Vedung 
1998:49, 52) vilket därmed ger mig vägledning i vilka frågor jag kan ställa och 
som kan besvaras med hjälp av modellen. Dessa är: 
- Hur motsvarar verksamheten vid Lunds medborgarkontor de 

förväntningar som fanns vid kontorens inrättande? 

- Vilka förklaringar finns till att kontoren fungerar/ inte fungerar som 

tänkt? 

1.2 Teoretiska utgångspunkter 

För att kunna besvara den andra frågan krävs att jag vänder mig till Evert Vedung 
och hans ”En allmän teori om offentliga insatsers resultat”. Egentligen, som han 
också skriver själv, vore det mer korrekt att kalla det en teoriram. Begreppet teori 
används dock i Vedungs framställning såväl som i denna uppsats på grund av 
praktiska skäl. Teorin ger inte stöd för utsagor av typen ”om x sker kommer y att 
handla så att z inträffar”. Den är snarare ett praktiskt stöd, och presenterar en bred 
ram att tänka kring när utvärderingen görs. Teorin söker svaret i faktorer innan 
beslut om insatsen liksom under själva implementeringen och i omgivningen, 
vilket passar mina syften bra (Vedung 1998:168-169).  

1.3 Metod och material 

Uppsatsen bygger på både primär- och sekundärmaterial. Triangulering som 
princip för datainsamlingen har i denna utvärdering, liksom i allmänhet, varit att 
sträva efter (Vedung 1998:131).  

Primärmaterialet utgörs av intervjuer med personer som på olika sätt har varit 
och är involverade i medborgarkontorets verksamhet. Det rör sig om politiker som 
tagit besluten och tjänstemän från fackförvaltningarna som direkt och/eller 
indirekt har kopplingar till kontoren. Det är också samordnaren för 
medborgarkontoren, vars halva tjänst utgörs av tjänstgöring i medborgarkontorens 
dagliga verksamhet och hon kan därmed komma att betraktas som så kallad 
gräsrotsbyråkrat. Jag har också intervjuat tjänstemannen som är chef för 
verksamheten, tillika utredare av förslaget om medborgarkontor. Slutligen har jag 
gjort en intervju med Byarådet Veberöds ordförande. Rådet har mycket kontakter 
med medborgarkontoren. Intervjuerna har skett med bandspelare och varit vad 
som brukar kallas halvstrukturerade, ett antal teman har diskuterats men för eget 
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stöd har jag haft en frågeguide. Intervjupersonerna har dock uppmanats att tala 
fritt. Namn på tänkbara intervjupersoner har fåtts genom den så kallade 
snöbollsmetoden. Ett källkritisktförhållningssätt har som alltid eftersträvats och 
jag är medveten om att det säkert finns anledning för flera av mina 
intervjupersoner att framställa medborgarkontorens verksamhet ur en vinkel som 
är gynnsam för den egna verksamheten/personen. Utsagor och uttalanden har jag 
därför alltid försökt att belägga med andra källor och andra personers uttalanden, 
på detta sätt försöker jag försäkra mig om att den bild jag förmedlar inte bara är 
uttryck för en enskild persons åsikter. 

Sekundärmaterialet består av diverse kommunala handlingar så som 
fullmäktigeprotokoll, tjänsteskrivelser och andra rapporter. En studie av dessa ger 
bland annat svar på frågan om vilka förväntningar som fanns på medborgar-
kontoren när de inrättades. Motsvarande utredningar och rapporter finns på 
nationell nivå i form av statens offentliga utredningar (SOU) och departements-
skrivelser (Ds.) med mera. Dessa ger en bild av de allmänna förväntningarna och 
också vilket lagutrymme som fanns/finns för medborgarkontorens verksamhet.  

Ett av de kanske mest ambitiösa försöken att ta ett helhetsgrepp på fenomenet 
medborgarkontor är Peder Björk och Göran Bostedts Avsektoriserad lokal 
offentlig service, vilken ger en bra bild av den allmänna debatten kring och 
erfarenheterna av medborgarkontor. Boken har undertiteln Organisations-

teoretiska perspektiv på försöksverksamhet med medborgarkontor 1995-2000 och 
bygger på studier av 34 medborgarkontor i 22 kommuner och ett mycket stort 
antal enkäter har besvarats av medborgare och offentligt anställda. 

1.4 Avgränsningar 

I uppsatsens inledande delar kommer jag att titta historiskt på svenska 
kommuners, särskilt Lunds kommuns, organisering. När det gäller att titta på 
handlingar och liknande från Lunds kommun tycker jag dock att det inte finns 
anledning att gå längre tillbaka i tiden än till tiden just innan beslutet att avveckla 
kommundelsnämnderna.  

Jämförelser med andra svenska kommuner och deras medborgarkontor är 
inget stort inslag i uppsatsen. Genom bland annat Björk och Bostedts bok kan jag 
dock göra enstaka utblickar för att se huruvida de erfarenheter Lunds kommun har 
är specifika eller rentav följer ett mönster. Ett annat tänkbart jämförelseobjekt är 
medborgarkontor i andra länder. Medborgarkontor som idé finns nämligen i flera 
europeiska länder, kanske främst i Storbritannien, Tyskland och Danmark. I 
Danmark är dessa kontors verksamhet dock ganska annorlunda jämfört med den 
svenska motsvarigheten. De danska kommunerna ansvarar för delar av den 
offentliga servicen som i Sverige ligger på staten vilket har gjort det lättare att 
flytta över betydligt fler uppgifter till medborgarkontoren där (Björk – Bostedt 
2002:122). Kontoren i de olika länderna kan på grund av sådana omständigheter 
vara svåra att jämföra, liksom beskrivet ovan är dock hänvisningar till andra 
länders medborgarkontor relevanta när jag sätter in företeelsen i ett samanhang.  
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2 Teori 

2.1 Att utvärdera verksamheter – måluppfyllelse-
modellen 

”Utvärderingar utgår ifrån att goda avsikter inte är tillräckliga utan att det är 
resultaten som räknas.” (1998:19) skriver Vedung. De flesta, politiker, tjänstemän 
och medborgare, instämmer nog i att tanken med medborgarkontor är god, men 
hur ser resultatet ut? Definitionerna av begreppet utvärdering är många och en 
diskussion kring dessa låter sig inte göras här. För att sammanfatta handlar det 
dock om ”att i efterhand upptäcka, kartlägga och bedöma offentliga åtgärders 
förvaltning och resultat” (ibid:19). Även metoderna är många och Vedung 
presenterar en rad olika modeller. Dessa modeller kan delas in i tre huvud-
kategorier (1) substansmodeller, (2) ekonomiska modeller samt (3) institutionella 
modeller. De två första är omedelbart inriktade på handlingarnas sakresultat 
medan institutionella modeller endast pekar ut vilka som ska utföra utvärderingen 
och under vilket regelverk den ska göras, ytterst syftar de dock alla till att bedöma 
resultat. Skillnaden mellan substansmodellerna och de ekonomiska modellerna är 
att de senare också tar kostnader i beaktande (ibid:50-51).  

Den modell jag i uppsatsen kommer att använda mig av faller inom substans-
modellerna och kallas måluppfyllelsemodellen. Målöverensstämmelse är den 
övergripande organiserande principen och det förutsätts att det finns mål som 
institutionaliserats genom att de exempelvis åberopats i beslutsdokument 
(ibid:53), vilket är fallet med medborgarkontoren i Lunds kommun. De förväntade 
effekterna beskrivs främst i den utredning som senare blev bilaga i Ny nämnds- 
och förvaltningsorganisation och som det i beslutet refereras till.  

Vedung presenterar i sin bok tre argument till stöd för 
måluppfyllelsemodellen. Det första är demokratiargumentet. Mål som är 
institutionaliserade och offentligt fastlagda har en annan status och legitimitet än 
exempelvis olika intressenters mål. Modellen hämtar därmed stöd i argument om 
representativ demokrati och medborgerligt ansvarsutkrävande. Det andra 
argumentet kallar Vedung för forskningsargumentet (1998:55). Modellen erbjuder 
vad som kan kallas en objektiv lösning på värdeproblematiken genom att det inte 
är forskarens personliga värderingar som avgör om en reform är lyckad respektive 
misslyckad (House 1980:26). Detta finns det dock anledning att problematisera 
ytterligare, visst slipper forskaren genom sin användning av 
måluppfyllelsemodellen att ställa upp egna värderingskriterier men att välja de 
institutionaliserade är ju också ett val, och val är sällan objektiva. Det tredje 
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argumentet som talar för modellen är enkelhetsargumentet. Modellen är tydlig och 
med sina två frågor är den lätt att minnas, tillämpa och förstå, något som ibland 
kan vara väl så viktigt när det gäller att förklara sin forskning (ibid:54-55). 

Mot modellen har i vanlig ordning också kritik riktats. Den första gäller att 
modellen inte tar hänsyn till kostnader. I denna uppsats har det dock aldrig varit 
syftet. Det andra kallas oklarhetsargumentet och betonar att insatsmål på grund av 
sin otydlighet kan vara odugliga som värderingsgrund. I uppsatsens fall är målen 
uttryckta som förväntade effekter, vilket är positivt och ger en bra grund menar 
Dahlgren och Lindqvist (1976:IV:4). Bieffektsargumentet i sin tur grundar sig i att 
modellen inte tar hänsyn till de effekter som uppkommer och som inte förutsågs i 
beslutsögonblicket. Det fjärde argumentet riktar sig mot måluppfyllelsemodellens 
oförmåga att avslöja eventuella strategiska motiv. Vedung erkänner att avslöja de 
strategiska överväganden som låg bakom en reform kan vara viktiga och i vissa 
fall avgörande för att förklara resultatet. Han menar dock att försök att kartlägga 
dessa strategiska intressen kan, med viss utvidgning, rymmas inom ramen för 
måluppfyllelsemodellen. I den teori som Vedung presenterar, och som jag också 
kommer att använda, finns också mycket riktigt symbolisk politik med som en 
viktig förklaringsfaktor. Femte argumentet kallas toppen-ner-argumentet. 
Modellen kritiseras för att ha en förlegad syn på att förvaltningen lydigt 
verkställer politikernas beslut. Detta besvarar Vedung med att modellen må hänga 
ihop med detta normativa antagande men att man som forskare i sin undersökning 
därmed inte måste ta det för givet när man undersöker empirin (ibid:56-59) och 
jag kan bara instämma. 

2.2 Att förklara offentliga insatsers resultat 

För att undersöka faktorer som kan inverka på reformers resultat har Vedung 
formulerat ”En allmän teori om offentliga insatsers resultat”. Teorin identifierar 
åtta huvudfaktorer som förmodas inverka och är egentligen en sammansmältning 
av ett flertal andra teorier så som historisk institutionalism och teorier om 
gräsrotsbyråkrater. Nedan görs en kortare redogörelse för huvuddragen i teorin. 
Under nästa avdelning kommer jag att anpassa den till uppsatsens specifika syfte.  

Den första huvudfaktorn i Vedungs framställning är den historiska 

bakgrunden, en faktor som under lång tid ignorerats inom utvärderingsforsk-
ningen. Vedung menar dock att processer verksamma under tiden fram till beslut 
mycket väl kan påverka resultatet, och han får stöd från flera andra forskare 
(1998:169-173). 
Nästa faktor är själva insatsen. Här handlar det om reformens tydlighet och vad 
otydlighet kan innebära för tjänstemännen på implementeringsstadiet. Reformen 
får inte heller vara så svårbegriplig att tjänstemännen av den anledningen har svårt 
att genomföra den (ibid:173-180).  

Den tredje större faktorn belyser själva genomförandet. Här identifierar 
Vedung nivåer i implementeringsfasen som myndigheter, gräsrotsbyråkrater, nät-
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verk samt brukarmedvetandet, vilka alla har ett inflytande över resultatet utifrån 
deras förståelse, förmåga och vilja (ibid:180-187). 

Adressaterna utgör den fjärde faktorn. En reforms formativa ögonblick 
studeras och i vilken mån det bland adressaterna finns eldsjälar, personer som gör 
uttryckligt motstånd, eller är så kallade gratispassagerare (ibid:187-189). 

Femte faktorn är kontrollens organisering. Huruvida utvärderingar och efter-
handskontroller görs av en reform tros påverka resultatet, också hur denna 
eventuella utvärdering utformas och vilka kriterier som används kan påverka 
(ibid:189). 

Vedung höjer ett varningens finger för att koncentrera sin utvärdering till en 
reform eller en verksamhet, istället bör man beakta också andra insatser, andra 
myndigheter som en faktor (ibid:189-190).  

Med faktorn marknad avser Vedung konsumenternas reaktion eller 
politikernas uttryck för densamma, dessa kan förekomma en reform alternativt 
vara det som verkligen påverkar reformens utfall (ibid:191).   

Slutligen söks faktorer i graden av stöd från övriga omgivningen. Övriga 
refererar i detta sammanhang till såväl andra intressenter som massmedia 
(ibid:191-192). 

 

2.3 Reflektioner och revisioner 

Vedungs teoriram ser ut att vara utformad med tanke på att utvärdera statliga 
interventioner, dock finns det inget i teorin som hindrar att den tillämpas på, som i 
uppsatsens fall, den kommunala nivån. Under rubriken ”genomförandet” där 
myndigheters kunskap, resurser och inställning synas kan likaväl kommunens 
tillgångar analyseras med samma teorier, vilket kommer att ske här. De 
mellanhänder och interorganisatoiska nätverk som också finns under punkten 
genomförandet och som i Vedungs modell utgörs av just den kommunala nivån 
blir därmed överflödig. Att jag valt att ta bort denna nivå och inte nätverken beror 
på att jag i fallet med medborgarkontoren i Lunds kommun ser kommunen och 
dess resurser mer som en sammanhållen myndighet snarare än som ett löst 
nätverk. 

Det kanske största avsteget från Vedungs teori är dock när jag väljer att inte 
analysera den fjärde faktorn, adressaterna. Adressaterna i detta fallet utgörs av 
medborgarna i byarna, de potentiella besökarna, och att undersöka deras inställ-
ning eller handlande i samband med medborgarkontorens verksamhet har aldrig 
varit syftet i denna uppsats. Dels på grund av tids- och resursmässiga skäl men 
också för att jag inte har valt att söka förklaringar på aktörsnivå. Den nivå jag rör 
mig på är en nivå av institutioner och organisationer och det är samspelet mellan 
dessa som sätts i centrum. Strukturerna och möjligen de som verkar inom och kan 
påverka dem, inte de som påverkas av strukturerna är i fokus. Av samma 
anledning kommer inte faktorn marknad att ägnas någon uppmärksamhet.  
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Att koncentrera sig till att studera enbart medborgarkontoren är inget som 
rekommenderas, andra insatser bör som ovan motiverat också tas i beaktande. 
Någon grundlig genomgång av andra program och insatser låter sig i denna 
uppsats dock inte göras men genom att sätta in medborgarkontoren i ett 
sammanhang och sätta de i relation till organisationsförändringen i stort i Lunds 
kommun menar jag att jag delvis behandlar även denna faktor. 

Under två av punkterna, den historiska bakgrunden och övrig omgivning, 
finns massmedia med som delfaktor. En tidning kan ge uttryck för opinioner på 
till exempel insändarsidorna vilket kan påverka i ett beslutsskede men också 
själva resultatet. Likaväl kan tidningen själv vinkla reportage och föra fram åsikter 
på exempelvis ledarsidorna (Vedung 1998:191-192). I Lund är Sydsvenskan den 
dominerande lokaltidningen och vid kommundelkontorens nedläggning 
/medborgarkontorens uppstart fanns många artiklar och insändare i ämnet. Av 
tids- och resursskäl väljer jag dock att inte studera detta material då det skulle 
krävas innehållsanalyser och liknande kodningar av artiklars budskap för att 
kunna göra uttalanden om medias inställning och roll.  
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3 Medborgarkontorens utveckling 

3.1 Vad är ett medborgarkontor? 

 
Begreppet medborgarkontor1 används idag om verksamheter som på en rad 
punkter kan skilja sig mycket från varandra. Det är svårt att få en överblick över 
antalet och de olika verksamheterna då en stor majoritet av kontoren har 
tillkommit genom lokala initiativ. År 2002 uppskattar Björk och Bostedt dock att 
det fanns cirka 200 medborgarkontor i drygt en tredjedel av Sveriges kommuner 
(2002:116). I Danmark benämns fenomenet ”kvikksranker”, britterna kallar 
kontoren ”one-stop-shop” och i Tyskland går de under namnet ”Bürgeramts”. 
Bakom de olika termerna finns ett par gemensamma tankar och idéer. Den mest 
grundläggande är ”att på ett ställe i kommunen och under ett tak samla 
samhällsinformation och service på ett för medborgarna lättillgängligt sätt” 
(Zelmin-Åberg 1992:5). Tanken är att erbjuda information och service från 
kommunen men i flera fall också från staten och andra organisationer. Svenska 
Kommunförbundet inkluderar i sin definition också att det ska ske ett samarbete 
över förvaltnings- och sektorsgränser (Inför medborgarkontor 1993:7). 
Medborgarkontoren kan finnas centralt i kommunen, i anslutning till 
kommunhuset eller biblioteket men också placeras i förorter eller små samhällen 
utanför centralorten, som i fallet med Lunds kommun.  

För att ytterligare karaktärisera kontorens verksamhet och skilja de olika 
typerna från varandra finns diverse modeller och idealtyper. Björk och Bostedt har 
konstruerat fyra idealtyper av medborgarkonor som baseras på den servicenivå 
kontoret kan ge, utifrån vilka samarbetsformer som existerar (2002:180-181). 
Idealtyperna kan delas in i två grupper, en kommunal grupp och en 
samarbetsgrupp, se figur 1 i bilaga 1 (för andra kategoriseringar se exempelvis 
Inför medborgarkontor 1993:9). 

 
 
 

                                                           
1 Begreppet medborgarkontor är inte det enda som används i litteraturen för att beteckna den verksamhet jag 
syftar på. Även termer som medborgarnas informationskontor, servicestugor och samservice förekommer. 
Medborgarkontor är dock den term jag genom hela uppsatsen använder mig av även när hela fenomenet som 
sådant diskuteras. 
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3.2 Vad gör ett medborgarkontor? 

När det gäller att analysera vilka uppgifter som kan tänkas flyttas över till 
medborgarkontor från fackförvaltningar används ofta den så kallade ROSA-
metoden, ursprungligen utvecklad i Danmark. ROSA står för rationell 
organisering-service/administration och fungerar så att anställda under en viss 
tidsperiod genomför mätningar av sina arbetsuppgifter. De anställda beskriver 
karaktären hos ett visst ärende eller en viss uppgift såväl som tidsåtgång och 
frekvens. Därefter görs bedömningar utifrån funktionsfördelaren (Bilaga 2, Figur 
2.) på hur lämplig uppgiften är att överföra till medborgarkontoren. Förutom 
vägledning i vilka uppgifter som bör överföras är förhoppningen att ROSA-
mätningen också ska förankra medborgarkontorstanken på fackförvaltningarna 
(Björk – Bostedt 2002:103-105). Mötena med medborgare är sedan tänkta att ske 
vid en ”frontdisk” till viken en ”back office” är kopplad. Medborgaren vänder sig 
till ”frontdisken” som i de fall då ärendet är komplicerade, sätter krav på sekretess 
eller rättsäkerhet vidarebefordrar ärendet till ”back office” (ibid:102). 

3.3 Nationell utveckling  

3.3.1 Försöksverksamhet och försökslagen 

De första svenska medborgarkontoren var inspirerade av de danska ”kviksranke”. 
Annars är det i Tyskland som idén med medborgarkontor växer slutet av 1970-
talet (Ds. 1993:4 s.66). Exakt var i Sverige man var först med att inrätta liknade 
verksamheter är svårt at avgöra men klart är att Botkyrka kommun var tidiga med 
sina servicestugor, som öppnades i Fittja 1987. Öppnandet av dessa servicestugor 
låg i linje med de tankar kring nya samverksansformer och förnyelse inom 
offentlig sektor som i slutet av 1980-talet återfanns i många svenska kommuner 
(Björk – Bostedt 2002, s.106).  

Flera av de kommuner som tidigt gjorde försök med medborgarkontor 
upplevde att den existerande lagstiftningen var ett hinder. Under våren 1992 
inkom dessa kommuner också med en skrivelse till Civildepartementet som 
tillkallade en arbetsgrupp.  I gruppens direktiv ingick ”att följa och utvärdera de 
olika försök som startar med medborgarkontor/informationskontor, folkdata-
terminaler m.m. och dra generella slutsatser av dessa försök” (Ds. 1993:4 s.107). 
Arbetsgruppens arbete ledde i förlängningen till att en ny lag antogs som började 
gälla 1 juli 1994, Lagen om försöksverksamhet vid medborgarkontor (1994:686). 
Lagen möjliggjorde för kommuner att träffa avtal med en statlig myndighet, en 
allmän försäkringskassa eller ett landsting att utföra sådana förvaltningsuppgifter 
som inte innebar myndighetsutövning. 
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3.3.2 Samtjänst vid medborgarkontor 

I en önskan att gå längre tillkallades en särskild utredare som fick i uppdrag att 
kartlägga och analysera, samt utarbeta konkreta förslag på ärendetyper som 
innebar myndighetsutövning2 men som trots det var lämpliga att överföra till 
medborgarkontoren. Utredarens arbete resulterade i betänkandet 
Myndighetsutövning vid medborgarkontor (SOU 1995:61) och angav de rättsliga 
förändringar som måste göras för att kunna flytta över ärendena som föreslagits.  
De rättsliga problemen uppmärksammades av regeringen som föreslog att utvidga 
den tidigare försökslagen från 1994. Lag om utvidgad försöksverksamhet vid 
medborgarkontor (1997:297) antogs och var en utvidgning av tidigare lag på så 
sätt att myndigheter fick möjlighet att för varandras räkning utföra enklare 
förvaltningsuppgifter som krävde tillgång till personuppgifter eller innebar 
myndighetsutövning. För att detta skulle gälla var ett avtal dock tvunget att ingås 
mellan de olika samverkande parterna. Avtalet benämndes samtjänstavtal och 
måste också godkännas av regeringen. Den nya lagens giltighetstid var begränsad 
till utgången av juni månad 2002.  I en proposition i februari 2002 (2001/02:109) 
föreslog regeringen att lagen skulle förlängas till utgången av juni 2004.  

3.3.3 Fortsatt utveckling och permanentande av försökslagen 

Månaderna innan lagen om utvidgad försöksverksamhet vid medborgarkontor 
upphörde att gälla lade regeringen fram propositionen Samtjänst vid 

medborgarkontor (Prop. 2003/04:85) där det föreslogs att den pågående 
(utvidgade) försöksverksamheten vid medborgarkontor skulle permanentas. 
Riksdagen gick på regeringens linje och idag finns det permanenta lagar som 
reglerar myndigheters samverkan vid medborgarkontor.  

Att kommunen endast erbjuder olika typer av kommunal service (enligt 
idealtyp 1 och 2) vid medborgarkontoren, som i Lunds kommuns fall, behöver 
inget särskilt lagstöd. Inte heller att olika statliga och kommunala verksamheter 
har samlokalisering (idealtyp 3) kräver stöd av den idag permanenta 
försökslagstiftningen (SOU 1995:142 s.51). Istället är det samtjänstavtalen som 
regleras. Dock krävs politiska beslut i kommunen för att flytta arbetsuppgifter från 
en nämnd (med tillhörande förvaltning) till en annan. Enligt kommunlagen är det 
dock kommunerna själva som bestämmer om denna delegering genom beslut i 
nämnderna eller att fullmäktige beslutar om de olika nämndernas uppgifter och 
områden (SOU 1995:61 s.90, 108, 117). I praktiken är det också endast 5 
kommuner som under försöksperioden ansökt om tillstånd för samtjänst vid 
medborgarkontor. Längst har kanske Fränsta i Ånge kommun kommit, de bedriver 
sedan drygt 10 år tillbaka en verksamhet med medborgarkontor som sägs fungera 
bra (Prop. 2003/04:85). 

                                                           
2 Begreppet myndighetsutövning är mycket svårt att definiera och i exempelvis SOU 1995:61 görs olika 
definitioner utifrån vilket politikområde som avses. Gemensamt är dock att det rör beslut eller åtgärder som 
ytterst är ett uttryck för samhällets maktbefogenheter och kan ha direkt rättsverkan mot enskild medborgare på 
ett negativt sätt. 
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4 Ny nämnd- och 
förvaltningsorganisation i Lunds 
kommun 

4.1 Att avskaffa kommundelsnämnder  

År 1980 trädde lokalorganslagen i kraft i Sverige. Lagen innebar att kommunerna 
fick tillåtelse att inrätta sektorsövergripande lokala nämnder så kallade 
kommundelsnämnder/stadsdelsnämnder. Förhoppningarna var bland annat att nå 
effektivitetsvinster genom samordning mellan olika nämnder men också för att 
förvaltningen kom närmare medborgarna. Servicen skulle bättre kunna anpassas 
till kommundelens lokala behov (Montin 2002 s.155-156).  

Lund var relativt sett ganska sena med att införa kommundelsnämnder. 
Beslutet att inrätta dem i hela kommunen togs 1996 då man bildade tio 
kommundelar där varje komundel hade ett kommundelskontor och en politisk 
nämnd som svarade för den kommunala verksamheten och servicen inom 
områdena: förskola/skola, park och natur, vård och omsorg samt kultur och fritid. 
Dessförinnan hade två områden i kommunen, Veberöd och Norra fäladen, kallat 
Norr, varit försöksområden sedan 1988 och där var kommundelsnämnderna djupt 
rotade. Dalby, Södra Sandby, Veberöd och Genarp var dessutom fram till 
kommunsammanslagningen 1974 egna kommuner och beskrivs än idag ha starka 
egna identitet (Lund Internet 2; Ljungqvist).  

 På frågan varför komundelarna lades ner svarar Christine Jönsson (m), som 
var kommunstyrelsens ordförande då beslutet togs och idag oppositionsråd, ”att vi 
tyckte att det blev så att säga tio små kommuner i, i en. Att man drog i väg för 
mycket att det så att säga hade väldigt stor betydelse var man bodde vilken 
omsorg man fick. Så det var ett helt och hållet politiskt övervägande”. 

4.2 Att inrätta medborgarkontor 

Jönsson menar att upprivningsbeslutet angående komundelsnämnderna var det 
som sedan ledde fram till beslutet om att inrätta medborgarkontor. ”[H]ade man 
haft kvar kommundelsnämnderna tror jag aldrig att medborgarkontoren hade 
kommit för då hade kommundelskontoren fungerat som medborgarkontor” säger 
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hon i en intervju. Lennart Prytz (s), kommunalråd och kommunstyrelsens 
ordförande idag, säger dock att långt innan de borgerliga kom med förslaget hade 
man från hans partis sida tittat på möjligheterna att inrätta medborgarkontor. En 
konsult hade i uppdrag att titta på frågan och utreda vilka ärenden som lämpligen 
kunde flyttas. Socialdemokraterna var klara motståndare till att kommun-
delsnämnderna lades ner, att medborgarkontor inrättades hade man dock inget 
emot. 

 Bakom den nya nämnds- och förvaltningsorganisationen, som började verka 1 
januari år 2000 och som bland annat innehöll beslut om att inrätta 
medborgarkontor, stod moderaterna, kristdemokraterna, folkpartiet samt det 
lokala partiet kommunpartiet studenterna. De senare fick en vågmästarroll i och 
med att centerpartiet drog sig ur det borgerliga samarbetet och inte ville verka för 
kommundelskontorens avskaffande (Studentpartiet 1). Medborgarkontoren var 
bara ett av de förslag som kom i den utredning som kommunstyrelsen ett år 
tidigare hade beslutat om att genomföra. Syftet var att skapa en ny politisk och 
administrativ organisation och redan i utredningsdirektiven angavs att 
kommundelsnämnderna skulle avskaffas. Delutredningar gjordes av tjänstemän 
inom kommunen och innefattade bland annat rapporter om hur man skulle kunna 
stärka medborgar- och brukarinflytandet i kommunen och hur medborgarkontoren 
skulle kunna vara en del i detta arbete. Dessa rapporter blev senare bilagor till 
kommunstyrelsens förslag Ny nämnds- och förvaltningsorganisation. Ett förslag 
som i september 1999 alltså röstades igenom (KF 990930 §132).  

Tanken bakom medborgarkontorssatsningen var att den kommunala servicen 
skulle göras tydlig och tillgänglig. Den tidigare kommundelsstrukturen hade dock 
”upplevts som en stärkande faktor för det lokala inflytandet” (Ny nämnds- och 
förvaltningsorganisation 1999:1) främst i kommunens östra delar; Dalby, Södra 
Sandby, Veberöd och Genarp. För att utveckla detta förslogs att lokala 
medborgarkontor/Medborgarnas informationskontor (MIK) skulle inrättas 
(ibid:13).  

När det gäller den nya organisationen i stort var målet (ibid:4) : 
 

- att skapa en beslutsordning med ökat inflytande från kommunmedborgarna 
- att skapa en organisation med ökad delaktighet från de som brukar 
kommunens tjänster 
- att decentralisera ansvar och befogenheter långt fram i organisationen 

 

Både en önskan om att engagera medborgare i allmänhet och brukare av specifika 
kommunala verksamheter syns alltså i texten. I delutredningen Att stärka 
medborgar- och brukarinflytandet i Lunds Kommun sätts stort hopp till 
medborgarkontoren som en viktig kommunal resurs när det gäller att stärka nyss 
nämnda gruppers inflytande (Hansson 1999:9). 
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4.3 Medborgarkontor i hela Lund? 

I beslutet 1999 angavs att frågan kring ytterligare medborgarkontors antal och 
placering i centrala Lund skulle utredas vidare. I februari 2002 kom också ett 
tjänstemannaförslag som svar på dessa frågor, Medborgarkontor i Lunds kommun 

– slutrapport. Där var alternativen att (1) utveckla medborgarnas 
informationskontor (MIK) vid kommundelsbiblioteken till medborgarkontor i 
staden Lund alternativt att (2) behålla dåvarande MIK vid kommundelsbiblioteken 
samt inrätta medborgarkontor i stadshallen i Lund (Granath – Andersson 2001). 
Efter beslut i kommunstyrelsen (KS 020207 §47) och kommunfullmäktige (KF 
020228 §46) beslutades att inte gå på något av förslagen, istället bestämdes att 
fyra kontor skulle inrättas i biblioteksfilialerna på Klostergården, Väster, Norr och 
Linero. Områden som Centrum, Stångby, Nöbbelöv och Järnåkra blev därmed, 
som oppositionspartierna påpekar i sin reservation mot beslutet, fortfarande utan 
medborgarkontor. Vänsterpartiets Mats Olson hör kanske till de mest kritiska i en 
reservation till beslutet skriver han att ”[b]orgerlighetens misslyckande vad det 
gäller medborgarkontoren är monumentalt”(reservation till KS 020207 §47).  

Trots beslutet finns det idag våren 2005 ännu inga medborgarkontor på 
biblioteksfilialerna som beslutat. Bo-Eric Andersson, som var den som gjorde den 
första utredningen om medborgarkontor i det nya organisationsförslaget från 
1999, förklarar det med att politikerna bara tog halva beslutet. Beslutet att tillsätta 
resurser i budgeten togs nämligen aldrig och därmed kunde beslutet inte 
förverkligas. Även Prytz förklarar det delvis med att finansieringen av 
medborgarkontoren ströks när budgeten skulle förhandlas fram. Han för dessutom 
fram en förklaring som även Jönsson, vars parti var med om att rösta igenom 
förslaget, instämmer i. Båda menar att frågan om medborgarkontor senare lades 
till som fråga för de utvecklingsgrupper med politiker som föreslogs (KS 030306 
§105) och som senare tillsattes. Grupperna har olika teman och en grupp jobbar 
med ökad delaktighet och demokrati, förslag har nyligen kommit därifrån och ger 
att medborgarstämmor ska startas, medborgarkontoren nämns där som organisatör 
för dessa stämmor (KS 040603 §190). I oktober 2003 tillsattes dessutom en 
biblioteksutredning, som även de skulle titta på medborgarkontorens framtida 
organisering (Kultur- och fritidsnämnden 031015 §62). I de förslag som hittills 
kommit från dessa grupper kan jag dock inte finna något konkret om 
medborgarkontorens roll eller existens i de centrala delarna av Lund.  
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5 Utvärdering av medborgarkontorens 
verksamhet 

 
Utifrån måluppfyllelsemodellen, som jag valt för min utvärdering, finns bara en 
relevant måttstock - de institutionaliserade insatsmålen (Vedung 1998:54). Utan 
kunskap och kännedom om vilka förväntade effekter som fanns är det svårt att tala 
om medborgarkontorens verksamhet som misslyckad alternativt framgångsrik 
politik. Övergripande menar Andersson att följande effekter kan förväntas av 
medborgarkontorssatsningen i Lund (1999:13-14) (1) Mer rationell, bibehållen 
och snabbare service och handläggning (2) Billigare och bättre frontservice (3) 
Förstärkt demokrati (4) Ökad servicekänsla i hela organisationen.  

Generellt sett är det annars inte självklart att det över huvud taget formulerats 
mål för medborgarkontoren där de inrättas. De gånger mål finns är de ofta 
otydliga, vilket kan vara en bidragande orsak i de fall då medborgarkontoren inte 
ses som speciellt betydelsefulla av förvaltningarna. De mål Björk och Bostedt 
trots allt har funnit i sin undersökning delar de upp i fyra kategorier. (1) Förbättrad 
kvalité på offentlig service (2) Behålla/utveckla service på en ort/i en kommun (3) 
Rationalisering/effektivisering samt (4) Utveckling av lokal demokrati (2002:125-
126, 196). Målen stämmer alltså väl överens med de som återfinns i Lunds fall, 
utvärderingen blir därmed inte bara en utvärdering mot de i Lund uppsatta målen, 
utan delvis också en titt på hur medborgarkontoren i Lund motsvarar de generella 
förväntningar som finns. 

5.1 Fyra kontor- en verksamhet 

Som utgångspunkt när jag tittar på de fyra medborgarkontoren i Lunds kommun 
ser jag inte fyra olika verksamheter utan en verksamhet med fyra olika kontor. 
Denna syn förmedlas också av samordnaren på medborgarkontoren, June 
Ljungqvist, vars halva tjänst utgörs av tjänstgöring i den dagliga verksamheten på 
kontoren . Hon menar, inte oväntat, att det finns en minsta gemensam standard, 
utifrån en gemensam grovplanering för året. Därutöver menar hon att 
verksamheten utvecklas olika. Tidigare utredningar poängterar dessutom att de 
lokala behoven och förutsättningarna ska få vara avgörande för 
medborgarkontorens utveckling som därmed kan komma att skilja sig åt 
(Andersson 1999:13.), något som politikerna också menar att den måste få 
(Jönsson). Uppsatsen är dock inte upplagd som en jämförelse mellan de olika 
kontoren och därför kommer sådana skillnader inte ägnas speciellt stor 
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uppmärksamhet. För klarhetens skull konstaterar jag dock att Södra Sandbys 
medborgarkontor är det som väckt minst intresse hos medborgarna, med följden 
att öppettiderna är minst omfattande av de fyra medborgarkontoren (Lund 1). 
Södra Sandby är också det medborgarkontor av de fyra som ligger närmast staden 
Lund, vilket kan spela en roll (Jönsson; Wall Berséus). 

5.2 Effektivitets- och rationaliseringsvinster 

Mer rationell, bibehållen och snabbare service och handläggning. Genom 
medborgarkontoren skapas förutsättningar att ge samma service till lägre kostand. 
Genom att merparten av de rutinmässiga och frekventa frågorna förläggs till 
medborgarkontoren frigörs tid för speciallisterna. (Andersson 1999:13) 

 
Rubriken ger en fingervisning om att det finns skäl att skilja mellan olika typer av 
vinster. Rationalisering innebär att pengar sparas inom organisationen medan 
effektivisering snarare innebär att de pengar som finns används på ett mer 
optimalt sätt. Inget av målen är speciellt vanligt förekommande i Björk och 
Bostedt studie (2002:139) men finns med som argument i många av de skrifter 
som förespråkar medborgarkontor (SOU 1995:61 s.19; Inför integrerade 

medborgarkontor 1996:33). Lund synes utgöra ett undantag. Vad har då hänt? ”I 
och med att vi inte har flyttat speciellt många ärenden, hantering av ärenden ut till 
medborgarkontoren så har inte den potentialen kunnat infrias tyvärr” medger 
Andersson. Även från politiskt håll menar man att man där inte lyckats flytta ut 
ärendehanteringen i den grad man hoppas (Jönsson; Prytz). Samtidigt vill inte 
Jönsson beskriva det som ett misslyckande. Genom att medborgarkontoren 
fungerar som ”spindeln i nätet” tycker hon att de uppfyller de krav som 
medborgaren har när det gäller att få offentlig service även om man inte tar det 
slutgiltiga beslutet. Dessutom framkommer det att målet kanske inte varit ett av de 
mest prioriterade. Jönsson säger: ”för mig var ju inte i första hand kanske 
omorganisationen en ekonomisk fråga utan snarare så att säga en politisk, 
demokratisk”. 

I praktiken är det endast två arbetsuppgifter som innebär regelstyrd 
handläggning (nivå 4 i funktionsfördelaren) som har flyttats till 
medborgarkontoren: anmälan till barnomsorgskö och sommarpraktik för 
gymnasieungdomar (Lund Internet 3). Detta trots att det både i utredningen och i 
den ROSA-mätning som gjordes presenterades en rad olika tänkbara ärenden att 
flytta över (Andersson 1999:bilaga 1). På de lägre nivåerna i funktionsfördelaren, 
receptions-, informations-, och fackvägledningsuppgifter, har medborgarkontoren 
betydligt större täckning. I början av projektet registrerade också 
medborgarkontoren vilka ärenden besökarna hade och vilken förvaltning ärendet 
skulle ha gått till om personalen på medborgarkontoren inte tagit hand om det. På 
detta säger sig medborgarkontorens samordnare dock aldrig ha fått några 
reaktioner från fackförvaltningarna (Ljungqvist).  

Ingen av de intervjuade har heller på ett konkret sätt (genom att till exempel 
visa på omprioriteringar i budgeten) kunnat redogöra för vilka eventuella vinster 
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som har funnits, även om flera menar att de finns (Andersson; Ljungqvist). Prytz 
är dock tveksam till om det finns någon effektiviseringspotential gentemot 
fackförvaltningarna då medborgarkontor inte finns i hela kommunen. Att 
fackförvaltningen ska behöva tänka ”Är detta ett ärende från Veberöd?  Jaha då 
ska medborgarkontoret där ta hand om det och inte vi” är inte rimligt menar han. 
Det finns dessutom svårigheter att se eventuella vinster då medborgarkontoren 
och fackförvaltningarna i sin nuvarande form inrättades ungefär samtidigt och det 
är svårt att jämföra med fackförvaltningarnas situation innan kommundels-
reformen 1996. Mest tveksamma till om det funnits rationaliserings- och 
effektivitetsvinster är kanske inte helt oväntat fackförvaltningarna. 
Medborgarkontoren måste kanske själva peka på konkreta vinster för att övertyga 
fackförvaltningarna om att så verkligen är fallet. (Björk – Bostedt 2002:140). 

5.3 Frontservice och IT-stöd 

Billigare och bättre frontservice genom den kompetens som generallisterna 
successivt erhåller. Varje hänvändelse tar kortare tid att lösa genom att bl a att IT-
stöd utvecklas för mötet med medborgarbehoven. (Andersson 1999:13) 

 

Den nya informationsteknologin har spelat en viktig roll i utvecklandet av 
medborgarkontor skriver man i Ds 1999:26 (s.40). Två perspektiv är aktuella. För 
det första har datorstöd och IT setts som ett bra stöd för medborgarkontorens 
personal. Ett handläggarstöd ges genom informationssökning i databaser och 
tillgång till andra förvaltningars Internetsidor. I mitten av 1990-talet och under 
medborgarkontens start fanns inte samma tankar kring att medborgaren själv 
skulle använda sig av Internet hemifrån (Andersson). Istället tänkte man sig att 
medborgarkontorens personal genom tekniska lösningar skulle kunna få ett stöd i 
mötet med medborgaren. Visst använder sig kontorens personal idag av Internet 
och fram för allt e-post som ett sätt att sköta kontakterna med andra förvaltningar 
och intressenter. Något speciellt IT-stöd för personalens räkning har dock inte 
utvecklats. Det pratas idag om att utveckla en medarbetarbetarportal som inte bara 
skulle kunna hjälpa medborgarkontorens personal utan alla som jobbar inom 
Lunds kommun (Jönsson;  Prytz). Istället för specialutvecklat IT-stöd, framhåller 
samordnaren, lär de mycket av varandra. De blir successivt mer kunniga inom allt 
fler områden. Genom att alla i personalen har bakgrunder i andra förvaltningar är 
de samtidigt som de är generalister också speciallister på sina tidigare områden, 
något som man anser att man lyckats ta tillvara (Ljungqvist). 

Det andra perspektivet som kommit starkare på senare år är hemsidor för 
kommunen, där kommunal information samlas bland vilken medborgaren ska 
kunna söka sig fram, via datorer i hemmet eller via datorer på exempelvis 
bibliotek (Björk – Bostedt 2002:114-115). Bland annat menar Barn & 
Skolförvaltningen Östers skolchef att Internet kommer att vara det förhärskande 
informationsmedlet i framtiden (Wall Berséus).  
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5.4 Närdemokrati 

Förstärkt demokrati genom förbättrad information och ökad möjlighet till 
påverkan för medborgaren skapas förutsättningar till ökad förståelse och 
ömsesidighet mellan den lokala offentliga servicen / det politiska styret och 
medborgarna/brukarna. (Andersson 1999:13-14)  
 

I förslaget pekades på möjligheten att utse lokalt förankrade politiker i en 
referensgrupp eller områdesråd, som skulle kopplas till varje medborgarkontor. 
Kontoret skulle kunna bli ”ett lokalt demokraticentrum för möten, information och 
öppenhet” (Ny nämnds- och förvaltningsorganisation 1999:13). Att politikerna i 
kommunen måste bli mer kända hos medborgarna var en annan slutsats i 
delutredningarna. Därför ges förslaget att fullmäktiges ledamöter någon gång per 
månad ska vara ute på medborgarkontoren för att svara på frågor (Hansson 
1999:16). Just beskrivningen av medborgarkontor som en förhoppning om att 
skapa ”lokala demokraticentrum för dialog” eller ”offentligt vardagsrum” 
återfinns även i andra kommuner (Montin 2002:54-55). I SOU 1996:162 återfinns 
samma tankar. Det skrivs dels om medborgarkontor, som kan vara en del av ett 
demokraticentrum, dels om demokraticentrum som en del av ett medborgarkontor. 
Termerna används dock inte om samma fenomen och visar att det krävs något mer 
än att inrätta ett medborgarkontor för att få till ett demokraticentrum (s. 93).  
Några lokala råd/referensgrupper inrättades aldrig (KF 010329 §48) även om 
socialdemokraterna, vänstern, centerpartiet och miljöpartiet var för förslaget. Idag 
finns således inga formella kopplingar mellan kommunpolitikerna och 
medborgarkontoren, vilket Prytz beklagar. I Tjänsteskrivelse Medborgarkontoren 
kan läsas att ”[p]ersonalen på medborgarkontoren känner idag att de saknar det 
politiska stödet. Politikerna [sic!] intresse för att arbeta tillsammans med 
medborgarkontoren är litet, trots att personalen gjort åtskilliga ansträngningar för 
att förbättra samarbetet.” I starten av medborgarkontoret har dock politiker, som 
Jönsson, befunnit sig ute på medborgarkontoren på bestämda tider för att möta 
medborgarna. Människor kom, men kanske inte i den utsträckning man hoppats. 
Säkert kräver sådana projekt en viss kontinuitet och invänjningsperiod menar 
Jönsson och får stöd av Björk och Bostedt som menar att lågt intresse från 
medborgarnas sida kan förklaras av att det tar tid för medborgarna att lära sig att 
möjligheten finns (2002:145). Idag finns dock ingen möjlighet för medborgarna 
att regelbundet möta politiker på sina medborgarkontor. Trots detta menar 
Ljungqvist att det är först nu som man börjat leva upp till målsättningarna inom 
demokratiområdet. Medborgarkontoren organiserar och hjälper flera lokala 
grupper som lokala pensionärsråd, företagarföreningar och byaråd. Anders Holst, 
ordförande i byarådet i Veberöd beskriver kontorens betydelse:  

 
” Dels har ju både June och de andra en väldigt stor kunskap om kontakter i 
kontaktnät, vem ska man tala med, var finns dem, var hittar man telefonnummer, när 
ska man ringa, vem är mest lämplig att tala med i den situationen och det är en 
otrolig hjälp.  Sedan är de det mer konkreta att få hjälp med brevpapper, hjälp med 
att skriva ut, hjälp med att kopiera, hjälp med samtal… så det är ju en ovärderlig 
hjälp. Det skulle inte gå utan dom, eller det är klart att det skulle gå men då fick 
man. Nej det skulle inte gå på samma sätt utan dom, absolut inte.” 
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Prytz säger sig efterlysa tydligare politiskt arbete på medborgarkontoren men är 
samtidigt tveksam till att medborgarkontoren är allt för drivande i utvecklandet av 
byaråd. Byaråd menar han tar över frågor som de politiska partiernas 
lokalavdelningar lika väl kan sköta, genom byaråden avpolitiseras frågorna. 

När det gäller närdemokratin och brukarråd är Vård- och 
omsorgsförvaltningen Öster mycket positiv till medborgarkontorens roll. Att 
medborgarkontoren sköter de lokala pensionärsråden är utmärkt och när så önskas 
medverkar tjänstemän från förvaltningen (Sjöström). Inom Barn & 
skolförvaltningen Öster har man dock inget intresse i att medborgarkontoren 
medverkar på de möten nämndens politiker och tjänstemän har med medborgarna. 
På frågan varför medborgarkontorens personal inte bjudits in (för att involveras 
och informera inte minst sig själva) menar man att mötena inte ska vara en plats 
för diskussioner mellan tjänstemän. Däremot har medborgarkontoren upplyst om 
mötena i sina nyhetsbrev till medborgarna (Wall Berséus). 

Viktigast, framhålls ibland, är inte resultaten för demokratin eller i vilken 
utsträckning medborgarna verkligen påverkar besluten, centralt är istället att 
möjligheten finns, sedan är det upp till medborgaren att bestämma om han/hon vill 
tillvarata de möjligheter som bjuds (Björk – Bostedt 2002:145). Med detta 
resonemang skulle medborgarkontoren kunna sägas ha uppfyllt förväntningarna 
genom att bara finnas till. Det finns dock mycket som tyder på att 
medborgarkontoren i Lund varit mer betydelsefulla än så. 

5.5 Servicekänslan  

Ökad service känsla i hela organisationen är en naturlig konsekvens vid 
införandet av medborgarkontor under förutsättning att all personal blir 
involverad/informerad och att samarbetet mellan personal på medborgarkontor och 
övrig personal underlättas och stimuleras. (Andersson 1999:13) 

 
Denna fjärde målsättning är kanske den som är svårast att utvärdera. Vad är ökad 
servicekänsla? Och hur tar det sig uttryck så att man kan mäta det? Det man kan 
säga är att medborgarkontoren kan ses som ett uttryck för att kommunen menar att 
service till medborgarna är något som är viktigt. Anderson svarar såhär på frågan 
om medborgarkontoren har ökat servicekänslan? ”Visst där det finns 
medborgarkontor där har det blivit tydligare på något sätt, där finns en slags 
service som jag kan gå och få när jag är i sådana behov som medborgare. Så där 
de finns har de ju bidragit.” Prytz menar att de har förstärkt servicen som innebär 
informationsspridning, ett område där han ansåg att kommunen tidigare var dålig. 
Generellt tycker de flesta av de intervjuade att servicekänslan i den kommunala 
organisationen idag är bra och har förbättras de senaste åren. Samtidigt menar 
många också att det är svårt att peka ut just medborgarkontoren som orsak 
(Jönsson). Wall Berséus menar att man inom hennes förvaltning alltid har policyn 
att hjälpa de medborgare som söker sig till dem, och det har inget med 
medborgarkontorens existens att göra.  
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I skrivningen ovan anges också ett villkor för att servicekänslan ska öka, att olika 
personalgrupper involveras i medborgarkontorens verksamhet och samarbetar 
med varandra. Från medborgarkontorens sida menar man att samarbetet med de 
olika förvaltningarna, och i vilken mån dessa informerar och uppdaterar kontorens 
personal varierar högst (Tjänsteskrivelse medborgarkontor 2004). Tekniska 
förvaltningen ses som en av de bättre samarbetspartnerna. Även samarbetet med 
socialförvaltningen kring sommarpraktik uppges fungera bra (Ljungqvist) vilket 
bekräftas av handläggaren Ingrid Malmberg på förvaltningen (Malmberg). Främst 
tekniska förvaltningen är duktig på att uppdatera medborgarkontorens personal 
när det händer något nytt och förvaltningens tjänsteman för energirådgivning finns 
två gånger om året ute på kontoren för att tipsa medborgarna i energifrågor 
(Ljungqvist). Att exempelvis Vård- och omsorgsförvaltningen Öster inte har lika 
täta kontakter bekräftas av den bild de själva ger, verksamhetschef Marie 
Sjöström säger: 

 
För jag är ganska övertygad om att i Södra Sandby så finns det inget lokalt råd, det 
är väl det medborgarkontor som har haft… Jag vet inte ens en gång vem som arbetar 
där, jag uppfattar att de helt har försvunnit. Jag vet inte ens om man har någon på 
tjänsten där. 

 

Problemet med fackförvaltningarnas svårigheter att uppdatera medborgar-
kontorens personal finns också omvänt. I lägesrapporten nämns en rad 
problemområden, bland annat ”de lokala medborgarkontorens svårigheter att föra 
över information och kunskap om de lokala förutsättningarna till den centrala 
förvaltningen.” Om detta har sina orsaker i medborgarkontorens organisation eller 
fackförvaltningarnas anges dock inte (Granath – Andersson – Ljungqvist 2002).  

5.6 Sammanfattning 

Största besvikelsen med medborgarkontoren är utan tvekan att så få ärenden från 
nivå fyra i funktionsdelaren verkligen flyttats ut. Viktigt att påpeka här är att det 
kan finnas mer eller mindre rationella skäl till att inte vilja lämna över uppgifter 
till medborgarkontoren. Själva menar fackförvaltningarna också att det funnits ett 
visst samförstånd mellan dem och medborgarkontoren i diskussionerna kring att 
lämna över uppgifter. Att det som var praktiskt möjligt fick vara vägledande och 
att båda parter där såg att det inte var så mycket som förenklade för medborgarna 
(Wall Berséus). Medborgarkontoren ger inte oväntat en annan bild och menar att 
fackförvaltningarna varit rädda att släppa ifrån sig uppgifter. Tjänstemannavägen 
har man inte lyckats komma igenom, argumenten från fackförvaltningarnas sida i 
har varit att medborgarkontorens personal inte har besuttit den rätta kompetensen 
och flera upplever att fackförvaltningarna har attityden att ”medborgarkontoren 
inte ska komma och lägga sig i” (Jönsson; Ljungqvist; Prytz). 

IT-stödet för personalen har inte utvecklats som först tänkt, istället har 
utvecklingen gått mot att medborgaren själv sitter framför datorn och letar 



 

 24 

information. Att speciellt IT-stöd för medborgarkontorens personal inte utvecklats 
kan bero på att målsättningen känts inaktuell och därmed inte prioriterad.  

När det gäller medborgarkontorens roll som bärare av närdemokrati, är de 
flesta intervjuade generellt sett positiva. Även om Prytz gärna hade sett ytterligare 
utveckling och många andra menar att medborgarkontor är långt ifrån är enda 
vägen för att öka medborgarnas engagemang och inblandning i politiken. Inga 
andra vägar nämns dock som perfekta eller direkta alternativ och 
medborgarkontoren fyller en funktion i diskussionen om utvecklandet av 
närområdet i byarna som fackförvaltningarna inne i Lund inte lyckats ta när det 
gäller statsdelarnas utveckling (Jönsson; Prytz).  

Medborgarkontoren har om inte bidragit till, så i alla fall inte försämrat 
servicemedvetandet i kommunens organisation. De som menar att servicekänslan 
har ökat är, förståligt nog, tveksamma till att sätta endast medborgarkontorens 
inrättande som förklaring.  
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6 Att förklara utvärderingens resultat 

Jag har tidigare i teorikapitlet gett en överblick över Vedungs teori. Här kommer 
jag att utveckla resonemangen och tillämpa valda bitar som förklaring till 
resultatet av satsningen på medborgarkontor i Lunds kommun.  

6.1 Insatsens historiska bakgrund 

Vedung menar att processer verksamma under tiden fram till beslut om insatsen i 
hög grad kan påverka (1998:169). Sex olika delfaktor identifierar Vedung som 
särskilt centrala. Förändringens inriktning kan påverka resultatet i den mening att 
reformer som ligger i linje med den tidigare förda politiken anses lättare att 
genomföra än en förändring som innebär ett brott med den samma. I en politisk 
organisation som länge dominerats av en viss ideologisk inriktning har 
tjänstemännen efter en tid lärt sig att arbeta utifrån detta, varpå kraftiga 
ideologiska omsvägningar kan ta tid att vänja sig vid (Vedung 1998:170). Lunds 
politiska liv har under de senaste mandatperioderna dominerats av omväxlande 
borgerliga omväxlande socialdemokratiska majoriteter. Kommundelsnämnderna 
kan knappast sägas vara en långvarig reform, i hela kommunen fanns de endast 
under fyra år. Förvaltningar och politiker hade knappt hunnit ”komma tillrätta” i 
det nya innan det var dags för ytterligare omvälvande organisationsförändringar. 
Annorlunda var det i Veberöd och på Norr där kommundelsnämnderna funnits i 
12 år. Här fanns det hos befolkningen ett uttalat motstånd mot att lägga ner 
kommundelarna och även flera inom förvaltningarna erkänner att de såg 
kommundelarna som ett stärkande inslag för byarna och något som gav flera 
positiva erfarenheter (Ljungqvist; Sjöström).  

”Storleken har betydelse, trots allt tal om motsatsen”, skriver Vedung. Det 
innebär att stora omvälvande reformer är svårare att genomföra än små stegvisa 
förändringar (1998:171). Här kan vi hitta en förklaringsfaktor, att lägga ner 
kommundelsnämnderna är minst sagt en stor reform. Även 
medborgarkontorstanken i sig beskrivs ofta som något helt nytt och ett stort steg 
mot nya samarbetsformer (Björk – Bostedt 2002:15, 29). Det enda problemet med 
medborgarkontor som Andersson ser det är just att de är svåra att genomföra. 
Strukturerna är så fastspikade menar han.  

Insatsens resultat påverkas också av graden av politiskt stöd. En beslutad 
insats som har brett politiskt stöd bakom sig och som införs i samförstånd är 
sannolikt lättare att genomföra än om samma reform införs efter vilda 
diskussioner och stor politisk splittring (Vedung 1998:171). Enighet rådde det 
knappast om nedläggningen av komundelsnämnderna. Att inrätta 
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medborgarkontor sågs dock som en god idé även av företrädare från andra partier 
än de som stod bakom förslaget (Prytz).  

Nästa faktor bland de historiska är vilken uppmärksamhet de som stod bakom 
insatsen ägnade den i tillkomstskedet. De flesta aktörer deltar ju samtidigt i många 
olika projekt (Vedung 1998:171). Ute på de olika kommundelarnas förvaltningar 
verkar frågan om medborgarkontor knappast ha diskuterats alls i samband med 
utredningen och inrättandet. Det hela såg det enbart som en politisk diskussion 
(Ljungqvist; Sjöström; Wall Berséus). Sammantaget är Vedungs tes att desto 
mindre uppmärksamhet desto sämre implementering (1998:171).  

Även deltagandet från de berörda parterna i beslutsprocessen hänger samman 
med uppmärksamheten och förväntas inverka på resultatet. Om de berörda 
involveras vid reformens tillkomst, ger det reformen en legitimitet som underlättar 
genomförandet och accepterandet (Vedung 1998:173). ROSA-mätningen kan ses 
som ett exempel på hur man försökte involvera olika personalgrupper i ett 
inledningsskede, några större diskussioner under utredningstiden menar jag i 
övrigt inte pågått på förvaltningarna. Samordnaren på medborgarkontoren berättar 
också hur de innan öppnandet av kontoren åkte runt till de olika förvaltningarna 
för att se hur deras verksamhet fungerar (Ljungqvist). Om det sedan skett verkligt 
samarbete eller om dessa försök att involvera parterna verkligen varit uppriktiga 
är svårare att bedöma.  

Symbolisk politik innebär att reformen utformas i annat syfte än att uppnå ett 
visst sakresultat, exempelvis är reformens huvudsakliga syfte att lugna en 
väljaropinion eller att närma sig tänkbara koalitionspartners och sådana motiv kan 
givetvis få återverkningar på resultatet (Vedung 1998:171). I intervjuerna kommer 
ofta formuleringar som ”byta ut”, ”ersätta” och ”så gör vi medborgarkontor 
istället […] så är där någonting i byarna” (Andersson; Jönsson; Prytz; Sjöström; 
Wall Berséus). Kanske var det inte själva medborgarkontorstanken i sig som 
tilltalade de borgerliga politikerna, utan medborgarkontoren passade bra som 
ersättning för kommundelskontoren och kunde därmed lugna oroliga boende i 
byarna om att servicen inte helt skulle försvinna. Att beslutet om 
medborgarkontor hade symboliska motiv förmodas inverka på implementeringen 
då entusiasmen från politikernas håll inte är lika stor.  Det viktigaste blir ju inte 
sakresultatet utan att beslutet blivit fattat (Vedung 1998:171-172). Det politiska 
intresset för att förverkliga medborgarkontorstanken, och möjliggöra utflyttning 
av ärenden, bedöms av Andersson också som just lågt. ”[D]et är brist på politisk 
vilja och det är naturligtvis krasst att säga det men så är det”, säger Anderson när 
vi diskuterar varför rutinmässiga och frekventa ärenden inte flyttats till 
medborgarkontoren. Samma bedömning finns i lägesrapporten där Lars Granath 
(dåvarande kommundirektör), Andersson och Ljungqvist efterlyser politiska 
beslut för att kunna flytta ut fler handläggningsuppgifter (Granath – Andersson- 
Ljungqvist 2003). Både Prytz och Jönsson menar att det från politiskt håll hade 
varit möjligt att gå in och besluta om överlämning av ärenden, antingen genom 
beslut i respektive nämnd eller att fullmäktige tar nya beslut på nämndernas 
respektive medborgarkontorens uppgifter/områden. Några sådana beslut har dock 
ännu inte fattats. 
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6.2 Insats 

Under själva insatsen finns det tre delfaktorer att analysera. Den första är den 
förda politikens tydlighet. En oklar insats kan underlätta genomförandet då 
tjänstemännen på implementeringsstadiet kan anpassa reformen så den går lättare 
att genomföra. Å andra sidan kan otydlighet också göra det svårt för 
tjänstemännen då de inte har en klar bild av motiven bakom och förväntningarna 
(Vedung 1998:173-174). Att det funnits otydlighet kring medborgarkontoren och 
dess status betonar Ljungqvist vilket belyses i följande citat:  

 
Det är ju det som saknas att det inte blivit någon tydlighet i det. Men kan säga att det 
som är medborgarkontor, det är skapat av oss, vi har ju ingen politiker eller någon 
som har sagt att ”det och det och det ska ni göra” för då hade tydligheten också varit 
från fackförvaltningarna att det och det ska ni släppa så sköter dom  det nu. 

 

Otydligheten kan vara positiv i bemärkelsen att det ger utrymme för egna initiativ 
(Vedung 1998:173-174). Exempelvis har personalen på medborgarkontoret på 
eget initiativ gått en utbildning för att kunna ge enklare konsumentvägledning 
(Ljungqvist). Detta förutsätter dock att personalen verkligen är initiativrik och inte 
rädda för att stå på sig. 

Graden av teknisk komplexivitet innebär helt enkelt att en tekniskt 
svårbegriplig reform är knepigare att förstå och därmed också genomföra (Vedung 
1998:178) men att tanken med medborgarkontor skulle vara så tekniskt komplex 
att det kan rymma en del av förklaringen håller jag för osannolikt.  

Programteorins giltighet bedömer på vilka grunder och utifrån vilka tidigare 
erfarenheter reformen har beslutats (ibid:178-180). Bakom medborgarkontoren i 
Lund finns diverse utredningar som i sin tur stödjer sig på SOU, 
departementsskrivelser och studiebesök på andra kommuners medborgarkontor. 
Dessutom tycker jag att man visar på en bra medvetenhet om vilka problem som 
kan uppkomma i utredningen där man beskriver kritiska framgångsfaktorer 
(Andersson 2003:15-16). Att reformen skulle ha varit mindre framgångsrik på 
grund av bristande förståelse är i sådana fall inget specifikt för Lunds 
medborgarkontor utan något som gäller för medborgarkontor generellt som 
bygger på samma skrifter men med alla de goda exempel som finns (Inför 
medborgarkontor 1993) är felaktig programteori inte en hållbar förklaring.  

6.3 Implementeringen  

Den tredje större faktorn har att göra med genomförandet. Istället för, som 
Vedung, analysera myndigheter som första nivå tittar jag som jag motiverat i 
teorikapitlet på den övergripande förvaltningen och politikerna i kommunen. 
Därefter analyserar jag de så kallade gräsrotsbyråkraterna som i detta fall utgörs 
av personalen ute på medborgarkontoret respektive på förvaltningarna. Inom alla 
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led i implementeringen kan man skilja på att kunna, att förmå och att vilja. Med 
andra ord, om aktörerna på nivån har kunskapen som behövs för att förstå 
reformen, om de har resurser och om de är villiga att genomföra den (Vedung 
1998:180).  

Förstår aktörerna inte reformen eller inte har kunskaper kan de aldrig 
genomföra den hur mycket de än har viljan. Som beskrivet ovan är den tekniska 
komplexiteten i förslaget om medborgarkontor inte speciellt hög och det kan 
förutsättas att alla involverade på samtliga nivåer har förstått reformen. Resurser 
refererar till förmågan att vidta åtgärder, något som kan begränsas av såväl 
ekonomiska, tids-, och personalskäl. När det gäller viljan hos förvaltningen finns 
det skolor inom forskningen som hävdar att förvaltningens främsta intresse är 
egenintresset och inte den sakpolitik som förs (Vedung 1998:181). 
Medborgarkontor innebär potentiellt ett nollsummespel där alla förändringar 
innebär att någon förlorar och någon annan vinner. Antag exempelvis att 
medborgarkontoren tagit över så många uppgifter och handläggningsärenden att 
fackförvaltningarna tvingas skära ner på sin personal. I sådana fall kan viljan att 
värna om den egna förvaltningen gå ut över implementeringen och reformer som 
innebär neddragningar inom den egna verksamheten protesterar man högljutt mot 
(Vedung 1998-181). Det kan också förhålla sig så att tjänstemännen tvivlar på 
reformens effektivitet och därför inte vill genomföra reformen alls eller som tänkt.  
Wall Berséus säger till exempel att hon tror att det kommer att ta mycket lång tid 
innan man arbetat in i medvetandet hos alla medborgare att det är till 
medborgarkontoren de ska vända sig.  

När det gäller implementeringen öppnade det första medborgarkontoret drygt 
ett år efter beslutet togs, det sista var inte ens öppnat när borgarnas mandatperiod 
var över (Tjänsteskrivelse Medborgarkontor 2004). Det råder delade meningar om 
vilken betydelse detta haft. Andersson menar att det inte fanns någon 
tidsförskjutning att tala om. I och med att beslutet kom så sent 1999 var det nog 
ingen som tänkte att kontoren skulle verka från 1 januari 2000, menar han. 
Sjöström å sin sida uppfattar det som att medborgarkontoren låg i träda väldigt 
länge, vilket var väldigt olyckligt. När verksamheten väl startade upp hade många 
förlorat intresset, menar hon. 

Den som främst har framhållit gräsrotsbyråkraternas inverkan är Michael 
Lipsky i sin bok Street-level Buerecaucray. Ett välkänt faktum, som kan tänkas 
inverka, är resursbristen i form av för lite personal och utrustning som de flesta 
gräsrotsbyråkrater upplever. Medborgarkontoren menar, inte oväntat, att de idag 
har mindre tid än vad de skulle önska. Speciellt önskas mer tid utanför 
expeditionstid för att jobba med olika projekt och uppgifter som kräver mer tid 
(Ljungqvist). I november 2003 återbesattes dessutom aldrig den tjänst som var 
vakant på grund av sparbeting (Sydsvenskan 1). I implementeringsfasen var de så 
kallade gräsrotsbyråkraterna på de olika fackförvaltningarna dessutom ganska 
upptagna av att få igång den egna verksamheten efter omorganisationen och det 
visade sig ”hur snabbt det gick att stänga dörrarna igen mellan verksamheter när 
man centraliserar” (Sjöström). För att hantera resursbrist intar 
gräsrotsbyråkraterna vad Vedung och andra forskare inom området kallar 
överlevnadsstrategier. Dessa kan bland annat gå ut på att begränsa antalet 
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uppgifter eller göra sig mer svåråtkomliga för brukarna (Vedung 1998:175-176). 
Att från medborgarkontorens personals sida göra sig mer svåråtkomliga motverkar 
hela syftet, om ingen besöker kontoren riskeras deras existens att ifrågasättas. 
Medborgarkontorens personal diskuterar ständigt därför sådant som öppettider 
och lokalernas placering för att vara så lättåtkomliga som möjligt. Exempelvis har 
kontoret i Veberöd flyttat under hösten 2004 för att samlokaliseras med 
biblioteket och placeringen av lokalen i Södra Sandby har diskuterats som en av 
orsakerna till den låga nyttjandegraden (Andersson; Ljungqvist; Tjänsteskrivelse 
Medborgarkontor 2004). 

6.4 Kontrollens organisering 

Huruvida utvärderingar och efterhandskontroller görs av en reform tros påverka 
resultatet, också hur denna görs och utifrån vilka kriterier som används kan 
påverka (Vedung 1998:189). Antag att medborgarkontorens verksamhet skulle 
utvärderas utifrån hur många besök de har, verksamheten skulle troligtvis därmed 
inriktas på att få många besökare snarare än att de besökare som kommer 
verkligen kunde erbjudas hjälp. I beslutet 2002 att inrätta medborgarkontor även i 
andra delar av Lund än byarna anges att en utvärdering ska göras senast efter 3 år. 
Om det beror på att de då beslutade medborgarkontoren inte inrättades eller om 
det allmänt inte funnits tid/pengar/intresse för en utvärdering endast av 
medborgarkontoren i byarna kan jag bara fundera kring (KF 020228 §46). Klart är 
dock att utvärderingen inte gjorts.  

6.5 Övrig omgivning 

Här söks faktorer i graden av stöd från övriga i omgivningen som andra 
intressenter, aktörer som varken deltar i implementeringen eller formulerandet av 
reformen. Om dessa gör positiva uttalanden är det ett starkt stöd för dem som ska 
genomföra reformen (Vedung 1998:191-192). Lunds medborgarkontor säger sig 
ha ett bra samarbete med andra organisationer och myndigheter, ibland till och 
med bättre än med fackförvaltningarna inom den egna kommunen (Ljungqvist). 
Exempelvis finns Juristjouren regelbundet på kontoren och Skattemyndigheten 
har varit där för att ge råd i deklarationstider, dessutom har medborgarkontoren 
broschyrer och informationsmaterial från dessa och även andra utomstående 
organisationer (Lund Internet 3). Deras stöd ser jag som viktigt och på sikt finns 
ju tanken att det inte bara är kommunal information och service som medborgaren 
ska erbjudas utan från hela den offentliga sektorn. De ärenden som finns rör dock 
i dagsläget enart nivå 1-2 i funktionsfördelaren och för ytterligare nivåer ska 
kunna utvecklas krävs att samtjänstavtal tecknas, något som medborgarkontoren 
inte oväntat är positiva till (Tjänsteskrivelse Medborgarkontor 2004).  
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7 Avslutande analys 

Utvärderingen av verksamheten vid medborgarkontoren i Lunds kommun visar att 
det är en bit kvar innan de förväntningar som fanns vid kontorens inrättande helt 
har infriats. I samband med detta finns det anledning att problematisera valet av 
mål att utvärdera mot. Det är inte självklart att de beslutade insatsmålen ska 
utgöra måttstocken, inte heller att man därigenom bortser från kostnadssidan eller 
brukarnas uppfattning. I detta fall har jag dock funnit det lämpligt att använda 
politikernas fastlagda förväntningar som en utgångspunkt, motiverat med att 
uppföljning av beslut och ansvarsutkrävande är centrala politiska processer. 
Offentligt fastslagna insatsmål har emellertid en tendens att vara otydliga och 
därmed svåra att använda som grund för utvärdering. Detta kan bero på att målen 
formulerats för att fylla en legitimerad grund och inte i syfte att verkligen uppnås 
(Dahlgren – Lindkvist 1976:IV:27-28). När ord som ”ersättning” och ”då har de i 
alla fall något” förekommer så pass ofta, tillsammans med bristen på ytterligare 
politiska beslut som behövs för förverkligande av medborgarkontoren blir jag 
också fundersam. Politikerna i Björk och Bostedts studie saknade ofta visioner 
och intresse av att driva frågan (2002:144). Stämmer bilden in på Lund? Under 
den historiska bakgrunden resonerade jag om det (bristande) politiska intresset för 
medborgarkontoren. Att inrättandet var ett politisk övervägande är klart men när 
övervägandena var gjorda och beslutet fattat verkar det onekligen som om det 
politiska intresset sjönk rejält. Det är därför inte orimligt att tala om beslutet som 
symbolisk politik även om jag inte tvivlar på att lundapolitiker från båda sidor 
ansåg medborgarkontorstanken god står jag tveksam till varför de inte i större 
utsträckning exempelvis tagit de politiska beslut som krävs för att flytta över fler 
ärenden med regelstyrd handläggning. Dessutom beslutas att inte tillsätta politiska 
referensgrupper och att inte avsätta pengar i budgeten för genomförande av det 
beslut som innebar medborgarkontor på Klostergården, Väster, Norr och Linero. 
Medborgarkontor har på flera andra ställen få en viktig symbolisk betydelse 
genom att hålla kvar servicen och visa att det finns en framtidstro i bygden (Björk 
– Bostedt 2002:135-136), kanske var det samma signaler man ville sända till 
medborgarna i byarna 1999. 

Det största problemet med medborgarkontoren som framkommer i 
utvärderingen är utan tvekan att man inte lyckats med det som är 
medborgarkontorens grundläggande tanke, nämligen att samla den kommunala 
servicen. Den kommunala informationen har på ett bra sätt samlats och även 
information i form av broschyrer från andra aktörer än kommunala finns 
tillgängliga på medborgarkontoren, men service i form av handläggning av 
ärenden finns bara i mycket liten utsträckning. Visst kan man säga att 
medborgarkontoren i Lunds kommun når upp till målen på så sätt att bara genom 
att finnas till. De har onekligen förbättrat servicen för de boende i byarna som 
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annars, utan kommundelskontor, troligtvis stått utan möjlighet till kommunal 
information och service i sin egen by i den utsträckning som medborgarkontoren 
ändå erbjuder. Med ett större politiskt intresse, mer samarbete mellan 
förvaltningarna och medborgarkontoren är ytterligare utveckling av verksamheten 
inte omöjlig att åstadkomma. Detta kräver dock att politikerna åter tar ett grepp 
om den inre och yttre organisationen och kanske inte minst att medborgarkontor 
inrättas i hela kommunen så att kontoren har täckning även bland medborgarna 
inne i centrala Lund. Därmed hade man kommit ifrån den fragmentering som är i 
och med att handläggning idag sker både på fackförvaltningarna och 
medborgarkontoren på grund av medborgarkontoren bara täcker byarna, som dock 
utgör 25% av befolkningen och 75% av kommunens yta. Alla intervjuade 
framhåller just det olyckliga i att inte hela befolkningen i Lunds kommun har 
tillgång till ett medborgarkontor. Flera menar att detta har bidragit till att 
medborgarkontoren uppfattas som något som finns ute i periferin och lätt glöms 
bort (Ljungqvist; Prytz ; Sjöström). 

Argument som att måluppfyllelsemodellen inte tar hänsyn till bieffekter, vilket 
framfördes i början av uppsatsen och kan vara relevant här. En sådan bieffekt som 
inte upptäcks och värderas genom måluppfyllelsemodellen kan vara att 
medborgarna i byarna med medborgarkontor får personlig service och ett ansikte 
på kommunen som en väg in i den kommunala förvaltningen, vilket framförts av 
vissa intervjupersoner (Jönsson; Ljungqvist). Medborgarkontoren kan därmed 
kanske lättare fånga upp synpunkter hos befolkningen och de fyller en funktion 
som samlande mötesplats/informationsplats för byborna vilket ingen förvaltning i 
centrala Lund lycktas med på samma sätt. Medborgarkontoren är också ett sätt att 
underlätta för ”svaga” grupper i samhället, så som invandrare, äldre eller 
lågutbildade, som på grund av sin ofta bristande kunskap om den offentliga sfären 
har svårare att hitta rätt och göra sig hörd i det offentliga (Björk – Bostedt 
2002:127). ”Den digitala klyftan” talar Andersson om och menar att 
medborgarkontoren inte minst kan tjäna som serviceplats för de som inte kan eller 
vill använda sig av kommunens service och information på Internet. Detta är inte 
ett mål som framkommer i de förväntade effekterna men är kanske väl så viktigt. 

Bieffekter kan också vara av negativ art och i de värsta av exempel ser det ut 
som att medborgarkontor som inte kan leva upp till förväntningarna tenderar att 
bli ytterligare en komponent i en redan stor och komplex förvaltning. På frågan 
om vad som är den största nackdelen med medborgarkontoret fick jag en gång just 
svaret att det svåraste är att förverkliga dem (Andersson). Kanske är det inte så 
konstigt att mönstret med en sektorsuppdelad förvaltning och politik är svårt att 
bryta. Flera forskare menar att den svenska välfärdsstatens uppbyggnad handlat 
om att just bygga upp olika sektorer och politikområden där varje sektor ansvarar 
för en specifik del av välfärden (Montin 2002:53-54). Vissa menar dock att 
territoriella principer, som kommundelsnämnder, kommer att ersätta funktionella 
och sektoriella när det gäller att organisera den offentliga sektorn i framtiden 
(Lundqvist 1995:110).  

Här finns ytterligare behov av forskning om hur organisationsförändringar 
bäst utformas och hur man agerar för att lösa upp sektorsuppdelningen och 
därigenom försöker öka effektiviteten i det offentliga systemet. I de bästa av 
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exempel kan nämligen medborgarkontoren förbättra informationsspridningen, 
förenkla medborgarnas kontakter med det offentliga, hålla kvar servicen i mindre 
byar och genom sina kunskaper anpassa servicen till lokala behov och 
förutsättningar, samt minska den digitala klyftan. Sist men inte minst kan 
medborgarkontoren fungera som demokraticentrum där medborgare/brukare och 
politiker får chans att möta varandra för diskussion i syfte att nå ömsesidig 
förståelse och förtroende, vilket båda sidor är i ständigt behov av. 
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Bilaga 1 

Figur 1. Medborgarkontor som idealtyper 

 

Kommunal grupp 
1. Samlad information 

Enklaste formen av 
medborgarkontor och innebär i 
princip ett samordnat informations-
kontor. Kommunen är huvudman 
och även enda intressent. 
Informationsmaterial från andra 
myndigheter och/eller organ-
isationer kan finnas tillgängligt men 
ingen formell samverkan finns. 
Servicen omfattar de första två 
nivåerna i funktionsfördelaren. 

2. Integrerad service 

Kommunen är fortfarande huvudman 
och enda intressent. Likt idealtyp 1 
kan det finnas informationsmaterial 
från andra men ingen formell 
samverkan. Det som skiljer denna typ 
från den samlade informationen är 
graden av service. En stor del av den 
kommunala förvaltningen samarbetar 
och överlämnar uppgifter som anses 
lämpade enligt nivå ett till fyra i 
funktionsfördelaren. 
 

Samarbetsgrupp 
3. Samservice 

Här finns fler än en intressent 
och/eller huvudmän. De andra 
parterna är olika myndigheter, men 
även olika föreningar och 
organisationer kan vara 
representerade. Samarbetet mellan 
kommunen och de andra 
intressenterna består främst av 
samlokalisering Personalen är 
uppdelad efter deras 
myndighets/organisations tillhörighet 
när det gäller speciella ärenden, men 
kan gemensamt ansvara för enklare 
kontorsgöromål. Den kommunala 
servicen sträcker sig till nivå sex i 
funktionsfördelaren medan den 
service som ges av övriga intressenter 
kan befinna sig mellan nivå ett och 
sex. 
 

4. Integrerad samservice 

I likhet med idealtypen samservice 
består den integrerade samservisen av 
mer än en kommunal intressent. Det 
vanliga är att kommunen är 
huvudman, men det finns också 
exempel på delat huvudmannaskap. 
Det som främst skiljer denna typ av 
medborgarkontor från samservice är 
att det finns en gemensam personal 
som utför arbetsuppgifter åt alla 
inblandade intressenter. Servicen 
motsvarar nivå ett till sex i 
funktionsfördelaren. 

Källa: Björk – Bostedt 2002: 180-181 
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Bilaga 2 

 
Figur 2. Funktionsfördelaren 

1. Receptionsuppgifter: utlämning av material och allmän information. 
Upplysningar. 

2. Informationsuppgifter: vägledning och hänvisning.  
3. Fackvägledningsuppgifter: hänvisningar per post och telefon samt val mellan 

olika regelverk. Administrativa förberedelser. 
4. Lag- och regeluppgifter: lättare ärendebehandling (regelstyrda och 

rutinmässiga ärenden) samt expeditionsgöromål. 
5. Utredningsuppgifter: rådgivning om möjligheter och regeltolkningar. 
6. Specialistuppgifter: tyngre och mer komplicerade ärenden (värderande 

handläggning) som kräver viss specialistkompetens. 
7. Ledningsuppgifter: samordning, kontroll och förvaltningsutveckling. 

8. Politiska uppgifter: presidieuppgifter, mål och ramar. Prioriteringar mellan 
verksamhetsområden. 

 
Källa: Björk – Bostedt 2002:104; Inför integrerade medborgarkontor 1996:48-50 
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