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1. INLEDNING 
 
Denna studie kommer att behandla strategiskt förändringsarbete i 
politiskt styrda organisationer där vi vill lyfta fram det politiska 
sammanhanget som en avgörande faktor för hur strategiskt 
förändringsarbete kan bedrivas. Studien bygger på en 
undersökning av förändringsarbetet i Motala kommun. Det 
inledande kapitlet ger läsaren en bakgrund till varför kommuner 
ser sig tvungna att omvärdera och förändra verksamheten. Vidare 
kommer vi att diskutera ett antal specifika förutsättningar som 
gäller i politiskt styrda organisationer. Dessa två diskussioner 
leder fram till våra problemfrågor som mynnar ut i syftet med 
uppsatsen. 
 

1.1 BAKGRUND 
 
Alla organisationer såväl privata som offentliga, kommersiella som 
ideella, måste anpassa sig till förändringar i marknadsförutsättningar, 
samhällsstrukturer och opinionslägen. Inom det privata näringslivet, som 
ofta är hårt konkurrensutsatt, hanteras förändringar av affärsidé, 
organisationsformer och produkter kontinuerligt vilket är en 
nödvändighet för att kunna hålla sig kvar på en dynamisk marknad. 
Däremot saknar ofta politiskt styrda organisationer det marknadsmässiga 
incitamentet till förändring och förnyelse. Därför kan dessa organisationer 
inte lita till de naturliga och ibland omedvetna anpassningsprocesser som 
marknaden genom konkurrensmekanismerna tvingar fram. Istället måste 
politiskt styrda organisationer själva göra en medveten och 
genomgripande omvärdering av basen för organisationens verksamhet 
och välja dess framtida inriktning. (Berg & Jonsson, 1991) 
 
Vi anser dock att de marknadsmässiga incitamenten till förändring finns 
även i politiskt styrda organisationer. Många kommuner, framför allt de 
mindre, har på senare år drabbats av utflyttning (www.svekom.se). Det 
har uppstått konkurrens om befolkningsunderlaget mellan kommunerna i 
och med att befolkningsutvecklingen i Sverige har stagnerat. De 
kommuner som drabbas av utflyttning förlorar därmed skatteintäkter. 
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Den kommunala verksamheten har varit utsatt för relativt hård kritik de 
senaste åren. Det har främst handlat om att organisationen varit ineffektiv 
och byråkratisk. Kritik har till viss del också riktats mot den service som 
den kommunala verksamheten erbjuder. (Berg & Jonsson, 1991) Med 
anledning av en mer konkurrensutsatt situation och den kritik som 
framförts mot kommunen har flertalet kommuner insett att det är 
nödvändigt att genomföra genomgripande förändringar i verksamheten.  
 
En av många svenska kommuner som visat stort intresse för att 
omvärdera och förändra sin verksamhet är Motala kommun i 
Östergötland. Där bedrivs sedan ett par år tillbaka ett strategiskt 
förändringsarbete som kallas för Framtidsutsikt Motala 2010, FUM. 
Arbetet innebär att kommunen i samråd med andra intressenter, d.v.s. 
kommuninvånare och näringsliv arbetar fram en önskvärd bild av hur 
Motala skall se ut i framtiden. Eftersom att framtidsarbetet utvecklas 
genom en kontinuerlig dialog mellan kommunförvaltningen och 
kommunens intressenter, hoppas man kunna fokusera arbetet i en 
sammanhållen och medveten inriktning. En utförlig beskrivning av FUM 
ges i empirikapitlet längre fram.  
 

1.2 PROBLEMDISKUSSION 
 
Förändringar inom en organisation innebär nästan alltid en komplicerad 
process. Det kan lätt uppstå konflikter mellan olika grupper i 
organisationen som har skilda uppfattningar om förändringen och 
tillvägagångssättet samtidigt som det nästan alltid finns ett inbyggt 
motstånd mot förändring. (Sadler, 1995) Denna situation möter de flesta 
organisationer vid förändringsprocesser och det är givetvis nödvändigt att 
övervinna svårigheterna med förändringen för att den skall komma till 
stånd och för att man skall kunna uppnå resultat.  
 
Kommuner och andra politiskt styrda organisationer befinner sig i en 
annorlunda och i många avseenden ännu mer komplex miljö än vad andra 
organisationer gör. Berg & Jonsson (1991) benämner den speciella 
situation som dessa organisationer befinner sig i som det strategiska 
dilemmat.  
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Författarna menar att det uppstår ett dilemma eller en paradox när kravet 
på trohet mot en politisk ideologi eller värdering ställs mot kravet på ett 
omvärldsanpassat strategiskt agerande. Detta dilemma kan ses som en 
konflikt mellan de inre krafterna, de politiska värderingarna i 
organisationen och de yttre krafterna det vill säga omvärldens krav på att 
agera strategiskt och taktiskt.  
 
Vidare pekar Berg & Jonsson (1991) på ett annat strategiskt dilemma, 
kampen mellan ledningen och de demokratiska idealen. I politiskt styrda 
organisationer finns höga krav på delaktighet och insyn när stora och 
avgörande beslut skall fattas. Kommunen måste således hantera en mängd 
intressen från olika håll, inte bara från den egna organisationen. 
Kommuner är bland annat kopplat till staten i form av kommunförbundet, 
facken etc. (Lundin, 1997). Andra intressenter som måste beaktas är 
massmedia, näringsliv och givetvis medborgare.  
 
Vidare förutsätter strategisk styrka ett enhetligt agerande där alla stödjer 
den strategiska utvecklingen vilket i sin tur pekar på ett behov av ett 
koncentrerat ledarskap. Detta kan vara svårt att skapa i politiskt styrda 
organisationer där besluten måste vara demokratiskt förankrade. 
Ledningen måste därför ägna mycket tid åt att motivera och förankra de 
åtgärder som skall vidtagas. Legitimering av beslut som tas i politiskt 
styrda organisationer är därför av största vikt, men det utgör ofta ett 
svåröverkomligt hinder. Besluten måste legitimeras både internt i 
organisationen och externt hos väljarna. (Knutsson & Forsman, 1992) 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att politiskt styrda organisationer 
befinner sig i en annorlunda situation som i många fall gör 
förändringsarbete mer komplext. Det är ett stort antal personer inblandade 
i besluten och hänsyn måste tas till ett flertal olika intressen. Vidare i 
denna uppsats försöker vi fånga och beskriva den situation som politiskt 
styrda organisationer befinner sig i och hur dessa organisationer, med 
sina förutsättningar, hanterar strategiska förändringar.  
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1.3 PROBLEMFORMULERING 
 
Att genomföra en förändring är svårt men kontexten i vilken den inträffar 
kan försvåra det ytterligare. Resonemangen som förts i de två 
ovanstående avsnitten visar att många politiskt styrda organisationer står 
inför stora och avgörande förändringar för hur deras verksamhet skall 
bedrivas i framtiden. Samtidigt har det klargjorts att politiskt styrda 
organisationer har annorlunda förutsättningar för att bedriva strategiskt 
förändringsarbete.  
 
För att ytterligare precisera det undersökningsproblem som denna uppsats 
kommer behandla har vi formulerat följande undersökningsfrågor.  
 
Vad innefattar begreppet politiskt styrd organisation? 
 
Är FUM en strategisk förändring? 
 
Vilka förändringar av Motala kommuns organisationsstruktur medför 
FUM? 
 
Hur ser förändringsprocessen för FUM ut? 
 
Vad bör uppmärksammas vid strategiskt förändringsarbete, FUM, i 
politiskt styrda organisationer? 
 
Hur skall eventuella problem med FUM överbryggas? 
 

1.4 SYFTE 
 
Syftet med denna studie är att utifrån FUM undersöka hur strategiskt 
förändringsarbete kan bedrivas i politiskt styrda organisationer.  
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1.5 MÅLGRUPP 
 
Denna studie riktar sig främst till personer som verkar i den kommunala 
världen. Framför allt riktar den sig mot politiker och tjänstemän som 
aktivt arbetar med att förändra den kommunala verksamheten. Studien 
bygger på en undersökning av Motala kommuns förändringsarbete och vi 
hoppas genom denna kunna studie bidra med kunskap om vad Motala 
kommun bör beakta vid sitt förändringsarbete.  
 
Vidare riktar sig studien mot universitetsvärlden och den forskning som 
pågår inom detta område. Ämnet är fortfarande relativt outvecklat och vår 
studie syftar till att bidra med ny kunskap inom detta område. 
 

1.6 DISPOSITION 
 
Vårt uppsatsskrivande kan ses som en bergsbestigning. När Göran Kropp 
påbörjade förberedelserna för sin expedition att bestiga Mount Everest 
hade han ett klart syfte – att nå toppen, liksom vi har ett klart syfte att 
besvara. Tillvägagångssättet inför bestigningen var metodiskt. Först 
gjorde han upp en plan för hur för hur expeditionen skulle genomföras 
och han analyserade omständigheterna kring expeditionen - vårt 
metodkapitel. Därefter påbörjades en uppladdningsperiod inför 
bestigningen. Kropp förstod att det är viktigt att vara väl förberedd både 
fysiskt och mentalt. Han hade med sig de verktyg han trodde var 
nödvändiga för att klara expeditionen - vår referensram. Väl på toppen av 
berget fick Kropp uppleva hur verkligheten egentligen såg ut - vår empiri. 
När han kom tillbaka från toppen och under cykelturen tillbaka till 
Sverige kunde han reflektera över hur han hade klarat av svårigheter tack 
vare de verktyg han hade med sig och tack vare att han hade förberett sig 
på rätt sätt - vår analys. När Kropp slutligen kom tillbaka kunde han 
berätta hur han lyckats bestiga världens högsta berg - vår slutsats 
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2. VETENSKAPSSYN 
 

”Först Eftertanke och sedan Hårt Arbete.” (A.A. Milne, I-or) 
 
I denna uppsats skall vi fördjupa oss inom strategiskt 
förändringsarbete i politiskt styrda organisationer vilket är 
intressant både för oss författare och för vår målgrupp. För att 
uppfylla detta ser vi att det är av största vikt att beskriva vårt 
förhållningssätt till metod och vetenskap, eftersom alla 
människor ser och tolkar skeenden på olika sätt. Det skall vara 
möjligt att följa vår argumentation och våra ställningstaganden. 
Vi behöver alltså en verktygslåda i form av metoder och i detta 
kapitel presenterar vi de verktyg vi har använt oss av. 
 

2.1 ARBETSPARADIGM 
 
När vi som författare skriver, gör intervjuer och arbetar med denna 
rapport är vi forskare. En uppsats som denna gör anspråk på att vara 
vetenskaplig och forskningsnära, vilka är två begrepp som ofta är tätt 
förknippade med varandra. Enligt Mårtensson & Nilstun (1988) innebär 
forskning ett systematiskt och metodiskt sökande efter ny kunskap och 
nya idéer. När vi är ute med pannlampan påslagen efter denna kunskap 
har vi med oss, medvetet eller omedvetet, vissa grundantaganden om den 
verklighet vi lever i. Halvorsen (1992) anser det viktigt att känna till 
dessa grundantaganden eller blockeringar, då de påverkar hela 
forskningsprocessen. De viktigaste blockeringarna är knutna till ett 
paradigm som är det dominerande arbets- och tankesättet inom en 
vetenskap. Wallén (1996) definierar arbetsparadigm som den 
vetenskapssyn, forskningsinriktning, och forskarroll som forskaren har. 
Dessutom skall all data kartläggas och forskaren skall ta ställning och 
medverka till förbättringar. Med data avses observationer och fakta av 
olika slag. För att uppnå god forskning krävs det att datan baseras på 
vetenskaplig kunskap1.  
 

                                                 
1 Motsatsen är således “dålig” forskning som baseras på det ovetenskapliga. 
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För att klargöra våra ställningstaganden kommer vi härnäst att närmare 
beskriva de olika delarna i arbetsparadigmet, d.v.s. vår kunskaps- och 
vetenskapssyn, vår forskarinriktning och forskarroll. Vårt 
tillvägagångssätt och vår kartläggning av data presenteras i det 
efterföljande metodkapitlet.  
 

2.2 VETENSKAP OCH VETENSKAPLIG KUNSKAP 
 
Ett första steg till att kartlägga vårt förhållningssätt i denna uppsats är att 
definiera vår syn på vetenskap och kunskap. Vad innebär vetenskap? 
Själva ordet låter högtidligt och svårtillgängligt. Hansson (1983) anser att 
vetenskap är en metod, inte en samling slutgiltiga fakta som ej får 
ifrågasättas. Vetenskapen utvecklas och ofta leder nya fakta till att gamla 
uppfattningar måste revideras. 
 
”Vetenskapen är således ett oavslutat sökande, som förefaller att aldrig 
kunna fulländas.” (Hansson, Vetenskap och Ovetenskap, 1983, sid. 26) 
 
Nationalencyklopedin, (1993) definierar vetenskap såsom organiserad 
kunskap, det vill säga inhämtandet av kunskap inom ett visst område. 
Vad innebär då kunskap? Kunskap är något som alla människor besitter 
och som vi på olika sätt försöker förvärva under livets gång inom olika 
områden. Kunskap tillägnar vi oss dock inte enbart genom studier, utan 
även i det vardagliga livet. Genom erfarenheter har vi t.ex. lärt oss 
telefonnummer till våra närmaste vänner utantill och att tillreda maträtter 
av olika slag.  
 
Wallén (1996) kallar denna kunskap för vardagskunskap och anser att den 
skiljer sig från vetenskaplig kunskap. Han anser att den senare innebär att 
kunskapens förutsättningar, metoder och tillförlitlighet granskas 
systematiskt. Författaren menar vidare att diskussioner om förutsättningar 
är ett viktigt moment för att vetenskapen skall ge en sorts kollektiv 
kunskap som andra forskare kan ta del av, kontrollera riktigheten av, och 
bygga vidare på. Platon ansåg att vetenskaplig kunskap innebär att 
verkligen veta något, det vill säga att man har goda grunder för sin åsikt 
vilket innebär att åsikten inte flyger sin väg. (Nordenfelt, 1982) 
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Kunskap torde alltså i viss utsträckning vara något subjektivt, d.v.s. den 
bygger på en relation till betraktaren i fråga. Lundahl & Skärvad (1992) 
och Myrdal (1968) anser att det inte är så enkelt att skilja på värderingar 
och fakta. De menar att all kunskap är påverkad och därmed beroende av 
forskarens föreställningar och värderingar. Om forskaren är medveten om 
värderingarnas betydelse och också klargör sina värderingar, anses 
hon/han arbeta sakligt och objektivt.  
 
Vår uppsats bygger till stor del på att tolka olika människors åsikter om 
förändringsarbete vilket innebär att kunskapen vi förmedlar är påverkad 
av våra värderingar, omedvetna eller medvetna. Vi eftersträvar att i denna 
uppsats vara objektiva i den meningen att vi skildrar vårt material så klart 
och precist som möjligt så att läsaren själv ska kunna tolka resultaten och 
bilda sig en egen uppfattning. 
 

2.2.1 Skapa kunskap 
 
Hur skapar vi då denna kunskap som ska förmedlas i uppsatsen? 
Gaardner (1991) utrycker att det finns två inriktningar; rationalister och 
empirister. 
 

”… rationalisterna (anser) att själva grunden för all mänsklig 
kunskap ligger i människans medvetande. … empirikerna anser att 
all kunskap om världen kommer från sinnesintrycken.”  

(Gaardner, Sofies värld, 1991, sid. 329) 
 
Gaardner hävdar att idag har synsätten utvecklats och både rationellt 
tänkande och empiriska studier accepteras och dessutom kombineras de 
oftast under vetenskaplig kunskapsframväxt. Vi anser oss själva vara en 
kombination av de två då vi tycker det är svårt att renodlat tillhöra en av 
ståndpunkterna. Vi tror att både våra tidigare erfarenheter och vårt förnuft 
bidrar till vårt eget bildande av kunskap.  
 
Ett annat sätt att se på hur kunskap genereras är att studera relationen 
mellan teori och empiri. Hartman (1998) anser att vanligtvis används två 
metoder för att beskriva relationen, nämligen den induktiva och den 
hypotetiskt-deduktiva. Valet mellan dessa påverkar framför allt hur 
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slutledningar och förklaringar genereras. Slutledning från en studie kan 
enligt Holmberg (1987) ske på två alternativa sätt. Deduktion ses som ett 
bevisande alternativ och induktion ses som ett upptäckande.  
 
Det innebär att inom deduktionen prövas teorier och hypoteser vilka 
jämförs med verkligheten och utifrån denna jämförelse arbetar forskaren 
fram nya resultat och drar slutsatser om det studerade fenomenet (Wallén, 
1996). Teorier och hypoteser antas ligga närmare ”sanningen” ju mer de 
prövas och om dess utfall stämmer överens med verkligheten (Molander, 
1993). Vid den induktiva metoden har istället empirin den framträdande 
rollen. Forskaren studerar empirin för att utifrån denna kunna formulera 
teorier (Holmberg 1987). Vid en ren induktiv ansats skapas generella 
teorier eller modeller utifrån de observationer som görs av verkligheten 
(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1991). Båda dessa metoder har fått utstå 
olika typer av kritik. Molander (1988) menar att den allvarligaste kritiken 
mot den deduktiva metoden är att de empiriska observationerna inte är 
objektiva då dessa studeras från en given teori som i sin tur påverkats av 
tidigare erfarenheter och forskning. Den induktiva metoden har fått kritik 
för att utifrån ett observerat fenomen dra slutsatsen att det är generellt 
giltigt.  
 
Vårt angreppssätt i denna uppsats har varit den induktiva metoden. Som 
utgångspunkt vid empiriinsamlingen hade vi ett antal teorier dels om 
strategiskt förändringsarbete och dels om den politiska kontexten. 
Insamlingen skedde med öppna ögon, d.v.s. att vi hade teorierna endast 
som stöd för att kunna förstå vilken information vi sökte men samtidigt 
var vi inte låsta vid specifika modeller eller tankesätt. Denna studie syftar 
alltså inte till att jämföra teorier med hur verkligheten ser ut. De utgör 
endast ett stöd för att gå vidare i den empiriska sökningen efter ”ny” 
kunskap.  
 
Sammanfattningsvis vill vi säga att vi med denna uppsats vill vidga vår 
vetenskapliga kunskap inom området strategiskt förändringsarbete i 
politiskt styrda organisationer. Vi ser att ny kunskap kommer att skapas i 
denna uppsats just genom att se hur man kan bedriva strategiskt 
förändringsarbete i den politiskt styrda organisationen.  
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2.3 FORSKNINGSINRIKTNING 
 
Det andra steget till att beskriva vårt arbetsparadigm är att klargöra vår 
forskningsinriktning. Det som skiljer forskning från annan 
kunskapsverksamhet är att vissa spelregler måste följas vid insamlandet 
av fakta (Halvorsen 1992). Inom vetenskapsfilosofin finns olika åsikter 
om vad som kan betraktas som vetenskap och vilka metoder som är 
acceptabla (Molander, 1988). Ödman (1994) anser att det finns två 
huvudsakliga förhållningssätt till hur forskning bör bedrivas, det 
positivistiska och det hermeneutiska, och de ställs ofta i motsats till 
varandra.  
 
Positivismen har sina rötter i en empirisk/naturvetenskaplig tradition och 
positivisterna formulerade verifierbarhetstestet för att utmärka 
vetenskaplig kunskap och därmed skilja vetenskap från icke-vetenskap 
(Patel, 1994). Wallén  beskriver testet såsom att  

”En vetenskaplig sats är meningsfull bara om den kan verifieras 
(bekräftas) empiriskt, […] ett påstående är sant om det 
överensstämmer med hur det är i verkligheten”.  

(Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 1996, sid. 26) 
 

Lundahl & Skärvad (1992) anser att i modern tid tillämpas det 
positivistiska synsättet då kvantitativa och statistiska hårddatametoder 
används för analys. Forskarrollen är objektiv och synlig, d.v.s. den 
påverkas inte av personliga värderingar och uppfattningar. Positivismens 
motpol är hermeneutiken som ungefär betyder tolkningslära och är 
numera en vetenskaplig riktning där man studerar, tolkar och försöker 
förstå grundbetingelserna för den mänskliga existensen. Detta synsätt 
anser Skärvad & Lundahl (1992) har fått stå för kvalitativa förståelse- och 
tolkningssystem och en forskarroll som är öppen, subjektiv och 
engagerad.  
 
Vi har i vår undersökning ett synsätt som är mer hermeneutiskt än 
positivistiskt, då vi försöker förstå mer än mäta faktiska förhållanden. För 
att kunna besvara syftet och se hur strategiskt förändringsarbete kan 
bedrivas i politiskt styrda organisationer kommer vi att genomföra ett 
antal intervjuer i en kommun. Vårt mål är att beakta de speciella 
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förhållanden som råder i en politisk kontext och samtidigt fördjupa vår 
och läsarnas kunskap i detta område. Intervjuerna blir ett medel för att 
kunna kommunicera med de berörda respondenterna. Vi strävar således 
efter förståelse och inte en statistisk kartläggning av data. Vår roll är 
dessutom att vara öppna och engagerade vid intervjuerna för att uppnå 
förståelse för andra människor, vilket gör att dialogen har en central roll.  
 

2.4 VÅR FORSKNINGSANSATS 
 
Det tredje steget i kartläggningen av vårt arbetsparadigm är att beskriva 
vår forskningsansats i denna uppsats. Naturligtvis skulle vi gärna vilja 
påstå att vi ligger långt framme vid fronten vad gäller 
forskningsanspråken. Ämnesområdet vi behandlar är relativt outforskat 
då rådande teorier om förändringsarbete gäller för företag och inte för 
kommuner. Dock uppmärksammar allt fler kommuner problemet med att 
inte vara tillgängliga för medborgarna och de börjar därför att planera för 
strategiska förändringar. Detta innebär att alltfler ställer sig frågan hur 
man kan bedriva strategiskt förändringsarbete i en politiskt styrd 
organisation. Vi fann det intressant att titta närmre på detta ämne just 
därför det känns så aktuellt och outforskat. 
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3. METOD 
 
För att skapa trovärdighet och förståelse för våra antaganden och 
våra resultat vill vi i så stor utsträckning som möjligt tydliggöra 
vårt tillvägagångssätt vid genomförandet och vid insamlingen av 
data. Det blir det fjärde och sista steget i att beskriva vårt 
arbetsparadigm. 
 

3.1 UNDERSÖKNINGSANSATSER 
 
Det finns ett flertal olika typer av undersökningar som kan klassificeras 
med utgångspunkt från dess syfte, typ av data eller upplägg (Halvorsen, 
1992). Vi utgår från vårt syfte som är av utforskande karaktär då vi inte 
visste exakt vad de intervjuade skulle komma att beskriva vid 
intervjutillfällena. Lundahl & Skärvad (1992) kallar denna form av 
undersökning för explorativ och menar att fallstudieliknande ansatser är 
ett vanligt inslag. Denna ansats förklarar författarna som en undersökning 
där endast ett eller ett fåtal fall studeras, under längre eller kortare tid, 
men vilka emellertid studeras mer detaljerat för att nå en större förståelse. 
Halvorsen (1992) menar att vid fallstudieliknande ansats sker inte urvalet 
för att man ska kunna göra generaliseringar utan utifrån analytiska syften. 
Lundahl & Skärvad (1992) menar vidare att metoden är lämplig när 
avsikten är att studera människor och deras värderingar, tankar, 
handlingar etcetera. Vi tillämpar fallstudieliknande ansats då vi ämnar 
titta närmare på hur förändringsarbete kan bedrivas i en politiskt styrd 
organisation genom att fråga ett fåtal politiker om deras åsikter och 
tankar.  
 
Det finns flera olika metoder som kan användas för att samla in data och 
de vanligaste är av kvalitativ eller kvantitativ art. Båda har samma syfte, 
nämligen att uppnå en bättre förståelse av samhället och hur dess invånare 
influerar och interagerar med varandra (Lundahl & Skärvad, 1992). I 
kvalitativa undersökningar samlar forskaren in, analyserar och tolkar data 
som inte naturligt kan uttryckas i sifferform, t.ex. attityder, värderingar 
eller känslor. Upplysningarna är många från enbart några få 
undersökningsenheter och intervjuer är ett vanligt led i 
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insamlingsprocessen. Kvantitativa undersökningar har däremot sin grund 
i sådana data som kan uttryckas med hjälp av siffror. Informationen ger 
ett förklarande resultat och informationen är jämförbar. (Lekvall & 
Wahlbin, 1993) 
 
Vi har valt att använda oss av kvalitativ metod då vi inte ämnar uttrycka 
resultatet i kvantitativa termer utan snarare skapa en djupare förståelse för 
området genom att fråga aktiva politiker i Motala kommun hur de 
upplever det pågående förändringsarbetet. Då vårt syfte är att se hur 
strategiskt förändringsarbete kan bedrivas finner vi det intressant att tolka 
deras erfarenheter. 
 

3.2 VÅR DATAINSAMLING 
 
Till den teoretiska bakgrunden inför empiriinsamlingen och 
referensramen har vi genomfört en omfattande litteraturstudie angående 
strategiskt förändringsarbete och kommunkunskap främst på Linköpings 
universitetsbibliotek och stadsbibliotek. För att kunna tränga djupare in i 
ämnet har vi tagit kontakt med kommunförbundet och kommuner ute i 
landet som är insatta i ämnet för att få tips om relevant litteratur. De 
primära källor vi använt är de intervjuer vi genomförde i Motala 
kommun. 
 
Sökord vi har använt oss av är främst strategiska förändringsprocesser, 
strategisk förändring, strategisk ledning, offentlig sektor och kommun.  
 

3.3 VAL AV FALLORGANISATION 
 
Motala kommun har sedan tidigare visat stort intresse för att samarbeta 
med Linköpings universitet. Då kommunen sedan några år tillbaka driver 
ett omfattande förändringsarbete låg det nära till hands för oss att välja 
just Motala kommun som fallorganisation. Kommunen har dessutom varit 
intresserad av att just studenter skulle genomföra undersökningen. Den 
geografiska närheten från Linköping sett, vilket medför att insamlandet 
av information underlättas, har varit ytterligare en faktor som vägdes in i 
valet.  
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3.4 INTERVJUER/INTERVJUMETODIK 
 
Vi har valt att använda intervjuer som insamlingsteknik. Vad som är 
viktigt att komma ihåg vid intervjuer, är att dess resultat till största delen 
beror på intervjuaren och till mindre del på den som svarar. För att 
intervjun skall ge så mycket som möjligt behöver intervjuaren på förhand 
noggrant planera och förbereda intervjun och den yttre miljö som 
intervjun skall genomföras i (Halvorsen, 1992). Således är det nödvändigt 
att intervjuaren informerar respondenten om intervjuns syfte. När vårt 
syfte var bestämt sändes det därför en skrivelse från Motala kommun ut 
till samtliga berörda intervjupersoner som förklarade vad studien syftade 
till. 
 
Vi har valt ett upplägg med en öppen intervjuform. Det innebär att vi som 
intervjuare har en viss uppfattning om vilka frågeområden som bör 
beröras men den svarande har full frihet att formulera sina svar. Denna 
intervjuform är mycket flexibel och ger möjlighet till att fördjupa sig på 
de punkter och områden som verkar intressanta. Detta var mycket viktigt 
då vi har en explorativ ansats och inte visste exakt vad vi skulle få ut av 
intervjuerna. Dessutom ger en öppen form utrymme för den svarandes 
subjektiva intryck och uppfattningar (Halvorsen, 1992). Vi har som stöd 
under intervjuerna använt oss av en intervjuguide med öppna frågor. 
(Bilaga 1. Grundfrågor) Svaranden har inte fått ta del av frågorna innan 
intervjun genomfördes eftersom vi har haft som avsikt att ha ett mer 
spontant samtal kring frågorna. 
 
Intervjuerna har ägt rum i ostörd miljö, antingen på intervjupersonens 
kontor/arbetsplats eller i någon annan av kommunens lokaler. 
Intervjuerna pågick under ungefär en timme. Båda författarna har 
medverkat under samtliga intervjuer och svaren har registrerats med hjälp 
av bandspelare. Vid presentationen av intervjumaterialet har vi valt att 
anonymisera de intervjuade eftersom vissa frågor och uppfattningar om 
förändringsarbetet kan vara känsliga att återge om det kopplas till den 
intervjuade.  
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3.5 URVAL/VAL AV RESPONDENTER 
 
Innan vi gjorde urvalet av respondenter valde vi vilket perspektiv eller 
synvinkel vi skulle utgå ifrån. Vi beslöt oss för ett inifrån perspektiv då vi 
enbart ville intervjua ledande politiker i kommunen eftersom det är den 
politiska aspekten som beaktas i denna studie. Visserligen vore det 
intressant att erhålla uppfattningar om förändringsarbetet från andra håll 
till exempel från kommuninvånare och tjänstemän. Vi valde emellertid att 
se hur ledande politiker uppfattar projektet främst på grund av att 
Framtidsutsikt Motala 2010 är i sitt initialskede och inte har hunnit 
spridas till övriga grupper.  
 
Vi har koncentrerat urvalet till två grupper av politiker nämligen 
ledningsgruppen för FUM och gruppledarna.2 De politiker som sitter med 
i ledningsgruppen är följaktligen mer insatta i arbetet än gruppledarna 
från kommunfullmäktige som inte konkret arbetar med framtidsutsikten. 
Gruppledarna är totalt 6 politiker och vi har intervjuat 4 utav dem. Av de 
11 förtroendevalda i ledningsgruppen har vi intervjuat 6 politiker. Totalt 
genomfördes alltså 10 intervjuer. Ett urvalskriterium som vi har haft är att 
samtliga partier i kommunfullmäktige skulle finnas representerade i 
urvalsgruppen. Ett annat är att vi ansett att ungefär hälften av varje grupp 
har varit lämpligt. Utifrån dessa urvalskriterium valde vi slumpvis ut 12 
personer från en förteckning över de båda grupperna. Vi har haft två 
bortfall från det ursprungliga urvalet vilket har medfört att ett mindre 
parti inte blivit representerat.  
 

3.6 ETIK 
 
Vi har valt att inte utpeka någon politiker som blivit intervjuad genom att 
namnge honom/henne eller berätta vilket parti han/hon representerar. Vi 
har inte heller kommenterat ifrån vilken grupp den enskilde respondenten 
kommer för att undvika att någon ska känna sig utlämnad. Dock har vi 
valt att nämna fallorganisationen vid namn då kommunen har stort 
intresse av rapporten. 
 

                                                 
2 Gruppledare är den politiker som representerar sitt parti i kommunfullmäktige. 
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3. 7 GENERALISERBARHET 
 
I denna uppsats har vi valt att titta närmare på kommuner som är en slags 
politiskt styrd organisation. Vi vet att det finns fler politiskt styrda 
organisationer såsom landsting, folkrörelseorganisationer m.fl. Vår 
empiri berör emellertid endast kommuner. Vi är medvetna om att det 
finns skillnader mellan olika politiskt styrda organisationer men samtidigt 
uppvisar de många likheter i form av legitimitet och demokrati. Därför 
anser vi att det som sägs i denna uppsats om Motala kommun i många 
avseenden även kan gälla andra typer av politiskt styrda organisationer. 
Vi har därför valt att referera till begreppet politiskt styrd organisation.  
 

3.8 KÄLLKRITIK/METODKRITIK 
 
Målet med uppsatsen har varit att presentera en intressant men också 
trovärdig uppsats. Därför anser vi att det är viktigt att man är medveten 
om de brister och svagheter som finns i uppsatsen och ärligt presenterar 
dessa.  
 
Valet av litteratur har till stor del styrts av tillgången på densamma. 
Under en så kort tid som 10 veckor kan det vara problematiskt att täcka in 
all litteratur som är önskvärd. Ibland har det således inte varit möjligt att 
få tag i all litteratur. Vi har också begränsat vår litteratursökning till vad 
vi anser vara relevant för uppsatsen (se sökorden under 3.2), vilket kan 
betyda att vi missat att beakta något som kan ha varit värdefullt för vår 
studie.  
 
Vi tror att urvalet av två grupper av politiker, d.v.s. förtroendevalda i 
ledningsgruppen och gruppledare, har hjälpt till att belysa de problem 
som finns med strategiskt förändringsarbete i politiskt styrda 
organisationer. Men som nämnts tidigare hade det säkerligen varit 
intressant att även beakta andra aktörers uppfattningar, framför allt 
tjänstemän i den kommunala organisationen. 
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4. REFERENSRAM 
 
Den referensram som presenteras på de följande sidorna skall 
utgöra de nödvändiga verktygen för att förstå förändringsarbetet 
inom Motala kommun, FUM. Referensramen tar sin 
utgångspunkt från Pettigrew’s och Whipp’s (1992) tre 
dimensioner av strategisk förändring, vilket vi anser ger en 
övergripande förståelse för fenomenet (se bild 1 nedan). Dessa 
dimensioner är kontexten i vilken förändringen sker, innehållet i 
förändringen samt processen, d.v.s. hur förändringen genomförs. 
Således är referensramen uppdelad i tre avsnitt. Det första 
avsnittet syftar till att ge en bild av den kontext vi studerar, d.v.s. 
den politiskt styrda organisationen, kommunen. Det andra 
avsnittet, innehåll, fokuserar på vad strategisk förändring innebär 
och vad som förändras när man bedriver ett förändringsarbete. 
Det sista avsnittet diskuterar processen vid förändring, d.v.s. hur 
förändringen skall genomföras. Avsnittet fokuserar framför allt 
på ett antal faktorer som måste beaktas för att förändring skall 
åstadkommas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 1. Tre dimensio
Källa; Pettigr
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4.1 DEN POLITISKA KONTEXTEN 
 
I denna uppsats har vi valt den politiska kontexten, d.v.s. kommunerna, 
som miljö till det strategiska förändringsarbetet. I följande stycke vill vi 
definiera vad en kommun är, genom att beskriva dess mål och resurser, 
strukturen samt demokrati och legitimitet. Vi vill med detta visa varför en 
kommun skiljer sig ifrån en icke politiskt styrd organisation. 
 

4.1.1 Definition av organisation 
 
De flesta människor kommer på något sätt i kontakt med den kommunala 
verksamheten i och med att de är medborgare i en kommun. Men vad 
innefattar begreppet kommun och vad gör en kommun annorlunda 
jämfört med t.ex. ett privat företag?  
 
Innan vi kommer in på en närmare diskussion om kommunerna kan det 
vara bra att definiera själva begreppet organisation. Förklaringen till den 
kommunala särarten måste sökas i dess syfte och därför är det på sin plats 
med en gemensam utgångspunkt för alla typer av organisationer. Den 
traditionella organisationen ses som en konkret, avgränsad enhet med en 
struktur, ett mål och gemensamma resurser vilka styrs av organisationens 
ledning samt en inre kärna bestående av faktorer såsom gemensamma 
värderingar eller kultur och motivation. (Czarniawska-Joerges, 1992) 
Organisationen ska uppfylla ett behov hos någon eller några personer. 
Personal och ledning ska ombesörja organisationens uppgift genom att 
arbetet blir utfört på bästa sätt. Resultatet beror till stor del på hur det 
interna klimatet eller kulturen i organisationen stöder 
verksamhetsuppgiften och dess struktur samt vilken förståelse som finns 
för målgruppernas behov och situationer. (Sanderberg, 1996) 
 

4.1.2 Kommunens mål och resurser 
 
Men vad innefattar egentligen begreppet kommun? Kommunernas 
moderna historia kan härledas till 1862 års kommunalförordningar då i 
princip varje socken på landet och varje stad blev en kommun (Ericson, 
1998). En kommun är en gemenskap eller ett slags sammanslutning av 



STRATEGISKT FÖRÄNDRINGSARBETE I POLITISKT STYRDA ORGANISATIONER 

Ulf Björck & Marie Brinck 19 

dem som utgör dess medlemmar. Medlem är den som är folkbokförd i 
kommunen, äger fast egendom i kommunen eller är taxerad till 
kommunalskatt där (Bohlin, 1999). Uppdraget för kommunerna är givet i 
kommunallagen och andra speciallagar och i dagens samhälle svarar de 
för en rad väsentliga samhällsuppgifter som direkt berör den enskilde 
individen. (Häggroth, 1998). Utifrån kommunallagen är målen med 
kommunal verksamhet att de ska tillhandahålla likvärdig och effektiv 
service och tillgodose behov för alla kommuninvånarna i vissa 
gemensamma angelägenheter som regleras av lagar och politiska beslut. 
Kollektiva tjänster, utbildning, social omsorg, fritid och rekreation är 
exempel på gemensamma angelägenheter. (Peterson, 1989) 
Kommunernas uppdrag är således inte att bedriva vinstgivande 
verksamhet, utan att förvalta de gemensamma resurserna väl. Det innebär 
bland annat att rationalisera där det går och styra över resurserna där 
behoven finns. (Malmberg & Arbin, 1998) 
 
Detta innebär att kommunen har många mål som strider mot varandra. Ett 
företag har endast ett mål, lönsamhet. För att lösa denna motstridighet 
inom kommunen har man en gemensam finansiering via skattesystemet. 
(Häggroth, 1998) Medborgarna betalar skatter och avgifter med vilka 
kommunen ska tillhandahålla service till alla oavsett betalningsförmåga. 
För en given kvantitet resurser i form av pengar, och givet att man har en 
inriktning som stämmer överens med kommuninvånarnas önskningar, 
gäller det att få ut så mycket verksamhet som möjligt. Detta kan jämföras 
med ett privat företag där det endast i den mån det ger avkastning i form 
av pengar finns anledning att producera mer verksamhet t.ex. genom att 
anställa mer personal. Mål och medel har således omkastad prioritet i 
privat och kommunal verksamhet. (Sanderberg, 1996) 
 

4.1.3 Legitimitet och demokrati 
 
I en politisk organisation är det inte produkterna eller tjänsterna i sig som 
är avgörande för överlevnad utan istället den legitimitet eller stöd som 
organisationen har i den allmänna opinionen, politikerna eller 
medborgarna. Den kommunala förvaltningen är en politiskt skapad 
organisation utan egen ideologi som är beroende av politiska beslut för 
sin verksamhet. Det innebär att organisationen bygger upp sin verksamhet 
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kring de beslut och målsättningar som formas i den politiska processen 
och inte efter en egen idé. Med andra ord existerar en kommun och 
grundar sina uppdrag utefter medborgarnas behov och önskemål. En 
annan viktig legitimitetsbas är att kommunen inte kan ta egna initiativ. 
För att kunna agera inom ett visst område måste politikerna först fatta ett 
beslut, d.v.s. lagstifta. Först då kan tjänstemännen genomföra beslutet. 
Givetvis är förvaltningarna, där tjänstemännen arbetar, också beroende av 
att omvärlden, den allmänna opinionen, uppfattar förvaltningen som 
legitim eftersom de är beroende av resurser från de politiska 
beslutsfattarna. (Berg & Jonsson, 1991)  
 
Kommunerna spelar också en viktig roll för att skapa en levande 
demokrati. Ur ett demokratiskt perspektiv har regeringen och riksdagen 
valt att bygga ut den kommunala verksamheten som ansvarig för olika 
samhällsfunktioner. På det kommunala planet anses det vara möjligt att 
hålla fortlöpande kontakter mellan beslutsfattare och enskilda. (Häggroth, 
1998) Kommunens gemensamt finansierade angelägenheter ska styras av 
folket via politiskt valda representanter. Det är grundtanken i den lokala 
representativa demokratin som har en lång och mycket stark förankring i 
det svenska samhället. (Söderholm, 1991)  
 
De politiska partierna är viktiga som garantier för att demokratin 
utvecklas och stärks. Det är i första hand partierna som ansvarar för att 
den kommunalpolitiska debatten hålls levande. De förtroendevaldas 
ställningstagande får stor betydelse för hur enskilda medborgares behov 
av samhällsservice tillgodoses. (Peterson, 1989)  
 
En representativ demokrati förutsätter att det klart framgår vad den valda 
församlingen faktiskt åstadkommit oavsett hur tjänsterna har producerats. 
Med andra ord förutsätter den politiska demokratin att medborgarna har 
rätt till insyn i den offentliga verksamheten. (Lundquist, 1998) Detta 
förutsätter tydlighet samt klara gränser mellan det politiska 
beslutsfattandet som vilar på den representativa demokratins grund och 
organisationen som ska åstadkomma nyttan/servicen till invånarna. 
(Sanderberg, 1998) 
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4.1.4 Kommunens struktur 
 
En kommun består av en förvaltning och en politisk organisation som 
tillsammans bildar den kommunala organisationen. De båda grupperna 
har olika uppgifter och kort sammanfattat kan man säga att politikerna 
beslutar och tjänstemännen genomför. 
 
I en representativ demokrati styrs inte verksamheten av starka 
företagsledare, utan av representanter valda av folket. De är 
kommuninvånarnas ombud i de politiska organen. (Peterson, 1989) Det 
innebär att politikerna ska lyssna till medborgarnas önskemål och behov 
och fatta beslut som i möjligaste mån tillgodoser dessa. Politikernas 
uppgift är att leda och styra verksamheten mot de mål som finns uppsatta 
för att fullfölja besluten. Slutligen ska politikerna också återkoppla till 
medborgarna vilken verksamhet vi faktiskt får för våra skattemedel. 
(Malmberg & Arbin, 1998) 
 
Kommunfullmäktige, KF, är det organ som väljs direkt av medborgarna i 
det allmänna kommunala valet. Kommunernas grundläggande 
beslutanderätt utövas av kommunfullmäktige som ses som kommunens 
riksdag. (Grimlund et al, 1997) Fullmäktige är ett forum för insyn och 
kontroll av den kommunala verksamheten. (Ericson, 1998) Från 
demokratisk synpunkt är det viktigt att kommuninvånarna får reda på när 
fullmäktige skall sammanträda och vilka frågor som skall behandlas då 
mötena är offentliga. (Grimlund et al, 1997) De offentliga processerna är 
viktiga inte enbart för slutresultatet. Deras legitimitet vilar också på 
människors föreställningar om öppenhet, expertis, etiskt handlande och 
offentligt ansvar för att tillgodose det allmänna intresset. Processerna 
bidrar till att lösa konflikter och skapa mening. (Lundquist, 1998)  
 
Fullmäktige utser ledamöter till Kommunstyrelsen, KS, som är det 
ledande förvaltningsorganet, - kommunens regering. Den ska leda och 
samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt 
över alla nämnders verksamhet. (Häggroth, 1998) De bereder alla ärenden 
som ska behandlas i fullmäktige och verkställer fullmäktiges beslut. 
(Ericson, 1998)  
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Beslutsprocessen i en kommun är komplex för att bejaka den 
demokratiska processen. Legitimering av beslut som tas i politiskt styrda 
organisationer är därför av största vikt, men utgör ofta ett 
svåröverkomligt hinder. Instanserna som varje ärende ska passera är 
många. Alla beslut måste legitimeras både internt i organisationen och 
externt, d.v.s. hos väljarna. (Häggroth, 1998) Nedan följer en bild över 
beslutsprocessen just för att påvisa hur komplext arbetet är i en kommun.  
 
   
    Förvaltning 
   
   
        AU 
      

  
     Nämnden 
                                         Parti- 
                  organisation 
     KS utskott    
 
   
         KS  

 
   
           KF 
    
Bild 2. Beslutsprocessen för ett ärende i
Källa; Häggroth, (1998) 
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tillhandahåller service i kommunen
ansvariga för ett specifikt område, t.e
är organiserade på ett likartat sätt, tr
mycket olikartade. Organisations
förvaltningschefen i toppen samt 
hierarkiska principen underlättar led
personalen placeras in i ansvarhierar
sin tur är ansvarig inför nämnderna o
 
Förvaltningarna spelar stor roll i d
Man kan säga att det är ämbetsmän 
innan politikerna fattar ett beslut. E
och utvärderar tjänstemännen det 
Förvaltningen förbereder ett 
ärende som går vidare genom 
arbetsutskottet, d.v.s. AU, 
nämnden, KS och KF. 
Partiorganisationen är 
närvarande i AU, KS-utskottet 
och i KF. Riktlinjen är att 
Fullmäktige ska fatta beslut 
inom ett år från det att en motion 
har väckts.
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 en kommun,  

 organisation i kommunen som 
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ots att deras verksamhetsområden är 
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ningen av organisationen genom att 
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ch fullmäktige. (Stewart, 1986)  
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fter beslutsprocessen implementerar 
politiska beslutet som kommer att 
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beröra medborgarna. Detta medför att det är förvaltningarna som är den 
del av kommunen som har omedelbar kontakt med den enskilde 
medborgaren. (Lundquist, 1998)  
 

4.2 INNEHÅLLET I STRATEGISK FÖRÄNDRING 
 
I detta avsnitt skall vi diskutera begreppet strategisk förändring och reda 
ut vad begreppet innebär och på vilket sätt det skiljer sig från andra typer 
av förändringar. Det är viktigt att läsaren har en förståelse för detta 
viktiga begrepp när vi längre fram analyserar den förändringsprocess som 
pågår i Motala kommun. Vidare i detta avsnitt kommer vi att diskutera 
vad som händer vid en förändring, d.v.s. vad som förändras inom 
organisationen. Detta gör vi genom att betrakta en organisation utifrån 
dess strukturer. 
 

4.2.1 Vad är strategisk förändring? 
 
När det talas om strategisk förändring syftas det ofta på radikala, 
genomgripande och avgörande förändringar som omvandlar en 
organisations struktur eller strategi. Inom litteraturen har vi dock hittat 
mer precisa förklaringar till begreppet.  
 
En organisation anses vara beroende av externa aktörer. Organisationen 
erhåller input från leverantörer för att i sin tur producera output till 
kunder. En organisation är således kopplad till sin miljö, d.v.s. 
omgivningen. Strategisk förändring handlar just om förändringar i 
relationen mellan organisationen och dess miljö (Pfeffer & Salancik, 
1978; Gray & Ariss, 1985). Om en förändring sker, antingen i miljön 
eller i organisationen, så att relationen miljö/organisation ändras, har en 
strategisk förändring skett.  
 
Det finns ett antal förändringar som påverkar relationen 
miljö/organisation. Förutom att organisationen kan vara utsatt för 
förändringar från miljön som den inte kan påverka, kan organisationen 
själv också förändra relationen till sin miljö på flera olika sätt. 
Organisationens interna kompetenser och strategiska resurser kan 
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utvecklas eller försämras och på så sätt påverka organisationens 
konkurrenskraft gentemot miljön. (Bengtsson & Larsson, 1993) 
 
Vidare kan organisationen förändra gränsen, eller skiljelinjen, mot miljön 
genom exempelvis expansion. Just expansion är en av de vanligaste 
strategiska förändringarna och den kan åstadkommas genom bland annat 
organisationsförvärv och strategiska allianser. Andra exempel då 
gränslinjen mellan organisation och miljö kan ändras är genom 
nedläggningar och försäljningar. (Bengtsson & Larsson, 1993) 
 
Organisationens strategi kan också få en annan inriktning p.g.a. att 
organisationens position på marknaden förändras eller att perspektivet på 
hur organisationen skall bedriva sin verksamhet förändras. Om dessa 
förändringar är betydliga kan det innebära att organisationens relation till 
miljön förändras. (Bengtsson & Larsson, 1993) 
 
Denna del har haft som syfte att förklara innebörden i strategisk 
förändring. Genomgången visar att strategisk förändring egentligen inte 
är samma sak som stora förändringar eftersom sådana kan genomföras 
utan att vara direkt kopplade till relationen organisation/miljö. Till 
exempel behöver en omfattande internt omstrukturering inte innebära en 
strategisk förändring om organisationens förhållande till miljön inte 
ändras. Dock kommer troligen personalen inom organisationen uppleva 
detta som en stor förändring.  
 

4.2.2 Vad är det som förändras i en organisation? 
 
Inom litteraturen och i det dagliga livet talas det ofta om förändring inom 
organisationer. Sällan finns det dock någon förklaring till vad som 
egentligen åsyftas när ordet förändring nämns. Vad är det som förändras 
inom organisationen? Handlar det om teknologiförändringar, förändringar 
i arbetssätt eller organisationsstruktur? 
 
För att förstå förändringar och för att kunna illustrera vad det är som 
förändras inom en organisation är det enligt vår mening nödvändigt att 
betrakta organisationen utifrån dess olika delar och strukturer.  
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Ett enkelt och överskådligt sätt att betrakta en organisation presenteras av 
Löwstedt (1995). Han delar in en organisation i fem olika strukturer som 
organisationen anses vara uppbyggd av (se uppställning nedan) 
 
1. Fysiska strukturer  byggnader, datorsystem, material etc. 
2. Formella strukturer regler, planer, scheman etc. 
3. Handlingsstrukturer rutiner, flöden, processer etc. 
4. Tankestrukturer  kunskaper, idéer, föreställningar 
5. Dialogstrukturer  på vilket sätt man talar om 

   övriga strukturer 
 
Löwstedt (1995) talar först om att en organisation är uppbyggd av fysiska 
strukturer som innefattar bland annat byggnader, maskiner, datorsystem 
och råmaterial. Förändringarna i de fysiska strukturerna är tydliga och 
kan observeras av människor både utanför och innanför organisationen.  
 
En organisation är också uppbyggd av det som Löwstedt kallar för 
formella strukturer. Det handlar om planer, scheman och regler för hur 
arbetet skall bedrivas i organisationen. De formella strukturerna anger 
alltså hur saker och ting är tänkta att fungera. Formella strukturer kan inte 
ses i praktiskt tillämpad form, dock brukar de uttryckas i skrift. 
 
Däremot är handlingsstrukturerna i en organisation synliga, dock inte i 
samma utsträckning som de fysiska strukturerna. Handlingsstrukturer 
handlar om hur arbetet egentligen genomförs i organisationen och består 
således av vilka rutiner, flöden och processer som finns i organisationen.  
  
Vid en analys av en modern organisation finns det skäl att inte enbart 
räkna fysiska rörelser (handlingsstrukturer) till de organisatoriska 
handlingarna. Handlingarna bör även inbegripa både vad folk tänker och 
uttrycker i tal och skrift om organisationen. Detta kallar Löwstedt för 
tankestrukturer. Författaren skiljer mellan tankar som är gemensamma för 
organisationen och de som är individuella. Tankestrukturer är intressanta 
att diskutera vid förändringar i en organisation eftersom föreställningen 
om organisationen då kan komma att påverkas.  
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Då fokus inte längre ligger på vad som skrivs och sägs utan snarare på det 
samtal inom vilket tankarna uttrycks blir det meningsfullt att tala om 
dialogstrukturer. Dessa strukturer handlar om hur individerna i en 
organisation diskuterar och utbyter föreställningar om övriga strukturer. 
Vid förändringsarbete är det vanligt att man diskuterar förändringens 
påverkan på organisationen vilket gör det intressant att studera just 
dialogstrukturer när förändringar skall uppmärksammas.  
 
Det kan vara av värde att beakta en organisations olika strukturer vid 
förändring för att avgöra vad som förändras i organisationen. Genom att 
ta utgångspunkt från organisationens olika strukturer kan man också 
betrakta hur förändringar i en viss organisationsstruktur påverkar andra 
strukturer. Detta är vanligt i praktiken då syftet med en organisations 
förändringsstrategi är att, genom en strukturell förändring, påverka andra 
strukturer i organisationen.  
 

4.3 PROCESSEN VID STRATEGISK FÖRÄNDRING 
 
Processen vid strategisk förändring är alltså den tredje dimensionen i 
Pettigrew och Whipp’s modell som handlar om hur förändringen sker. 
Teorierna som presenteras i denna del av referensramen kan främst ses 
som praktiska riktlinjer för hur förändringsprocessen kan se ut. Vi anser 
emellertid att de kan vara nyttiga när vi senare analyserar 
förändringsprocessen som pågår i Motala kommun.  
 

4.3.1 Förändringsprocessens faser 
 
Ett i våra ögon bra och pedagogiskt sätt att presentera 
förändringsprocessen på är att dela upp den i olika faser. Kurt Lewin 
(1952) formulerade i mitten av 1940-talet en teori om att 
förändringsprocesser genomgår tre olika faser; upptining (unfreezing), 
förändring (moving), och återfrysning (refreezing). Under 
upptiningsfasen väcks ett behov, förståelse och en beredskap för 
förändringar. Förändringsfasen handlar om att åstadkomma nya normer 
och handlingsmönster. Den tredje fasen, återfrysningen, innebär att den 
genomförda förändringen stabiliseras och blir permanent.  
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Ett annat sätt att illustrera hur en förändringsprocess växer fram 
presenteras av Sarv (1993). Han presenterar förändringsförloppet i 10 
steg. Nedan presenteras förändringsprocessen steg för steg: 
 
Det första steget är att organisationen blir medveten om att något måste 
göras, varseblivning av förändringsbehov. Därefter följer en 
förändringsanalys, vilken fokuserar på vad som måste åtgärdas och 
varför förändringen måste genomföras. Sedan måste man vid någon 
tidpunkt bestämma sig för att genomföra förändringen, vilket kallas för 
förändringsbeslutet.  
 
Nästa steg handlar om hur förändringen skall genomföras och vem som 
skall genomföra förändringen, förändringsdesignen. Sarv (1993) menar 
vidare att det krävs ett antal mer specifika delbeslut i takt med att arbetet 
fortskrider. Därpå följer genomförandet av själva förändringen så att den 
blir verklighet. Människorna inom organisationen tar ställning till hur de 
skall anpassa sig till den nya situationen, hur de skall förändra sina 
beteenden etc., vilket kallas för de individuella besluten. Individerna i 
organisationen anpassar sig inte bara efter vad som händer utan de agerar 
också. Det innebär att det kan uppstå konflikter som en konsekvens av 
förändringen beroende på skilda intressen eller ageranden, skeenden 
under ytan. Det är viktigt att komma ihåg att det som sker under ytan 
påverkar besluten över ytan.  
 
Det påföljande steget i förändringsprocessen kallas för 
institutionalisering, d.v.s. hur väl nya beteenden, rutiner, system etc. 
stabiliseras och blir permanenta tillstånd. Slutligen följer progressionen 
vilket är summan av hela förändringen, den långsiktiga spridningen av 
det nya i organisationen som helhet. 
 
Angelöw (1991) anser däremot att förändringsprocesser är alltför 
komplexa och varierande för att man tydligt skall kunna följa 
utvecklingen av förändringen i olika steg, vilket de modeller som 
presenterats ovan velat göra gällande. Han menar istället att det finns ett 
antal faktorer som man måste beakta vid ledningen av 
förändringsprocesser. Hur väl förändringen faller ut beror på hur 
organisationen lyckas hantera dessa faktorer. Den resterande delen av 
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referensramen ägnar vi åt att diskutera några faktorer som vi anser vara 
viktiga för ett lyckat förändringsarbete. 
 

4.3.2 Viktiga faktorer att beakta vid förändring 
 
De faktorer som presenteras nedan är ett urval av de faktorer som vi 
finner mest relevanta för att bedriva ett framgångsrikt förändringsarbete. 
Totalt presenteras 9 faktorer.  
 

4.3.2.1 Mål, vision och strategi 
 

När en organisation har blivit varse om att förändringar är nödvändiga att 
genomföra arbetas det fram mål, visioner och strategier för hur 
förändringen skall uppnås. Hur målen utarbetas och vad de innehåller är 
avgörande för om de kan uppnås. Därför är det viktigt att målen är 
konkreta och att samtliga inblandade förstår dem och kan jobba för att 
uppnå dem (Eccles, 1996). Således är delaktighet vid framarbetandet av 
målen mycket viktigt. Ingen vill ju arbeta för förändringens skull utan det 
är viktigt att de anställda känner att de får ut någonting av förändringen 
(De Klerk, 1990).  
 
Vision och mål anses enligt litteraturen vara två skilda saker. Visioner har 
ett mer långsiktigt perspektiv än vad mål har och dessutom anses mål 
vara mer konkreta. Bruzelius & Skärvad (1995) menar att en vision är en 
önskan om var organisationen skall befinna sig om ett antal år. Liksom 
vid målarbete är det viktigt att ett visionsarbete tydligt förklarar vad som 
skall uppnås. För att ledarna för förändringsarbetet skall kunna förmedla 
dess syfte och innehåll är det givetvis nödvändigt att de själva förstår vad 
arbetet innebär.  
 
Strategi kan ses som ett medel för att uppnå de mål som satts upp. För att 
strategin skall lyckas måste organisationen och individen samarbeta. 
Därför måste strategierna överföras och förankras hos individerna för att 
de skall kunna arbeta i linje med dessa.  
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Sammanfattningsvis kan sägas vad gäller mål, vision och strategi  vid 
förändringsarbete att det är viktigt att det finns en gemensam förståelse 
för dessa betydelsefulla begrepp. Det måste framgå klart vilket syfte 
förändringen har och varför den skall genomföras 
 

4.3.2.2 Organisationskultur 
 
Trots att formulering av mål, vision och strategi är tydliga finns det andra 
faktorer i organisationen som kan utgöra hinder för att förändringar skall 
komma till stånd, bland annat organisationskultur. Organisationskultur 
handlar om de existerande normer och värderingar som finns i 
organisationen (Angelöw, 1991). Organisationskulturens betydelse för 
förändringsarbetet har bekräftats från flera olika håll (Ahrenfelt 1995, 
Lundin & Wirdenius 1989). För att kunna åstadkomma förändring bör 
förändringsarbete inrikta sig på att analysera och förändra värderingar 
som råder inom olika arbetsgrupper och inom organisationen. Det är 
givetvis ingen lätt uppgift att ändra de anställdas värderingar och attityder 
och framför allt är det tidskrävande. Även om inte hela kulturen måste 
förändras så är det viktigt att de ledande vid förändringen tar reda på vad 
organisationskulturen innebär och om den medför en begränsning eller 
möjlighet (Angelöw, 1991). 
 

4.3.2.3 Förändringsbenägenhet 
 
Ett begrepp som är nära kopplat till organisationskultur är 
organisationens förändringsbenägenhet. De grundläggande 
förutsättningarna för att förändring kan genomföras är enligt Sarv (1993) 
organisationens kompetens och dess förändringsbenägenhet. Det måste 
finnas en tro på att förändringen är genomförbar. Sarv (1993) talar om en 
organisations förändringskompetens, d.v.s. förmågan att utvecklas, som 
kan delas upp i individuell och organisatorisk. Förändringskompetensen 
hos individen innefattar medvetenhet, självförtroende och framtidstro på 
förändringen. Den organisatoriska förändringskompetensen handlar om 
företagets förmåga att kunna förändras vilket kan påverkas av 
organisationens anställda, struktur och kultur. Sarv (1993) menar att 



STRATEGISKT FÖRÄNDRINGSARBETE I POLITISKT STYRDA ORGANISATIONER 

Ulf Björck & Marie Brinck 30 

huruvida ett förändringsprojekt är genomförbart beror just på vilken 
förändringskompetens som finns i organisationen.  
 

4.3.2.4 Information 
 
Ett sätt att påverka en organisations förändringsbenägenhet i positiv 
riktning är att delge organisationens medlemmar information om 
förändringen. Förändringar i en organisation brukar ofta föregås av 
ryktesspridningar vilket då kan förebyggas genom ”riktig” information 
(Angelöw, 1991). Om människorna i organisationen är välinformerade 
ökar det möjligheterna att de har en helhetsbild över organisationens 
situation. Vidare förstår de organisationens mål och strategier, men också 
sina egna uppgifter och ansvar i förändringsarbetet.  
 
Således är det väsentligt att tänka på vad människorna i organisationen 
skall informeras om. Angelöw (1991) pekar också på att det är viktigt att 
beakta på vilket sätt de anställda informeras. Han menar att det är bättre 
om informationen ges direkt av de ansvariga istället för att genomgå flera 
led. Eccles (1996) menar att muntlig kommunikation är överlägsen i de 
flesta fall, speciellt när känslig information skall överföras vid t.ex. 
nedskärningar. Många använder sig av hjälpmedel såsom tidningar, brev 
och protokoll, men dessa räcker inte enligt Eccels (1996) eftersom de 
anställda i de flesta fall vill höra det ansikte mot ansikte.  
 

4.3.2.5 Språk 
 
För att informationen skall utgöra ett effektivt instrument krävs att 
språket som används vid informationsspridningen kan förstås av samtliga 
inblandade.  
 
På många sätt kan vi säga att språket bestämmer både vad vi kan se och 
vad vi inte ser. Men inte ens egen förståelse av exempelvis begreppet 
vision räcker för att kommunicera en tydlig och klar signal till andra då 
andra kan ha en helt annan förståelse och tolkning av ordets innebörd. Det 
viktigaste med orden är således vad de förmedlar och hur budskapet 
uppfattas, inte vad det betyder. Det är således viktigt att vara observant på 
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att alla individer beroende på utbildning, erfarenhet och tradition, har sin 
egen terminologi och sin egen tolkningsnyckel till det språk som växt 
fram i en viss organisationskultur. (Ericsson, 1999) 
 
Varje organisation måste bestämma en adekvat terminologi för 
organisationen. Sändare och mottagare måste förstå ett budskap på 
samma sätt. Utan ett gemensamt språk uppstår annars lätt en situation där 
man ”talar förbi varandra.” (Ericsson, 1999) 
 

4.3.2.6 Motivation 
 
De faktorer som vi diskuterat hittills har i grund och botten handlat om att 
skapa motivation hos medlemmarna i organisationen. Motiv och 
motivation är viktiga för att få de anställda att prestera maximalt i en 
verksamhet. Angelöw (1991) ser motivationen som drivkraften bakom 
individens handlingar. Motiven kan vara olika behov, önskemål, 
förväntningar m.m. Motivation handlar om strävan att förverkliga ett visst 
mål. Individens motivation och inställning till förändring är personlig. Ett 
vanligt fel som ledningen gör när förändringsarbete bedrivs är att man 
tror att medarbetarna är lika motiverade som dem. Skillnaden är dock att 
ledningen tillbringat mer tid och haft större tillgång till information än 
medarbetarna. Detta gör det lättare för ledningen att förstå orsakerna till 
förändringen. Den skillnaden kan medföra att det kan uppstå en 
motivationsklyfta mellan ansvariga och medarbetare.  
 
Förändringar förutsätter även engagemang. Angelöw (1991) menar att för 
att få de inblandade engagerade i förändringsarbetet är det viktigt att 
förstå vilka intressen de har i förändringen. Till exempel om en 
organisationsmedlem kan se att ett nytt beteende, nya tillvägagångssätt 
eller ny teknologi kommer att göra dennes arbete enklare, mer intressant 
eller roligare, är det troligt att engagemanget ökar.  
 

4.3.2.7 Tid 
 
Förändringsarbeten är ofta tidskrävande processer. Förändringar som sker 
alltför snabbt leder egentligen inte till någon verklig förändring eftersom 
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arbetet inte hinner förankras i organisationen. (Eccles 1996) Trots att det 
är svårt att avgöra exakt hur lång tid det tar att genomföra en förändring 
menar Eccles (1996) att det är en bra idé att sätta upp tidsramar för hur 
lång tid arbetet skall ta.  
 
Tidpunkten för förändring är också en viktig faktor som kan avgöra hur 
väl förändringen faller ut. Anledningen är att samtliga inblandade måste 
vara väl förberedda vid tidpunkten för förändringen. (Kilbo & Eklöf, 
1992) Problemet är att valet av tidpunkt för förändring ofta styrs av 
faktorer som inte kan påverkas. 
 

4.3.2.8 Organisationsstruktur 
 
En faktor som är mer påtaglig än t.ex. organisationskulturen är 
organisationsstrukturen. Det är viktigt att vara medveten om och förstå 
den organisationsstruktur i vilken förändringsarbetet bedrivs. Strukturen 
påverkar hur ansvar och befogenheter fördelas i organisationen. Två 
ytterligheter av organisationsstrukturer är den hierarkiska, där ledningen 
fattar majoriteten av besluten och där några personer har mer makt är 
andra, och den decentraliserade organisationen där beslut tas på lägre nivå 
i organisationen. (Bruzelius & Skärvad, 1995) 
 
Organisationsstrukturen kan i många avseenden utgöra svårigheter vid 
förändring. De beslutsprocesser, rutiner m.m. som finns inom 
organisationen kan försvåra genomförandet av förändringar. På samma 
sätt kan strukturen påverka förändringsarbetet i positiv inriktning, d.v.s. 
om man har en struktur som främjar förändring. (Jacobsen & Thorsvik, 
1995) 

4.3.2.9 Förändringsledare 
 
Den person som har större möjligheter än andra att påverka de faktorer 
som vi presenterat ovan är den s.k. förändringsledaren. Sarv (1993) menar 
att vid förändringsarbete är ledarskap viktigt och ser förändringsledaren 
som den person som leder och hanterar förändringen och han/hon ses ofta 
som motorn i projektet. Vidare har en förändringsledare ansvar för att 
hantera och lösa de problem som uppstår under förändringsarbetet. 
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Att vara förändringsledare innebär en rad olika arbetsuppgifter. Ledare av 
förändringsarbete bör givetvis ha inblick i vad förändringsarbete innebär 
och hur det kan bedrivas, men också ha förståelse för faktorer i 
organisationen som påverkar hur förändringen i organisationen kan 
genomföras, t.ex. de som vi presenterat tidigare (Sarv, 1993). Dalziel & 
Schoonover (1988) beskriver att det är viktigt att förändringsledare ser till 
att organisationen är förberedd på förändringen, d.v.s. att de rätta 
resurserna och kunskaperna finns för att förändringens skall kunna ske.  
 
Sarv (1993) anser att för att bli en bra förändringsledare måste man förstå 
att man sällan enbart kan besluta eller administrera fram förändringar. En 
ledare ska inte ha en övertro på de officiella målen och det formellt 
organiserade förändringsarbetet. Andra viktiga egenskaper för en 
förändringsledare är att ledaren har god allmän kunskap om 
organisationen (Molin, 1994), att denne har en helhetssyn på 
förändringen (Sarv, 1993), och att han/hon kan delegera, strukturera och 
skapa normer (De Klerk, 1990).  
 
Vem arbetar då vanligen som förändringsledare? Dalziel & Schoonover 
(1988) menar att förändringsledare är alla de individer som har ansvar för 
att förändring sker, vilket innebär att man kan vara ansvarig för en del 
eller hela förändringsarbetet. Den eller de personer som skall hantera och 
leda förändringen skall ha lämpliga och tillräckliga kvalifikationer, 
kunskaper och erfarenheter. Valet av externa eller interna 
förändringsledare vid en förändring beror oftast på situationen. Ibland kan 
det vara lämpligt med en utomstående expert medan det i andra fall kan 
vara nödvändigt med en intern förändringsledare om det krävs mycket 
kunskap om organisationen. (Sarv, 1993) 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att förändringsledarskap är en ansvarsfull 
uppgift. I stora drag handlar det om att arbeta på ett sätt som skapar 
förändringsvilja i organisationen, vilket är avgörande för om förändring 
kan ske. De faktorer som vi presenterat tidigare i detta avsnitt kan utgöra 
viktiga instrument för förändringsledaren när det gäller att skapa den 
förändringsviljan. 
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5. EMPIRI 
 
För att få fram hur strategiskt förändringsarbete bedrivs i en 
politiskt styrd organisation intervjuade vi ett antal ledande 
politiker i Motala kommun. I första delen av detta kapitel har vi 
för avsikt att ge en inblick i Motala kommun och presentera 
Framtidsutsikt Motala 2010, FUM, såsom den beskrivs i 
offentligt material. Denna presentation av FUM ska ge läsaren en 
sammanhängande uppfattning om vad projektet innebär. 
Dessutom visar den vilken information som politikerna har 
erhållit. I den andra delen presenteras en sammanfattning av vad 
respondenterna anser om förändringsarbetet och vi beskriver 
även vilka kriterier vi använt för grupperingen av insamlad data. 
 

5.1 FALLORGANISATIONEN 
 
Vår fallorganisation är Motala kommun och vi kommer att presentera den 
närmare för att läsaren ska kunna få en inblick i den kommun där 
förändringsarbetet genomförs.  
 

5.1.1 Motala kommun 
 
Motala kommun är en gammal bruksort belägen vid Vättern i västra 
Östergötland som har drygt 42 000 invånare varav ungefär 30 000 
personer bor i tätorten. Ortens viktigaste näringsgren är 
tillverkningsindustrin även om kommunen numera är den största 
arbetsgivaren med drygt 4 200 personer del- eller heltidsanställda. 
Majoriteten av de kommunalanställda arbetar inom skolan och omsorgen 
vilka även är de områden som erhåller den största delen av budgeten. 
(Årsredovisning Motala kommun, 1998) 
 
Om vi tittar närmare på de förtroendevalda i kommunen har 
socialdemokraterna styrt de senaste 50 åren och i den nuvarande 
mandatperioden styr de tillsammans med vänsterpartiet. Moderaterna är 
det näst största partiet medan centern, miljöpartiet och folkpartiet anses 
vara små. (www.motala.se) 
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5.1.2 Framtidsutsikt Motala 2010 
 
1997 påbörjades projektet Framtidsutsikt Motala 2010, FUM 
(Kommunstyrelsens protokoll, 1997-12-02). Syftet med FUM är att 
Motala skall bli mer attraktiv som kommun. Detta skall uppnås genom att 
alla kommuninvånarna skall ta fasta på Motalas framtida utveckling och 
försöka lyfta fram kvaliteter och förutsättningar i Motala som är unika 
eller särskilt gynnsamma för kommunen. (Protokoll från 
Ledningsgruppen, 1999-06-21) Några av orsakerna till att man vill skapa 
ett attraktivare Motala är att statistik för orten visar att 
befolkningstillväxten minskar liksom sysselsättningen. 
Kommunikationerna till och från övriga orter i länet anses vara 
otillräckliga. Näringslivsstrukturen i Motala förändras eftersom industrin 
kräver allt mer avancerad arbetskraft vilken inte finns på hemmaplan. 
Detta beror på att utbildningsnivån i kommunen är under genomsnittet i 
Sverige, p.g.a. frånvaro av studietraditioner. (www.tema.liu.se/cks) 
 
För att formulera en önskvärd framtidsvision används Lokal Agenda 21 
som underlag, vilken bl.a. omfattar boende, kommunikation, näringsliv, 
utbildning och kultur (Kommunstyrelsens protokoll, 1997-12-02). Den 
kommunala förvaltningen, både förtroendevalda och tjänstemän, och 
företrädare för en mindre grupp från näringslivet, har i samverkan tagit 
fram en broschyr, ”Anton & Stina” (se bild). Broschyren handlar om två 
barn som växer upp i Motala vilka ska symbolisera framväxten av FUM. 
Broschyren innefattar 10 grundteser som ska användas som en inriktning 
på framtidsarbetet, de skall inte ses som konkreta mål. 
(Kommunstyrelsens protokoll från 1998-11-05) 
 
Teserna lyder;  
� Motala kommuns framtidsbild bygger på  
principerna om en långsiktigt hållbar utveckling.  
Motala skall;  
� Öka utbildningsnivån genom en sammanhållen  
utvecklingsplan från förskola till högskola 
� Använda kulturen som en drivkraft                  ”Anton & Stina” 
i samhällsutvecklingen. 
� Vara en säker och trygg kommun. 

http://www.tema.li.se/cks
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� Erbjuda attraktivt boende- och arbetsplatsmiljöer i anslutning till 
vatten och natur. 
� Vara internationellt ledande inom satellit/kommunikationssektorn och 
den kvalificerade verkstadsproduktionen. 
� Utveckla besöksnäringen och ett starkt centrum. 
� Vara nationellt ledande idrotts- och evenemangskommun. 
� Vara ledande båt- och cykelkommun. 
� Erbjuda en infrastruktur som stöder framtidsbilden. 
 
Arbetet skall vidare bedrivas i en dialog med medborgarna i kommunen 
d.v.s. med näringslivet, intresseorganisationer, skolor och pensionärer. 
Dialogen innebär ett ständigt pågående samtal om Motalas framtid runt 
de tio teserna. Det utbildas ambassadörer som med hjälp av 
presentationsmaterial om FUM ska gå ut i kommunen och samla in de 
idéer som kommuninvånarna har om hur Motala kan göras attraktivare. 
Ambassadörer kan de bli som är intresserade, men i första hand aktiva 
ledare inom skolan eller idrottsföreningar samt politiker. Vidare satsar 
kommunen på att genomföra uppsatstävlingar i skolan om ett framtida 
Motala. Motala kommuns hemsida skall också fungera som ett medel för 
kommunikationen om FUM. (Kommunstyrelsens protokoll, 1997-12-02)  
 
Mycket tid och resurser ska användas till just dialoger med medborgarna. 
Därefter ska förtroendevalda och tjänstemän bygga vidare på de idéer 
som kommer in. Hela FUM ses som en process vilket innebär att det inte 
finns fastställt några slutdatum eller andra tidsaspekter utan FUM skall 
vara ett tankesätt som skall genomsyra det dagliga arbetet. 
(Kommunstyrelsens protokoll, 1999-03-10) Än så länge befinner sig 
projektet i en initial fas men det finns en plan för hur processen ska 
drivas. Den är dock i ständig omarbetning för att anpassas till utfallet av 
dialogerna och de behov som uppstår. 
 
De som driver projektet är en ledningsgrupp bestående av elva 
förtroendevalda och till sin direkta assistans finns två tjänstemän i form 
av en projektledare och en projektsekreterare. En gång i månaden samlas 
ledningsgruppen till sammanträden för att diskutera hur projektet 
framskrider och om det finns nya idéer hur man bör gå vidare.  
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5.2 INTERVJUREDOVISNING 
 
I den första delen gav vi den bild av Motala och FUM som ges i tryckt 
material och i kommunstyrelsens protokoll. Nedan följer en 
sammanställning av de 10 intervjuer som har genomförts med ledande 
politiker i Motala kommun. Här återges politikernas åsikter och tankar 
om hur de ser på FUM. Alla respondenter behandlas anonymt. Som vi 
berättade i metodkapitlet har vi haft några grundfrågor men varje intervju 
blev personlig på så sätt att vi har försökt ta fasta på vad just varje 
respondent tänkte. Vi som intervjuare har inte varit insatta i FUM innan 
intervjuerna påbörjades.  
 
Inför sammanställningen av empirin har vi som författare kunnat utläsa 5 
teman som täcker in det material vi fick fram. Dessa 5 är uppdelade så att 
de visar hur de intervjuade ser på hur projektet går till, hur de betraktar 
projektet, hur projektet påveras av interna faktorer, vad som är viktigt vid 
genomförandet och slutligen vad de anser talar för eller emot projektet. 
Detta intervjuredovisningskapitel är indelat efter dessa 5 huvudteman 
som tillsammans med underrubriker ska visa vad politikerna anser om 
FUM.  
 

5.2.1 Hur går projektet till enligt ledande politiker? 
 
Varför drivs projektet 
Respondenterna ser projektet som ett försök att skapa en bild av hur 
Motala skall se ut i framtiden genom att förbättra kommunens svaga sidor 
och framhäva de starka. De anser att det är viktigt att ha en längre 
framförhållning för att kunna planera verksamheten bättre. De intervjuade 
menar att det är viktigt att ta reda på vad företag och näringsliv behöver 
för att denna grupp ska känna att de har en potential att utvecklas. 
Områden som politikerna anser vara av speciellt intresse är 
kommunikation, näringsliv och utbildning. En respondent anser att FUM 
främst ska ses som ett försök att förändra förhållningssätt och attityder. 
Han ser FUM som ett annorlunda projekt än de som tidigare genomförts.  
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”Det är vårat projekt, d.v.s. alla kommunmedborgare. Kommunen ska 
ändra perspektiv då det nu är ett introvert perspektiv eller navelskåderi. 
Det ska vi öppna upp för att det ska bli ett serviceorgan i kommunens och 
medborgarnas intresse.”  
 
Några av politikerna menar att man har byggt upp ett hierarkiskt system i 
kommunerna som begränsar makten till kommunförvaltningen, vilket inte 
anses vara bra för samhället. Kommunmedborgarna måste bli mer aktivt 
deltagande i styrandet av kommunen. En annan respondent anser att man 
måste veta varför kommunen finns till annars är dess existens 
meningslös. Detta är svårt eftersom organisationen innefattar så många 
uppgifter, allt från barn- och äldreomsorg till parkförvaltning.  
 
Målen med FUM 
Den vanligaste åsikten bland de intervjuade är att målen för FUM inte är 
konkreta utan att det är medborgarna som ska ge sina åsikter utifrån de tio 
teserna. En politiker tror, att för att kunna handskas med de okonkreta 
målen eller ”flummigheten” så måste alla inse att projektet är en process. 
Teserna skall ses som en färdriktning, inte konkreta mål. 
 
”En del har svårt med det abstrakta i projektet. Andra ser däremot 
möjligheterna med ökat inflytandet och kommer att trivas.”  
 
En annan politiker menar däremot att ”Vi är visserligen i inledningsfasen 
nu och det gäller inte bara att jobba med att formulera målen utan det är 
också viktigt att verkställa en del av det mest nödvändiga, kanske 
utbildningen är det viktigaste.” 
 
Idéinsamlingen 
För att skapa ett attraktivt Motala samlas idéer in genom att medborgarna 
utifrån de 10 teserna ska ge sina synpunkter om vad de anser vara viktigt 
att satsa på. En politiker uttrycker detta tillvägagångssätt som att ”man 
vänder på steken” eftersom det annars är vanligast att politikerna 
presenterar färdigställda förslag för kommuninvånarna. En intervjuad 
politiker anser att det viktigaste med FUM är att få fler att prata och att 
alla, både kommuninvånare och kommunalanställda, ska ta sin 
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utgångspunkt i framtiden vilket de ännu inte gör. Han menar att det är 
viktigt att många ska bli engagerade och involverade i beslutsprocessen 
och ser det som en spännande utmaning att inte veta exakt hur det ska gå 
till. 
 
Synen på ledningsgruppen 
De intervjuade ur ledningsgruppen berättar att de träffas regelbundet för 
att presentera vad som gjorts samt komma med idéer angående nya 
satsningar. Det finns ingen fast modell för ledningsarbetet utan det kan 
komma att ändras över tiden beroende på vilket skeende som FUM 
befinner sig i. Ledningsgruppens sammansättning ses också som 
föränderlig. Respondenterna anser att i framtiden kan det komma att 
behövas andra personer i ledningsgruppen eller att man t.o.m. behöver 
formera undergrupper. Några av de intervjuade finner det värdefullt att ha 
yngre förtroendevalda i ledningsgruppen för att få lite åldersspridning 
medan andra menar att genom att inte ”sätta sina tunga namn” satsar 
dessa partier inte på FUM. Politikerna berättar också om att det är dålig 
närvaro och uppslutning till ledningsgruppens möten. 
 
De intervjuade gruppledarna säger att de med jämna mellanrum får 
avrapportering i kommunfullmäktige gällande framtidsarbetet. Dock 
säger gruppledarna att de befinner sig i periferin och vet därmed inte så 
mycket om hur arbetet fortlöper med FUM eftersom det är 
ledningsgruppen som står för det dagliga arbetet. 
 
Det pågående arbetet 
Det har blivit en trend bland kommuner att förändra verksamheten och de 
ser även hur andra kommuner jobbar för att inte göra om varandras 
misstag.  
 
Motala jobbar med ambassadörer och politikerna låter förstå att de är ett 
bra verktyg för att skapa dialog med kommunmedborgarna. Utbildningen 
av ambassadörerna är uppbyggd i olika steg och behandlar bl. a. 
kommunikation då de olika grupperna i samhället måste mötas på olika 
sätt. De intervjuade ser på ambassadörernas roll som ett sätt att få en nära 
kontakt med alla invånarna i kommunen.  
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Angående det framtagna materialet ”Anton & Stina” anser politikerna att 
det är modernt och bra. De ser dock en svårighet att verkligen nå ut till 
medborgarna med materialet. ”Det är viktigt att materialet inte hamnar i 
papperskorgen med allt annat skräp som dimper ner i lådan.”  
 
En politiker betraktar ”Anton och Stina” som ett begrepp som ska 
förknippas med framtidsarbete. ”Barnen växer upp och ställer en massa 
frågor om Motala som måste besvaras.” 
 
Det framtida arbetet 
Projektet befinner sig nu i en planeringsfas. När idéinsamlingen är 
avslutad ska man ta avstamp i idéerna och på något sätt bygga vidare 
genom modifiering av de tio teserna. Politikerna tror att det i dagsläget 
inte finns något fastställt för hur man ska kunna gå vidare utan det beror 
på hur framtidsbilden eller den inledande dialogen kommer att se ut.  
 
”Det står fortfarande öppet och det är tänkt att stå till dialogerna.”  
 
Idéerna från medborgarna ska landa i olika intresseföreningar och 
kommunens fem beredningar,3 så att fler personer får inflytande och 
delaktighet i beslutsprocessen. Arbetet ska ske som en kontinuerlig 
process. De intervjuade anser att projektet kan ta svängningar åt många 
håll man kanske inte tänkt sig. 
 
En politiker sa att ”omvärlden förändras så snabbt att man inte kan ha en 
fast bild för då hänger man inte med”. 
 
De intervjuade politikerna har inte överensstämmande åsikter om hur 
projektet ska fortlöpa. Några av de intervjuade menar att arbetet snabbt 
måste resultera i åtgärder. Andra tycker att framtidsutsikten måste vara 
något som förändras kontinuerligt i och med att förutsättningarna hela 
tiden förändras.  
 

                                                 
3 Sedan den 1 januari 1999 har Motala kommun 5 beredningar för att för fullmäktiges räkning bereda 
frågor av övergripande och långsiktig karaktär. Författarnas kommentar. 
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En respondent tycker att man i god tid innan nästa val bör ha 
målsättningen för förändringsarbetet klart och då behövs inte 
ledningsgruppen längre.  
 
En politiker menar att ”FUM saknar den krassa verklighetsnära 
planeringen då teserna är idealbilder.” Han anser att teserna om vad som 
skall göras inom fritid, skola etcetera borde ha utformats tillsammans 
med kommuninvånarna. Därefter borde en handlingsplan ha arbetats 
fram. Politikern tycker inte det är fel på bilderna utan det är tankarna om 
hur man skall nå dit som saknas. Dock bör det finnas utrymme för nya 
vägar, ”är det alltför konkret trängs man in i boet. Det ska finnas viss 
diffushet, för det kan dyka upp sådant som man inte sett innan.”  
 

5.2.2 Hur betraktas projektet?  
 
Prioritet 
Förändringsarbetet skall enligt personerna i ledningsgruppen ha högsta 
prioritet. Dock är ett typiskt svar vi har fått på frågan om vilken prioritet 
FUM har: 
 
”Jag vill hävda att det har ganska hög prioritet. Det kanske inte har 
högsta prioritet även om det kanske borde ha det.” 
 
Samtliga politiker vi talat med poängterar vikten av att få arbetet mer 
prioriterat. Samtidigt pratar de också om att det dagliga arbetet d.v.s. det 
som står på dagordningen, kommer före det långsiktiga arbetet. En av de 
politiker som sitter med i ledningsgruppen för Framtidsutsikt Motala 
2010 talar om det problem som finns med långsiktigt arbete i en 
kommunal organisation. 
 
”Jag har inte varit på de senaste mötena med ledningsgruppen. Det är 
lite det som är problemet. Framtidsarbetet kommer lite i skymundan 
eftersom vi har så mycket annat att göra. Det är naturligtvis inte bra men 
dagordningen är full ändå. Framtidsarbetet borde egentligen ha högsta 
prioritet men budgetarbete och liknande kommer före. De nära frågorna 
måste lösas.” 
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Gruppledarna låter förstå att kommunalpolitik tar mycket kraft och orken 
räcker inte för en fritidspolitiker4 att engagera sig i långsiktiga och mindre 
konkreta projekt utan det dagliga kommer före. De anser att alla jobbar i 
sin riktning och strider för sin sak och inte har tid till mer. 
 
En annan politiker menar att ytterligare ett problem med att jobba med 
förändringsprojekt i kommunal verksamhet är att man inte är van vid 
förändringar.  
 
”Kommunal verksamhet är väl inte så förändringsbenägen. De har ju 
aldrig varit utsatta för så mycket förändringar. I privat sektor är man van 
vid att det händer saker hela tiden. Där bryr sig folk inte så mycket vid 
förändringar. ” 
 
Några av de intervjuade har kommenterat valet av tidpunkt för att inleda 
förändringsarbetet såsom något olyckligt. Dessa menar att man borde ha 
avvaktat för att se hur den stora omorganisation5 som pågår inom 
kommunen kommer att sluta. Omorganisationen kan medföra att fokus 
ligger mer på den istället för på FUM, eftersom omorganisationen 
kommer påverka de anställda inom organisationen på ett mer påtagligt 
sätt.  
 
Annorlunda arbetssätt  
Det nya arbetssättet handlar om att engagera medborgarna på ett sätt som 
tidigare aldrig gjorts. Det innebär att arbetssättet är nytt både för politiker 
inom kommunen och för medborgare. Tidigare har långsiktiga arbeten 
resulterat i omfattande skriftliga planer som inte använts i någon större 
utsträckning. Detta är något som man nu vill undvika. En politiker menar 
att det största hotet mot FUM är om man inte hittar rätt sätt att arbeta med 
projektet. Han uttrycker sig på följande sätt: 
 
”Risken är att projektet dör inom ett år om vi inte lyckas skapa ett 
intresse utåt mot medborgarna samt om vi inte lyckas skapa en 

                                                 
4 Fullgör sina uppdrag vid sidan om sin yrkesaktiva verksamhet. Häggroth & Peterson, (1998)  
5 I Motala kommun har en omorganisation av den kommunala förvaltningen påbörjats för att öka de 
anställdas ansvar och befogenheter vilket vi har valt att inte beröra närmare i denna uppsats. 
Författarnas kommentar. 
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arbetsform för att jobba internt mot framtidsbilderna. Då blir projektet 
en plan som vi inte gör något med. Vi har 36 planer inom kommunen. Det 
finns ingen som kan räkna upp vilka de planerna är. Ändå anser vi att vi 
styr kommunen med dessa.” 
 
Som en konsekvens av det nya arbetssättet talar flertalet politiker om 
vikten av att ha tålamod och uthållighet i arbetet. De konstaterar att 
uthålligheten är mycket viktig eftersom arbetssättet är helt nytt inte bara 
för politikerna utan också för kommunmedborgarna. Politikerna menar att 
det kommer att ta lång tid att skapa det engagemang från invånarna som 
behövs för att arbetet skall lyckas.  
 
Från politikernas håll menar man att det är oerhört viktigt att lyckas just 
för att det skulle innebära en utveckling av demokratin och en 
förstärkning av legitimiteten för kommunen. Denna fördjupning av 
demokratin beror på att medborgarna i stor utsträckning kommer att vara 
mer delaktiga i arbetet med att utveckla ett framtida Motala än i det 
ordinära arbetet. En av de tillfrågade konstaterar att det är nödvändigt att 
lyckas med FUM för att den kommunala organisationen skall överleva på 
sikt. Han menar att idag fungerar inte kommunen som den borde göra.  
 
”Hela kommunen borde samlas kring att vara ett serviceorgan för 
invånarna, vilket är det som berättigar verksamheten. Det finns en 
tendens mot att kommunen blir ett självändamål.” 
 
Den ständigt återkommande kommentaren vi fått handlar om att politiker 
sitter fast i ett visst arbetssätt, d.v.s. att det dagliga och mer konkreta 
arbetet prioriteras framför det långsiktiga strategiska arbetet. Samtidigt 
som uthållighet är ett nyckelord för att lyckas i arbetet tillstår en del av 
politikerna att det råder viss otålighet inom organisationen vad gäller 
FUM. Det beror på att man är van vid just det traditionella arbetssättet 
som relativt snabbt resulterat i en politisk plan eller program.  
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5.2.3 Hur påverkas projektet av interna faktorer? 
 
Demokrati 
Politikerna säger att demokratin påverkar arbetet genom att en förändring 
tar längre tid i en kommun är t.ex. ett företag. Skillnader ligger i att 
beslutsgångarna är olika. När ett beslut skall fattas i en kommun måste 
politikerna ta hänsyn till många intressen och uppfattningar, vilka kan 
strida mot den enskilde politikerns åsikt. En av de intervjuade sa följande 
om demokrati.  
 
”Det har funnits situationer när jag har argumenterat mot min egen 
uppfattning eftersom gruppen tyckt något annat.”  
 
Demokratin medför att kommunen har fler och diffusare beslutsled. Ju 
mer demokratiskt förankrat ett projekt skall vara desto mer omfattande 
blir det. Politiker anser emellertid att den tröghet som demokratin medför 
är nödvändig eftersom kommunens uppdrag är att representera alla 
medborgare. Politikerna påpekar likväl att de försöker effektivisera 
beslutsprocessen utan att inskränka på demokratin. En politiker menar att 
”demokratin inte  behöver vara trög för tröghetens skull.” 
 
Partipolitik 
I och med att arbetet med FUM fortfarande är i den inledande fasen har 
partipolitik ännu inte spelat någon stor roll. Enligt de intervjuade 
politikerna stödjer samtliga partier arbetet. Visserligen tror en del av de 
tillfrågade att partipolitik kommer att spela roll längre fram när konkreta 
åtgärder kommer att vidtagas. Det finns dock ingen som tror att hela 
arbetet kommer att rinna ut i sanden p.g.a. partipolitiska motsättningar. 
 
Flera av politikerna talar också om ett öppnare politiskt klimat efter den 
s.k. Motalaskandalen6. Innan skandalen uppdagades var insynen i Motala 
kommun mycket dålig. Den nya, öppnare arbetsformen har varit 
nödvändig för kunna återvinna förtroendet från medborgarna och 
politikerna menar vidare att det är till nytta för det politiska arbetet 
eftersom man lyssnar och tar tillvara på idéer från samtliga partier.  
                                                 
6 Ett fåtal politiker i det ledande partiet stod för intern förskingring. Författarnas kommentar. 
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Tjänstemän/politiker 
På frågan hur fördelningen av ansvar och arbetsuppgifter är mellan 
tjänstemän och politiker så säger de intervjuade att det är 
ledningsgruppen, d.v.s. främst politiker som är ansvariga för projektet. De 
intervjuade anser att politiker alltid är ansvariga för beslut och tjänstemän 
är deras verktyg och instrument. Några av de intervjuade menar att det 
krävs förändringar inom tjänstemannasektorn för att få tjänstemännen 
mer delaktiga. Vanligtvis uppstår det inte konflikter mellan politiker och 
tjänstemän men ibland man klampar in på varandras område. Det finns en 
gråzon som politikerna pratar om att försöka minska och påpekar att det 
är viktigt med bra kommunikation dem emellan.  
 
Intern förankring 
Tidigare har vi talat om den externa förankringen av FUM hos 
kommuninvånarna. Den interna förankringen i kommunen har däremot 
försummats enligt en del av de intervjuade.  
 
”Vi har ambassadörer mot medborgarna. Det är viktigt men vi 
försummar det inre arbetet. Vem är ambassadör för att se till att 
personalen i kommunen är med på projektet?” 
 
Politikerna menar att de som sitter närmare projektet har mer information 
om vad om händer och är på så sätt mer engagerade i projektet. De 
påpekar också att kommunen är en stor organisation med över 4 000 
anställda som inte är särskilt homogen eller sammanhållen. De menar att 
detta medför att det är svårt att få alla uppdaterade på vad som pågår. 
 
När vi frågade politikerna om hur de ser på projektet och hur det skall 
drivas fick vi varierande svar. Några politiker menar att projektet är en 
fortlöpande process som kontinuerligt förändras medan andra ser att 
konkreta åtgärder är nödvändiga att vidtagas. En tredje åsikt var att man 
får se vad intervjuerna ger och därefter bestämma hur man ska gå tillväga. 
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5.2.4 Vad anser de intervjuade är viktigt vid genomförandet 
av projektet? 

 
Skapa en helhetssyn inom organisationen 
De intervjuade menar att det är svårt att få grepp om vad som är 
nödvändigt vid en förändring i en kommun. De menar att projektet blir så 
komplicerat eftersom organisationen har så många anställda med olika 
yrken och intressen. 
 
Respondenterna tycker det är vanligt att det blir grupperingar i 
kommunen, t.ex. i nämnder, omkring ett ämne och man ser inte helheten 
utan optimerar den frågan man tycker är intressant. Kommunstyrelsen är 
däremot det enda organ som har en skyldighet att se till helheten i alla 
frågor.  
 
De tio teserna för FUM ser politikerna som ett försök att skapa en 
helhetsbild för Motalas framtid. Politiker säger att de är vana att jobba 
med mål, men har svårt att se helheten och inte bara peka på detaljerna. 
Någon av de intervjuade tror att de yngre har lättare för att se helheten 
medan äldre fokuserar på detaljer. 
 
Politikerna menar att efter den s.k. Motalaskandalen 1992 har 
förvaltningen övergått till ett öppnare arbetssätt, vilket innebär att 
insikten i varje arbetsmoment har ökat. Man påpekar även att partierna 
lyssnar mer på varandra och tar tillvara på alla goda idéer oberoende av 
partitillhörighet. 51 % anses inte som en självklar majoritet längre utan 
frågan kan komma att diskuteras igen. 
 
Engagemang hos medborgarna 
Politikerna påpekar att engagemang är viktigt för projektet och att man 
måste få en ”större massa” engagerad. De anser att det inte är någon idé 
att driva ett projekt om ingen efterfrågar det. Alla ska känna att det just 
jag säger är viktigt. 
 
En respondent anser att ”frågan är om FUM inte måste få ett lyft, annars 
kan projektet självdö.” Politikerna pekar på att gemene man kan tänka sig 
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ett år framåt i tiden men 10 år är ett för långt tidsperspektiv. Då börjar 
man prata om dagsläget istället. De ser det som ett problem som man 
måste lösa för att öka engagemanget.  
 
Politikerna upplever att folk i allmänhet kan vara intresserade av att 
diskutera samhällsfrågor men tycker politik är tråkigt. Därför är det 
viktigt att bemöta invånarna på rätt sätt för att de ska engageras. En 
respondent sade att politiker borde komma ut på lokal nivå och diskutera 
frågor med kommuninvånarna och inte och bara sitta i kommunhuset. De 
menar att en satsning utan partipolitisk etikett kan få dem mer 
intresserade.  
 
En politiker berättade att förr kämpade och engagerade man sig för sin 
bygd men idag känns politiken långt borta. Han påpekar att man skulle 
kunna utnyttja bytänkandet på mindre orter eller i föreningar och i skolan, 
för att skapa större engagemang och ger som exempel manifestationen 
mot främlingsfientlighet7 ”där själva saken drog folk och inte biskopens 
besök.” 
 
Information 
Internt 
För att öka engagemanget och medvetenheten om projekten menar de 
intervjuade att informationsspridning är en viktig faktor. 
Ledningsgruppen rapporterar kontinuerligt till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. Gruppledarna som ska sprida information om FUM 
i sina respektive partier anser att de inte vet tillräckligt om hur arbetet 
fortlöper. "Vi ute i periferin får nog inte veta allt.” De tillägger att det 
inte finns några diskussioner inom partiet om FUM förutom om det 
förekommit några speciella arrangemang, t.ex. Vätternrundan.8  
 
En politiker menar att det finns möjligheter att öka den interna 
uppmärksamheten för projektet. ”Ett verktyg som jag tycker vi missat är 
att använda personaltidningen som medel för att internt kommunicera ut 
förändringsarbetet.” Samme politiker menar att de har diskuterat att ta 
                                                 
7 Manifestationen genomfördes i Motala den 28 november 1999. Författarnas kommentar. 
8 Cykellopp då Motala kommun hade uppsatt ett informationstält och även informarade om FUM för 
allmänheten. Författarnas kommentar. 



STRATEGISKT FÖRÄNDRINGSARBETE I POLITISKT STYRDA ORGANISATIONER 

Ulf Björck & Marie Brinck 48 

fram ett speciellt programblad för FUM men då personaltidningen når 
alla kan de börja utnyttja den som informationsspridare. 
 
Externt 
Alla de intervjuade anser att det är viktigt att information om FUM når 
alla i kommunen då ”det är inte för vår skull utan för motalabornas som 
vi har detta projekt”. En del menar att än så länge är det inte många 
motalabor som känner till FUM. Det är meningen att materialet (Anton & 
Stina broschyren, författarnas kommentar) ska spridas via skolan och på 
så sätt nå föräldrarna. Politikerna anser att skolan är en viktig bit där 
engagemang ska skapas. Eleverna är de som främst kommer att beröras 
av framtiden, samtidigt som det är ett sätt att nå föräldrarna. Kan man 
sprida materialet via skolan till föräldrarna så är det större chans att det 
inte bara blir något man kastar i papperskorgen.  
 
Politikerna anser att man bör jobba mycket mer med skolan då de tycker 
att det är ett bra sätt att nå ut till eleverna. De anser att de ska ha mer 
aktiviteter än den uppsats som gymnasieelever ska skriva angående deras 
framtidsbild av Motala. Politikerna anser att även långt ner i åldrarna kan 
barnen uttrycka sin framtid genom bilder. 
 
Några politiker berättar att det inte är så många som ännu har utnyttjat 
möjligheten att framföra sina åsikter via Internet. Vidare säger de att 
kommunen försökt att sprida information om FUM och Motala vid 
engagemang som Vätterrundan och Vätternfestivalen men att 
uppmärksamheten inte varit så stor. ”Det skrivs inte heller så mycket i 
tidningarna mer än ironiska krönikor.” En politiker berättade att det 
finns planer på ett officiellt avstamp med lite mer festligheter när 
ambassadörerna ska få sina portföljer med material om FUM, och 
eventuellt också en slipsnål.  
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5.2.5 Vad anser de intervjuade talar för att Motala kommun 
skall lyckas/misslyckas? 

 
Inom kommunen talas det om vikten av att bedriva ett arbete kring ett 
framtida Motala. Politikerna menar att det viktigaste inte är målbilderna i 
teserna utan att det ständigt skall pågå en diskussion om framtiden. Det är 
därför viktigt att kommuninvånarna inte uppfattar de 10 teserna som 
färdiga förslag utan endast som utgångspunkt för den fortsatta 
diskussionen om framtiden. Att skapa känslan av delaktighet, både hos 
anställda i kommunen och framför allt hos medborgarna, är enligt de 
politiker som intervjuats en nyckel till framgång.  
 
Syftet med att förändra kommunen i en riktning som bestäms gemensamt 
av medborgarna och organisationen är att fördjupa demokratin och på så 
sätt förstärka legitimiteten för kommunen. Därför menar politikerna att 
det är viktigt att hitta det arbetssätt som vi beskrev ovan, d.v.s. att man 
klarar av att vara uthållig i kommunikationen och att man jobbar mer 
långsiktigt. Vidare talar man om vikten av intern förankring och tydlighet 
i kommunikationen så att alla förstår och accepterar hur arbetet skall 
bedrivas.  
 
Vissa av de intervjuade har, vid frågan om vad som talar för att Motala 
skall lyckas, fokuserat på de 10 teserna. Framför allt har man talat om den 
attraktiva boendemiljön som Motala kan erbjuda.  
 
Vad som bekymrar politikerna i dagsläget är kommunikationerna. Motala 
ligger både en bit från E4: an och stambanan. Dock anser politikerna att 
man ligger relativt långt framme vad gäller bredbandsutvecklingen då det 
finns tomma rör med plats för fiberoptik i större delen av Motalas 
gatunät. 
 
Det som talar emot FUM är resultatet av tidigare projekt och arbetssätt. 
Politikerna har sagt att FUM inte är det första framtidsprojektet som 
drivits i Motala och tidigare projekt har inledningsvis varit haussade, men 
intresset har efterhand runnit ut i sanden. Detta är något som de 
intervjuade politikerna menar att man måste undvika.  



STRATEGISKT FÖRÄNDRINGSARBETE I POLITISKT STYRDA ORGANISATIONER 

Ulf Björck & Marie Brinck 50 

6. ANALYS 
 
Vi ämnar att bygga upp vår analys efter de problemfrågor som 
presenterades i det inledande kapitlet under rubrik 1.3. Således 
kommer vi först att analysera huruvida FUM kan betraktas som 
en strategisk förändring och vilka förändringar i 
organisationsstrukturen som FUM medför. Sedan kommer vi titta 
närmare på  hur förändringsprocessen ser ut för FUM, vad som 
bör beaktas vid förändringsarbetet och hur problem med FUM 
kan överbryggas. 
 
Dock kommer vi inte specifikt att diskutera den första frågan; 
Vad som innefattas i begreppet politiskt styrd organisation. Vi 
har förklarat den politiska kontexten utförligt i referensramen 
under rubriken 4.1. Vi anser att den inte behöver analyseras 
vidare därför att den utgör den givna kontexten i vilken vi 
studerar förändringsarbete.  
 

6.1 INNEHÅLLET I FÖRÄNDRINGEN 
 
Innan vi för en diskussion kring vilka förändringar i Motala kommuns 
organisation som FUM medför kommer vi analysera huruvida FUM kan 
karaktäriseras som en strategisk förändring. Hittills har vi refererat till det 
förändringsarbete som pågår i Motala kommun, FUM, som strategiskt 
förändringsarbete. Anledningen till detta är att de ledande inom projektet 
själva benämner FUM på detta sätt. Men handlar förändringsarbetet, 
FUM, egentligen om en strategisk förändring? 
 

6.1.1 Är FUM en strategisk förändring? 
 
I referensramen presenterade vi Pfeffer & Salanciks (1978) och Gray & 
Ariss (1985) definition av strategisk förändring. Dessa författare menar 
att strategisk förändring handlar om förändringar i relationen mellan 
organisationen och dess miljö som uppstår p.g.a. att antingen 
organisationen eller miljön förändras. 
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Med ovanstående definition anser vi att FUM definitivt kan benämnas 
som en strategisk förändring. FUM handlar om en förändring av 
perspektivet på hur kommunen skall arbeta vilket enligt Bengtsson & 
Larsson (1993) kan innebära att relationen organisation/miljö ändras. 
Detta gäller om förändringen är betydande vilket både vi och politikerna 
anser FUM vara. Många av de intervjuade har talat om att FUM innebär 
en omvärdering av kommunens verksamhet vilket anses vara nödvändigt 
eftersom man inom kommunen arbetat med ett alldeles för introvert 
perspektiv. FUM skall leda till att kommunen fungerar som ett 
serviceorgan i medborgarnas intresse i större utsträckning än i dagsläget.  
 
Kommunmedborgarna, näringsliv m.fl. skall genom FUM få mycket 
större möjligheter att påverka sin situation i kommunen eftersom de i 
samråd med den kommunala organisationen kontinuerligt skall utveckla 
Motala. Detta innebär ett arbetssätt som är nytt både för medborgarna och 
de anställda i kommunen. De anställda i kommunen är inte vana vid att ta 
hänsyn till invånarna i den utsträckning som arbetet med FUM kommer 
innebära. Likaså är medborgare heller inte vana vid att ha så stora 
möjligheter att påverka sin egen situation i kommunen. Syftet med FUM 
är således att den kommunala organisationen skall ändra sig på så sätt att 
den kommer närmare sin miljö, d.v.s. kommuninvånare, näringsliv och 
andra intressenter. 
 
Dock har man ännu inte kommit särkilt långt i förändringsprocessen och 
därför kan det vara intressant att diskutera vad som egentligen har 
förändrats hittills och vad som troligen kommer att förändras i och med 
att förändringsarbetet fortskrider.  
 

6.1.2 Vilka förändringar av Motala kommuns 
organisationsstruktur medför FUM? 

  
Vi anser att det är viktigt att ha en förståelse för vad som förändras innan 
man analyserar själva förändringsprocessen. För att kunna definiera vad 
som förändras i Motala kommun i och med FUM använder vi oss av 
Löwstedts (1995) kategorisering av en organisations olika strukturer som 
presenterades i referensramen. 
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Som vi sagt tidigare i denna uppsats befinner sig Motala kommun i 
inledningen av förändringsarbetet och därför har alla förändringar som 
FUM förväntas medföra ännu inte inträffat. Dock har vi genom 
intervjuerna sett en tendens till att politiker inom Motala kommun har 
börjat tänka på ett annorlunda sätt. Många av de intervjuade har insett och 
talat om vikten av att kommunen i större utsträckning och på ett tydligare 
sätt skall vara ett serviceorgan för invånarna, vilket innebär att man som 
politiker måste förändra förhållningssättet till sitt arbete.  
 
Med Löwstedts (1995) terminologi skulle vi således karaktärisera de 
förändringar som inträffat i Motala kommun som en förändring i 
tankestrukturer, d.v.s. politikerna har börjat betrakta kommunen och sin 
arbetsuppgift som kommunanställd på ett annorlunda sätt. Löwstedt 
skiljer mellan tankestrukturer som är individuella och sådana som är 
gemensamma för organisationen. Enligt vår mening har FUM än så länge 
inneburit att enbart enskilda politiker börjat ändra sina tankar om 
kommunen och dess uppgift. Emellertid har politikerna kommit olika 
långt i tankeprocessen. Vissa har visat större intresse än andra och haft 
mer information att tillgå, vilket har medfört att de är mer insatta och har 
en större förståelse för FUM. Vi anser alltså att den förändring i 
tankestrukturer som skett handlar om förändringar hos individen.  
 
FUM beräknas fortlöpa och därmed förväntas även andra strukturer inom 
organisationen att förändras. FUM skall drivas som ett ständigt pågående 
samtal om Motalas framtid, både inom och utom kommunen. Dock har 
man haft svårt att föra ut budskapet kring FUM och diskussionen om ett 
framtida Motala har fått stå tillbaka för det dagliga arbetet.  
 
Vid intervjuerna har det visat sig att det finns skilda åsikter om hur man 
bör gå vidare med projektet. Vissa av de intervjuade vill snabbt se 
konkreta handlingar medan andra anser att FUM är något som utvecklats 
kontinuerligt. Det finns inget egentligt utbyte av tankar mellan politikerna 
om hur FUM bör bedrivas. Det har alltså ännu inte skett någon förändring 
i det som Löwstedt (1995) kallar för dialogstrukturer. Vi tror dock att det 
är viktigt att man inom kommunen börjar att diskutera hur projektet skall 
drivas framöver. Det är viktigt att vara överens i och med att det s.k. 
ambassadörsarbetet snart skall inledas. Det kommer innebära externa 
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kontakter med invånarna och därför är det viktigt att budskapet om FUM 
är enhetligt.  
 
Motala kommun har i våra ögon ännu inte börjat agera annorlunda i 
någon större utsträckning, d.v.s. det har inte skett någon förändring i vad 
Löwstedt kallar för handlingsstrukturer. Snart skall visserligen 
ambassadörsarbetet inledas vilket kan anses vara ett nytt sätt att agera. Vi 
tror dock att det är viktigt att man först skapar ett större engagemang 
internt i organisationen och en bredare diskussion om FUM innan man 
kan komma fram till hur man skall agera.  
 
De förändringar som skett hittills handlar om att enskilda politiker 
betraktar kommunen som organisation på ett annorlunda sätt och även då 
sin arbetsuppgift som politiker. I nästa del av analysen skall vi titta 
närmare på förändringsprocessen och diskutera hur långt 
förändringsarbetet kommit hittills. 
 

6.2 HUR SER FÖRÄNDRINGSPROCESSEN FÖR FUM 
UT? 

 
I denna del av analysen skall vi diskutera hur långt förändringsarbetet 
FUM har drivits och vad det innebär för arbetet att man befinner sig i den 
fasen av förändringsprocessen. Diskussionen förs utifrån Levins (1952) 
och Sarvs (1993) illustrationer av en förändringsprocess olika faser. 
 
Som vi nämnt tidigare inleddes arbetet med FUM 1997. Projektet har 
pågått i drygt 2 år och fram tills idag har det i stor utsträckning handlat 
om framtagande av presentationsmaterial, utbildning av ambassadörer, 
och diskussioner i ledningsgruppen om vad som skall göras.  
 
I det tidigare avsnittet talade vi om vad som hittills har förändrats i och 
med FUM, där vi menar att förändringen ligger i  tankesättet hos 
politikerna. Kommunen har börjat inse behovet av att utveckla och 
förändra sin verksamhet. Vi skulle således säga att förändringsarbetet 
FUM än så länge befinner sig i det som Levin benämner upptiningsfasen, 
vilket betyder att de står i beredskap att påbörja genomförandet av 



STRATEGISKT FÖRÄNDRINGSARBETE I POLITISKT STYRDA ORGANISATIONER 

Ulf Björck & Marie Brinck 54 

förändringar. Upptiningsfasen kan vara mycket tidskrävande eftersom 
attityder och normer om hur förändringar skall genomföras måste luckras 
upp. Detta är tydligt vad gäller FUM då det fortfarande finns stora 
skillnader mellan hur politikerna betraktar FUM och hur projektet skall 
bedrivas. Vissa politiker vill snabbt genomföra konkreta åtgärder medan 
andra menar att innehållet i FUM ständigt kommer att förändras eftersom 
förutsättningarna ständigt kommer att förändras i framtiden.  
 
Ett annat sätt att betrakta FUM kan göras med hjälp av Sarvs (1993) 
illustration av förändringsprocessens olika steg. Nedan kommer vi 
illustrera utvecklingen av FUM fram tills idag. 
 
Det första steget i en förändringsprocess handlar om varseblivning av 
förändringsbehov vilket innebär att organisationen har en känsla av att 
någonting måste förändras. I och med att Motala kommun har haft en 
negativ trend vad gäller befolkningstillväxt och sysselsättning har man 
insett att det har blivit nödvändigt att göra något som bryter den negativa 
trenden. När man insett nödvändigheten i förändringen bör man analysera 
vad förändringen handlar och syftar till, det som Sarv benämner 
förändringsanalys. Syftet med FUM är att göra Motala mer attraktivt som 
kommun och genom att samråda med kommuninvånarna skall man kunna 
ta tillvara på de idéer och åsikter som personer som verkar i kommunen 
har.  
 
Vid någon tidpunkt måste man ta ett beslut om att verkligen genomföra 
förändringen. I december 1997 fattades ett officiellt beslut om att FUM 
skulle genomföras. Sedan dess har arbetet handlat om att utveckla hur 
FUM skall bedrivas och vem som skall leda projektet, vilket kan liknas 
vid Sarvs fjärde steg i förändringsprocessen, d.v.s. förändringsdesignen. 
Inom ramen för FUM har man tagit fram en ledningsgrupp som driver 
arbetet med FUM, man har bedrivit ambassadörsutbildning och jobbat för 
att profilera FUM vid evenemang som Vätternfestivalen och 
Vätternrundan. I dagsläget befinner man sig i startgroparna för att inleda 
ambassadörsarbetet, d.v.s. att inleda dialogen med medborgarna om ett 
framtida Motala.  
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I denna fas befinner sig Motala kommun alltså i nuläget. Vi vill dock 
fortsätta att studera förändringsprocessen vilket vi kommer göra i nästa 
analysavsnitt.  
 

6.3 VAD BÖR UPPMÄRKSAMMAS VID 
FÖRÄNDRINGSARBETE I POLITISKT STYRDA 

ORGANISATIONER? 
 
I detta avsnitt skall vi fortsätta analysera den förändringsprocess, FUM, 
som pågår i Motala kommun. Vi kommer att behandla ett antal problem 
som finns med att driva ett förändringsarbete som FUM i en kommun. Vi 
har valt att beakta vad de intervjuade politikerna  upplever som problem 
med FUM. Således kommer vi att analysera arbetssättet för FUM, 
engagemanget hos politikerna, den interna och den externa förankringen 
samt bristande helhetssyn. I anslutning till varje problem kommer vi 
också föra en diskussion om hur dessa kan överbryggas. Förutom dessa 
problem har vi också, inom ramen för detta analysavsnitt, valt att beakta 
legitimiteten och demokratin som 2 faktorer som gör förändringsarbetet i 
kommunen mer komplicerat än i t.ex. privata företag 
 

6.3.1 Traditionellt arbetssätt 
 
FUM handlar om ett långsiktigt förändringsarbete där 
kommunmedborgarna skall engageras i mycket större utsträckning än vad 
som tidigare gjorts. Detta innebär ett nytt arbetssätt för både politiker och 
medborgare. FUM är dock inte det första långsiktiga arbetet som bedrivs i 
Motala kommun. Tidigare projekt har drivits på ett traditionellt sätt, 
vilket innebär att de har resulterat i omfattande skriftliga planer, vilka 
sedan inte använts i någon större utsträckning. De intervjuade politikerna 
anser att FUM måste bedrivas på ett annorlunda sätt för att skapa intresse 
hos medborgarna. Emellertid finns det en oro bland politiker att falla 
tillbaka i gamla arbetsmönster och rutiner. Detta problem är knappast 
unikt för kommunen som organisation betraktat. utan det är givetvis svårt 
att förändra arbetssätt i alla typer av organisationer. 
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Dock menar en del av de politiker vi intervjuat att det är svårt att driva 
projekt som FUM, som kräver omfattande förändringar i arbetssätt m.m., 
eftersom kommunen inte är särskilt förändringsbenägen. Man menar att 
kommunen tidigare inte varit särskilt utsatt för förändringar. Politikerna 
menar att i den privata sektorn är man van att förändringar sker ofta, 
vilket gör att folk inte bryr sig eller oroas över förändring i samma 
utsträckning som kommunen.  
 
Hur skall man då göra den kommunala organisationen mer 
förändringsbenägen? Ahrenfelt (1995) menar att organisationskulturen, 
de värderingar och attityder som råder i organisationen, har stor betydelse 
för hur förändringsarbete kan bedrivas. Givetvis tar det lång tid att 
förändra en kultur och göra en organisation mer förändringsbenägen, men 
det är viktigt att känna till på vilket sätt organisationskulturen utgör ett 
hinder för förändringar. Vad de ledande för FUM bör tänka på är att delge 
de inblandade politikerna och tjänstemännen rikligt med information om 
vad förändringen handlar om och hur arbetet fortskrider.  
 

6.3.2 Engagemang 
 
Det genomgående intrycket vi har fått under intervjuerna är att arbetet 
med FUM hamnar i skymundan för det dagliga arbetet. De intervjuade 
politikerna menar att det är mycket lättare att arbeta med konkreta, 
dagsaktuella frågor, eftersom man snabbare kan se resultat av arbetet. 
Denna situation är knappast unik för den kommunala organisationen utan 
det är givetvis lättare att arbeta när man snabbt kan få se resultat av det 
man gör. 
 
Dock ser vi en faktor som kan ha påverkat politikernas engagemang för 
FUM. Som vi talat om tidigare har liknande projekt som FUM drivits 
tidigare men de har i många fall dött ut. Vi har under intervjuerna därför 
märkt en viss skepsis mot FUM. 
 
Hur skall man då skapa ett större engagemang för projektet? Återigen tror 
vi att information är ett nyckelord. Det är dock viktigt att tänka på hur 
informationen presenteras för de inblandade. Eccles (1996) menar att 
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muntlig kommunikation är överlägsen i många fall. Därför tror vi att man 
inom arbetet med FUM skall använda sig av just muntlig kommunikation 
i större utsträckning än vad man gör idag. Vidare måste det språk som 
används vid informationsöverföringen beaktas. Det är viktig man inom 
Motala kommun har en gemensam begreppsapparat när det talas om 
FUM.  
 
Ytterligare en aspekt som måste beaktas för att skapa ett större 
engagemang för FUM är att föra en diskussion kring vilket intresse 
individerna i organisationen har i att förändringen genomförs. Vissa av de 
intervjuade ser FUM som en absolut nödvändig förändring för att 
kommunen som organisation skall överleva på sikt. Dock har inte alla 
uttryckt samma åsikt, utan andra betraktar som sagt FUM med större 
skepsis.  
 

6.3.3 Intern förankring 
 
Många av de intervjuade har upplevt bristande intern förankring som ett 
problem med FUM. Arbetet drivs i dagsläget av en ledningsgrupp som 
består av 11 politiker. Politikerna utanför ledningsgruppen, t.ex. 
gruppledare anser att de befinner sig i periferin och de vet därför inte 
särskilt mycket om arbetet. Eftersom det är gruppledarna som skall sprida 
informationen om FUM inom respektive parti så medför det faktum att 
den är bristfällig till att det inte förs någon egentlig diskussion om FUM 
inom partierna. 
 
Frånvaron av någon egentlig diskussion kring FUM kan vara orsaken till 
att politikerna betraktar projektet på olika sätt, framför allt har de olika 
åsikter om hur FUM skall drivas. Några menar att konkreta åtgärder bör 
vidtagas så snart som möjligt för att göra projektet mer påtagligt. Andra 
betraktar däremot  FUM som en process som ständigt kan komma att 
förändras.  
 
Anledningen till att den interna förankringen utgör ett problem vid FUM 
kan vara att kommunen är en stor organisation som inte är särkilt 
homogen eller sammanhållen. Motala kommun är en organisation med 
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över 4 000 anställda och då är det givetvis svårt att hålla samtliga 
uppdaterade om hur arbetet med FUM fortlöper. 
 
Hur kan den interna förankringen förbättras? Eftersom det råder olika 
uppfattningar om hur FUM skall drivas, en del politiker vill snabbt se 
åtgärder och andra vill avvakta, tror vi att det kan vara bra att sätta upp 
någon typ av tidsram för projektet.  
 
Eccles (1996) menar att trots att det finns svårigheter med att sätta upp en 
tidsram för förändringsarbetet kan den samtidigt utgöra en hjälp för de 
inblandade, man ser hur långt förändringsprocessen har drivits. Vidare är 
information återigen ett viktigt instrument att använda för att man bättre 
skall förstå vad FUM handlar om. Inom Motala kommun är det tydligt att 
informationen om FUM är bristfällig eftersom det råder så pass skiljda 
uppfattningar om hur arbetet bör bedrivas.  
 
Vi ser gärna att ledningsgruppen tar ett större ansvar för 
förändringsarbetet. I dagsläget är deras uppgift att förbereda 
organisationen på förändring, d.v.s. övertyga de berörda om vikten av att 
förändringar genomförs. Vi menar att det fortfarande finns en viss 
skepticism även inom ledningsgruppen mot FUM vilket försvårar dess 
möjligheter att driva arbetet. Därför är det viktigt att politikerna börjar 
prata med varandra och för en diskussion om vad de upplever som 
fördelar respektive nackdelar med projektet. 
 

6.3.4 Extern förankring 
 
I och med att FUM skall drivas som en dialog med medborgarna måste 
projektet förankras även externt hos kommuninvånarna. Enligt de 
intervjuade politikerna är det inte många av kommuninvånarna som ännu 
känner till FUM, eftersom projektet ännu är i inledningsfasen.  
 
Vi tror att den externa förankringen kan utgöra ett problem, då 
kommuninvånarna inte är vana vid att få vara direkt delaktiga i 
kommunens arbete. Det innebär en ny situation för medborgarna och det 
kommer troligen att ta lång tid innan man lyckas skapa ett intresse för 
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FUM hos medborgarna och dessutom hitta rätt forum där den kommunala 
organisationen och medborgarna kan mötas.  
 
Hur skall man lyckas förankra FUM externt? Politikerna som vi har 
intervjuat talar om vikten av att ha tålamod och uthållighet i och med att 
arbetssättet är nytt, både för dem själva och framför allt för 
kommunmedborgarna. Det innebär att det kan komma att ta lång tid att 
skapa det nödvändiga engagemanget från kommunmedborgarna. 
Politikerna har dock tillstått att det råder viss otålighet inom den 
kommunala organisationen p.g.a. att man sitter fast i ett visst arbetssätt, 
där man relativt snabbt sett resultat av arbetet i form av en politisk plan 
eller liknande. För att klara av att vara uthållig i arbetet tror vi att det är 
nödvändigt att man gemensamt inom Motala kommun arbetar fram en 
strategi för hur FUM skall bedrivas, d.v.s. hur målen skall nås.  
 

6.3.5 Helhetssyn 
 
Politikerna menar att det kan vara svårt att förstå vad som är nödvändigt 
vid en förändring i en kommun då den innefattar många människor och 
många viljor. Det innebär att det är vanligt med grupperingar i 
kommunen, t.ex. inom nämnderna. Det finns följaktligen en fara med att 
man inte ser helheten utan fokuserar på de frågor som man är intresserad 
av. Det är oroväckande, eftersom politikernas uppdrag handlar om att 
tillfredsställa medborgarnas behov. 
 
Anledningen till den bristande helhetssynen bland politiker kan enligt vår 
uppfattning vara komplexiteten i den kommunala organisationens uppgift. 
Kommunen skall tillhandahålla service som är likvärdig för alla 
medborgare inom ett antal områden. Även om politikerna företräder 
invånarna kan de ha personliga intressen som gör att engagemanget blir 
större i vissa frågor. 
 
Hur skall man arbeta för att skapa en bättre helhetssyn i kommunen? För 
att överbrygga problemet med bristande helhetssyn är det är viktigt med 
tydlig information till alla inblandade. Med information kan man öka 
förståelsen för andras intressen och samarbeta mot ett gemensamt mål 
utan att enbart fokusera på sina egna önskemål. Vad gäller FUM tror vi 
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att det är viktigt att ledningsgruppen och projektledaren ger övriga 
inblandade regelbunden och kontinuerlig information.  
 

6.3.6 Legitimitet 
 
Denna punkt, legitimiteten, och nästa, demokratin, har inte utpekats som 
något problem av de intervjuade politikerna. Däremot anser vi att det är 
mycket intressant att analysera hur de påverkar förändringsarbetet, FUM. 
Legitimiteten och demokratin är faktorer som skiljer politiskt styrda 
organisationer från andra typer av organisationer. 
 
Det övergripande målet för en politiskt styrd organisation, är att skapa 
legitimitet för sin existens, vilket bland annat innebär att de måste 
anpassa sig efter de lagar och regler som styr deras verksamhet. Vidare 
måste en politiskt styrd organisation, i vårt fall Motala kommun, vara 
legitim i medborgarnas ögon. Medborgarna utgör kommunens 
uppdragsgivare och betalar dessutom skatt till kommunen för att i 
gengäld erhålla servicetjänster. Skapandet av legitimitet för den 
kommunala organisationen är således avgörande för dess existens. 
 
Frågan om legitimiteten är en av anledningarna till varför FUM har 
inletts. Många av de intervjuade har talat om vikten av att förändra den 
kommunala verksamheten på så sätt att medborgarna får mycket större 
möjligheter att påverka sin situation i kommunen.  
 
Eftersom FUM kommer att föras som en dialog med medborgarna 
kommer man komma i kontakt med många skiftande intressen. Därför har 
Motala kommun valt att presentera FUM genom de 10 teserna som skall 
innefatta en bred utgångspunkt för diskussionen om Motalas framtid. 
FUM kommer alltså drivas på ett annorlunda sätt i och med att 
medborgarnas idéer skall styra Motalas framtida utveckling. Från 
politikernas håll menar man att det är väldigt viktigt att FUM lyckas just 
för att sättet som arbetet drivs på skulle leda till en förstärkning av 
legitimiteten. 
 
Vi tror emellertid att det är viktigt att man lyckas presentera FUM på ett 
konkret och enhetligt sätt för medborgarna. Om FUM uppfattas som 
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otillgängligt och svårt att förstå finns det en risk att medborgarna skjuter 
det ifrån sig och aldrig engagerar sig i frågorna. Vidare tror vi att det kan 
vara viktigt att, som en del av de intervjuade anser, FUM relativt snabbt 
resulterar i någon typ av konkret åtgärd. Förutom att det är en viktig 
symbolhandling, man visar att FUM kommer att genomföras, anser vi att 
om förändringsprocessen inleds med konkreta åtgärder kan det hjälpa till 
att förstå hur man skall gå vidare. 
 

6.3.7 Demokrati 
 
FUM kan ses som ett led i att fördjupa demokratin i kommunen genom 
att medborgarnas engagemang i det kommunala arbetet förhoppningsvis 
ska öka. Demokrati är något som gör den politiskt styrda organisationen 
annorlunda jämfört med t.ex. ett privat företag. Den demokratiska 
aspekten är viktig att ta hänsyn till då det genomsyrar hela den 
kommunala existensen. För att kunna genomföra ett förändringsarbete 
såsom FUM måste alla inblandade vara väl medvetna om den 
demokratiska processen och hur den inverkar och på vad.  
 
Vi menar att det är mer komplext att bedriva projekt som FUM i en 
kommunal organisation än i en icke politiskt styrd, p.g.a. de demokratiska 
aspekterna. Demokratin är dock inte ett problem och man skall därför inte 
heller söka efter lösningar som gör kommunalt arbete lättare om det sker 
på bekostnad av demokratin.  
 
Demokratin återspeglas i kommunens organisationsstruktur. En 
konsekvens av demokratin är att arbetssättet tar tid då beslutsvägarna är 
långa. Det är både många personer och intressen inblandande som man 
måste ta hänsyn till. Därför är det naturligt att förändringsprocessen är 
lång innan alla kommer överens, dels vid uppstartandet av projektet men 
även när man ska gå vidare. Det kan skapa otålighet bland de inblandade 
som vill se snabbare resultat. Vi anser att en ökad medvetenhet om den 
demokratiska processens omfattning, samt att den tar tid, kan medföra en 
större förståelse för FUM.  
 
Vi har tidigare pekat på bristande intern förankring delvis p.g.a. att 
informationsspridningen om FUM inte är tillfredsställande. Vi ser att man 
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måste få igång en djupare intern diskussion för att få fler engagerade. Vi 
menar att driften av projektet är alltför koncentrerat till ledningsgruppen 
vilket inte gör arbetet demokratiskt förankrat. Ledningsgruppen ser vi 
som ledare för projektet och de skall alltså agera som motor i projektet 
och inspirera och informera andra.  
 
Den interna förankringen av projektet måste förbättras genom att inte 
bara ledningsgruppen utan även partierna blir mer involverade i 
processarbetet. Partipolitik är en viktig faktor inom demokratin för att 
debatten ska hållas levande och demokratin ska kunna utvecklas. En ökad 
diskussion inom och mellan partierna skulle förbättra den interna 
förankringen och fördjupa demokratin. Medborgarnas rätt är central inom 
kommunen och projektet drivs för medborgarnas skull och inte för 
politikernas.  
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7. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 
 

I detta kapitel skall vi presentera våra slutsatser om hur 
strategiskt förändringsarbete kan bedrivas i politiskt styrda 
organisationer. Detta kommer vi göra genom att koppla ihop de 
tre dimensionerna i Pettigrew`s och Whipp`s modell, vilken vi 
presenterade i referensramen. Vi menar att det är viktigt att ha 
en bild av den kontext i vilken förändringsprocessen bedrivs 
och även förstå vad som egentligen förändras, för att man skall 
förstå själva förändringsprocessen.  
 

 
 
 
 
 

Bild 3. Tre dimensi
Källa; Pettigr
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n förändring i tankesättet hos enskilda 
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politiker. Bland politiker inom Motala kommun betraktar man alltså FUM 
som ett annat sätt att arbeta, där kommunmedborgarna får ett större 
inflytande över situationen i Motala.  
 

7.3 PROCESSEN 
 
Förändringen i arbetssättet är något som politikerna i Motala har upplevt 
som problematiskt med förändringsprocessen, FUM. Arbetssättet är nytt 
inte bara för medborgarna, utan i högsta grad även för politikerna som i 
större utsträckning måste jobba mer långsiktigt. Tidigare långsiktiga 
projekt har drivits enligt ett traditionellt arbetssätt, d.v.s. man har gjort en 
omfattande skriftlig plan för projektet. Eftersom FUM i större 
utsträckning måste vara tillgängligt för medborgarna kommer inte ett 
traditionellt arbetssätt att fungera. Svårigheten ligger alltså i att inte falla 
tillbaka i gamla arbetsmönster. Ytterligare ett problem som hänger ihop 
med det traditionella arbetssättet är engagemanget för FUM. I dagsläget 
hamnar FUM i skymundan för det dagliga arbetet vilket delvis beror på 
svårigheten och orutinen med att arbeta långsiktigt. 
 
Ytterligare problem som politikerna har nämnt med FUM är intern och 
extern förankring. I dagsläget pågår ingen egentlig diskussion om FUM, 
varken inom kommunen eller bland medborgarna. Det har gjort att det 
inte finns någon gemensam sammanhållen bild av FUM bland de 
inblandade politikerna, och bland kommuninvånare är FUM överhuvud-
taget än så länge relativt okänt. Brist på helhetssyn upplevs av politikerna 
som ännu ett problem, vilket lätt leder till att politiker fokuserar på de 
frågor som de tycker är intressanta. 
 
Vi finner att förändringsprocessen blir mer komplex och otydlig p.g.a. 
den politiska kontexten. En förändringsprocess som FUM involverar 
många medborgare som ska tillfrågas, vilket gör uppstartandet av en 
förändring omfattande. Att få alla berörda parter införstådda med 
förändringen så att alla är överens om dess syfte, tillvägagångssätt och 
mål är mycket komplext och omfattande. Samtidigt har kommunen som 
serviceorgan och organisation ett flertal mål att uppfylla. Kommunen är 
involverad i många områden och måste ta hänsyn till medborgarnas 
intressen och behov, vilket gör att förändringsprocessen tar lång tid. 
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7.3.1 Rekommendationer 
 
Diskussionen i denna uppsats har i mångt och mycket behandlat problem 
som politikerna i Motala kommun anser finns med att bedriva FUM. 
Därför kommer vi under denna rubrik avsluta med vad vi anser Motala 
kommun bör göra för att lättare överbrygga nämnda problem. Under 
uppsatsens framväxt har det framgått att information är ett nyckelord vad 
gäller FUM. Informationsspridningen har varit dålig, vilket vi har märkt 
vid intervjuerna. Därför tror vi att det är viktigt att man inom ledningen 
för FUM tänker på följande vad gäller informationsaspekten: 
 
• Informationen som sprids måste vara lättillgänglig varför vi 

förespråkar att man använder sig av muntlig kommunikation i större 
utsträckning.  

• Ledningsgruppen och projektledaren bör regelbundet och 
kontinuerligt informera de övriga i organisationen om hur arbetet 
fortskrider. 

 
Ytterligare en aspekt som enligt vår åsikt måste beaktas för att skapa ett 
större engagemang kring FUM är motivationen hos de enskilda 
politikerna. 
 
• Vi rekommenderar att det förs en utförlig diskussion inom Motala 

komun om varför FUM genomförs. Vi menar att det kan leda till att 
politikerna närmar sig varandra vad gäller uppfattningen om hur FUM 
bör bedrivas. En sådan diskussion kan också leda till att de enskilda 
individerna förstår sin egen roll i förändringsarbetet på ett bättre sätt.  
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Bilaga 1. 
 
Grundfrågor 
Nedanstående frågor använde vi som grundfrågor vid de tio intervjuerna 
med ledande politiker i Motala kommun. 
 
1. Hur länge har du varit politiker? 
Har du varit i Motala hela tiden? 
Vad är din uppgift? 
 
2. Vad innebär Framtidsutsikt Motala 2010 för dig? 
Varför inleddes arbetet? 
Vad vill ni uppnå? – mål / visioner / önskade resultat 
Kommer ni att uppnå målen? 
Din uppfattning om genomförandet? 
 
3. Hur arbetar ni? 
Vem träffas / när / var / hur / varför 
Vad gör ni? 
Vem deltar aktivt? 
Hur långt har ni kommit i utvecklingen? 
 
4. Vilka är de ledande? 
Vem ansvarar för strategin? 
Vilket inflytande har de? 
Hur sprids information och vilken information rör det sig om? 
 
5. Vilken roll har politiker och tjänstemän? 
Finns det någon skillnad dem emellan? 
 
6. Finns det några problem idag med projektet? 
Varför finns det problem? 
Ser du någon lösning på det? 
 
7. Tror du att strategiska förändringsprocesser fungerar annorlunda i en 

kommun jämfört med i ett företag 



 

  

Vad är det som är annorlunda? 
Varför är det annorlunda? 
 
8. Partipolitik, har de olika partierna olika uppfattningar angående 

projektet? 
Påverkar det arbetet och i så fall hur? 
 
9. Vilken prioritet anser du att projektet har? 
På vilket sätt? 
Varför? 
Önskar du att det vore annorlunda? 
 
10. Hur väl internt förankrat är projektet? 
Kommer ni överens? 
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