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Kan professioner organiseras fram?  
– En fallstudie av den kommunala energi- och klimatrådgivningen 

 

av Malin Granath 
 

Sammanfattning 

Att nya samhällsfunktioner och professioner växer fram som svar på behov i samhället 

är inte något nytt fenomen i sig, men vad är det som händer när en ny decentraliserad 

funktion skapas utifrån ett statligt behov? Hur organiseras och samordnas den? Och 

leder den nya samhällsfunktionen även till att en ny profession växer fram? I 

professionslitteraturen lyfts olika förklaringsmodeller till professioner och 

professionalisering fram, allt från strukturfunktionalistiska förklaringar till 

monopolistiska och kulturella. Samtidigt när det handlar om utveckling av en ny 

funktion kan olika aspekter av organisationer och organisering bidra till ökad 

förståelse av vilken betydelse det har för att även en profession ska kunna ta form.  

I den här studien är det ett statligt behov som legat till grund för att en ny 

samhällsfunktion har kommit att utvecklas. Som ett led i genomförandet av politiska 

mål skapades förutsättningar för kommuner att ansöka om bidrag för att tillhandhålla 

en ny funktion: kommunal energi- och klimatrådgivning. Den nya funktionens främsta 

uppgift var att förmedla anpassad kunskap om energieffektivisering, energianvändning 

och klimatpåverkan till allmänhet, företag och organisationer. Fokus i studien har varit 

på hur organiseringen kring den nya funktionen sett ut, vilken roll IT har i detta och 

vilka konsekvenser organiseringen haft för samordning och för skapandet av en 

profession. Dessa områden hanteras i tre artiklar. Den första artikeln undersöker om 

och hur en professionell identitet kan formas som ett led i utvecklingen av en ny 

samhällsfunktion. Fokus ligger på hur reglerande och framväxande krafter samspelar 

och kompletterar varandra i formandet av en enhetlig tolkning av en professionell 

identitet. Den andra artikeln utforskar hur kunskap och praktik kan strömlinjeformas i 

en decentraliserad verksamhet, där styrningen karaktäriseras av olika intressenters 

inblandning. Den tredje artikeln undersöker hur samverkan utifrån samordnade 

insatser kring kunskap och kunskapsdelning kan växa fram och på så sätt skapa 

livskraftiga nätverk. 

Organiseringen kring den nya samhällsfunktionen visar på både ett decentraliserat och 

ett centraliserat ansvar, där kommunerna har det operativa ansvaret och statens 

energimyndighet har ett övergripande administrativt och samordnande ansvar. 

Samordning sker på olika nivåer och på olika sätt. Bland annat har en regional 

samordning i nätverk vuxit fram. Den regionala samordningen har visat sig vara viktig 

för att en gemensam tolkning av uppdrag och utförande ska kunna ta form, men även 

för att tillit och identitet utvecklas inom gruppen. Den nationella samordningen rör 

bland annat utbildning och informationsinsatser och i detta sammanhang har IT haft en 

central roll. Sammantaget har olika aspekter av organisering kring en ny 

samhällsfunktion, såsom uppdragsreglering, planering och uppföljning, och inte minst 

samordning, bidragit till att en professionell identitet börjat växa fram. 

Finansiering för att genomföra denna studie har tacksamt mottagits från 

energimyndigheten. 



 

  

Abstract 

The establishment of new public services and the evolvement of new professions as a 

consequence of identified needs in society is hardly something new, but what happens 

when a new decentralized service is created on the basis of governmental needs? How 

is it organized and how is it coordinated? Does the creation of a new service also lead 

to the development of a new profession? In profession literature different explanations 

of professions and professionalization are emphasized, e.g. functional, structural, 

monopolistic, and cultural. However, as it also concerns development of a new service, 

different aspects of organizations and organizing could contribute to increasing 

knowledge about its implications for the development of a profession. 

The current study concerns the development of a new service in response to a 

governmental need. As a step in carrying out political goals, conditions were set for 

local authorities to apply for funding in order to carry out a new service: local 

authority energy and climate consultancy. The primary task of the new service was to 

convey coordinated knowledge about energy efficiency, energy consumption and 

climate effects to the general public, businesses and organizations. Focus in this study 

has been on the organization of the service, what role IT has, and what the 

implications of this organizing are to coordination and the creation of a profession. 

These areas are covered in three articles. The first article explores if and how a 

professional identity is forming in the wake of the new service. Focus lies on how 

regulative and emergent forces interact and supplement each other in the formation of 

a coherent understanding of a professional identity. The second article explores how 

knowledge and practice could be aligned in a decentralized service, where control is 

characterized by the involvement of several stakeholders. The third article explores 

how networking could emerge from coordination of knowledge and knowledge 

exchange, and thus create viable networks. 

Hence, the organization of the new public service shows both a decentralized and a 

centralized responsibility, where local authorities have the operative responsibility and 

the energy agency has an administrative and coordinative responsibility. Coordination 

is achieved on different levels and in different ways. For instance, a regional 

networking structure for coordination has emerged, and that regional coordination has 

itself shown to be important for a coherent understanding of the mission to develop, 

but also for developing trust and identity within the group. The national coordination 

concerns training and information, and in this context IT plays an important role. 

Altogether, different aspects of organizing the new public service, i.e. regulations, 

planning and evaluation, and above all coordination, have contributed to the formation 

of a professional identity. 

  



 

  

FÖRETAL 

Ekonomiska informationssystem bedriver forskning och utbildning i gränslandet 

mellan ekonomi och IT. Mer precist handlar ämnesområdet om hur information 

överförs från, mellan och till människor. Särskilt intresse riktas mot vilken roll 

strategier och informationssystem har när människor samverkar i olika slags 

organisationer (företag, myndigheter, förvaltningar och föreningar), men också deras 

samspel med till exempel kunder och medborgare. Vår forskning är inriktad på 

följande områden: 

 Strategisk IT-användning, med fokus på organisering kring IT-utnyttjande 

 Strategisk ekonomistyrning 

 IT och produktivitet 

 

Inom ämnesområdet tillhör flertalet doktorander forskarskolan Management och IT 

(MIT). I MIT medverkar ett tiotal högskolor och universitet. Inom ramen för detta 

nätverk erbjuds en doktorandutbildning med inriktning på frågeställningar i 

gränslandet mellan ekonomi och IT. 

 

Föreliggande arbete, Kan professioner organiseras fram? – En fallstudie av den 

kommunala energi- och klimatrådgivningen, är skrivet av Malin Granath. Hon 

presenterar det som sin licentiatavhandling inom ämnesområdet Ekonomiska 

informationssystem, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, 

Linköpings universitet. 

 

Linköping i februari 2012 
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Professor 
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1.  Inledning 

I detta kapitel presenteras studien och problemområdet den belyser. Kapitlet inleds med ett 
scenario och en mer ingående problemdiskussion, som visar på studiens praktiska (och 

teoretiska) relevans. De teoretiska perspektiv som studien tar utgångspunkt i beskrivs sedan 
kortfattat. Kapitlet avslutas med en presentation av de artiklar som utgör huvuddelen av 

denna studie.  

- Energi- och klimatrådgivningen, svarar Helena
1
, energi- och klimatrådgivare i Hannes 

kommun, vad kan jag hjälpa till med?  

- Hej, mitt namn är Hans och jag har ett gammalt hus, eller en sommarstuga är det 

egentligen, som idag värms upp med ved, men jag känner att det är ohållbart i 

längden. Jag funderar alltså på att byta uppvärmningssystem och då hade jag tänkt mig 

något system som jag skulle kunna fjärrstyra hemifrån. Ja, vi är ju inte där året om så 

det skulle vara bra att kunna reglera det hemifrån, men jag är osäker på hur såna 

system fungerar och om de finns. Ja, därför vänder jag mig nu till dig, jag undrar om 

du kan hjälpa mig att välja rätt system? Jag kan tillägga att huset från början är ett 

gammalt torp, men har totalrenoverats och byggts om och byggts till i omgångar.   

- Hej Hans, för att jag ska kunna hjälpa dig behöver jag nog lite mer information om 

huset. Kan du beskriva det lite mer ingående tror du? Jag menar vad gäller grunden, 

konstruktionen, murstock, isolering. Och vad tänker du dig för lösningar? Bergvärme, 

luftvärme, solenergi?  

- Ja, det är lite svårt. Jag vet inte så mycket själv om sånt här, men jag har kollat lite på 

nätet. Det enda jag vet är att i ett sånt här gammalt hus finns det inte en enda rät vinkel 

och hur grunden ser ut det har jag ingen aning om. Jag tror det bästa vore om vi kunde 

bestämma träff så att du får se med egna ögon och avgöra vilka alternativ som är 

möjliga. Huset ligger på gränsen till Hansbo, ja det tillhör konstigt nog Hansbo 

kommun, även om det i praktiken är närmare hit till Hannes. 

Helena, som är relativt ny som rådgivare, funderar på hur hon ska agera. För det första 

så har hon fått uppfattningen att det inte är hennes sak att svara på frågor som berör 

objekt utanför kommunen och eftersom huset ifråga ligger i grannkommunen borde 

det falla utanför hennes uppdrag. Samtidigt så vill hon inte vara otrevlig mot personen 

som ringer, utan hon vill ju hjälpa till i den utsträckning hon kan och har möjlighet. 

För det andra, hinner hon tänka, framhölls det på grundutbildningen för rådgivare att 

det inte handlar om besiktningsverksamhet, vilket gör att hembesök inte ingår som en 

del i servicen. I och för sig hade det inte spelat någon roll om hon fått göra hembesök 

eller inte eftersom hon känner att fallet ligger utanför hennes kompetensområde (som 

är mer mot miljösidan). Frågan från inringaren kräver någon med mer erfarenhet inom 

                                                   

1
 Scenariot är en syntetisk beskrivning baserad på insamlad data. Det är alltså inte en specifik redogörelse av en enskild 

individ. 



 

 
4 

 

byggteknik och IT. Hon tänker att rätt person att svara vore egentligen någon som är 

byggingenjör, men hon känner inte de andra rådgivarna i länet ännu så hon vet inte 

vem hon kan vända sig till. Inom miljöförvaltningen, hennes egen avdelning på 

kommunen, har hon fått uppfattningen att de inte har någon kunskap om verksamheten 

så något stöd av sina kollegor på avdelningen förväntar hon sig inte. 

 

Helenas situation är inte unik, utan många som börjar på nya arbetsplatser och 

ansvarar för en specialfunktion skulle kunna identifiera sig med henne. Det som 

kännetecknar situationen ovan är dock att både rollen som rådgivare (professionen) 

och samhällsfunktionen är relativt nya och energi- och klimatrådgivningen visar sig 

vara ett brett område att svara mot. Fallet är intressant att studera ur flera perspektiv. 

Helena, som får personifiera problematiken, visar bland annat genom sin upplevda 

bristande kunskap att det ännu inte finns en enhetlig vetenskaplig grund med en tydlig 

kunskapskärna som de verksamma kan ta stöd i. Om fallet varit annorlunda hade 

Helena förmodligen känt en trygghet i sin utbildning, sina kunskaper och erfarenheter 

– i professionen. Men eftersom energi- och klimatrådgivningen är så pass ny finns det 

varken ett tydligt innehåll eller en tydlig struktur som håller samman verksamheten 

och de verksamma. Det som kännetecknar fallet är att det är en profession som nyligen 

‖sparkats‖ igång och det är denna formeringsfas som är i fokus i denna studie.  

Historiskt är det inget nytt fenomen att nya yrkeskårer vuxit fram som svar på 

identifierade behov (Abbott, 1988; Bertilsson, 1990; Friedson, 1983). De identifierade 

behoven har resulterat i att nya funktioner inrättats i samhället, vilket även gjort det 

möjligt för nya yrkesgrupper att utvecklas. Ett tidigt sådant exempel är advokatyrket, 

som tog form för att säkra medborgerliga rättigheter. Läraryrket, socialarbetare, 

tullare, diplomater (ESO 2001:45) m.fl. utgör andra exempel. Det som utmärker 

framväxten av dessa yrkesgrupper är att de uppnått legitimitet redan innan regleringen, 

medan det i Helenas situation är tvärtom. Här handlar det om en samhällsfunktion som 

inrättats på grund av att staten har identifierat ett behov av att nå ut till allmänhet och 

organisationer med information och kunskap i energifrågan; en funktion som 

fortfarande söker legitimitet i samhället. Dessutom, eftersom det är en ny funktion har 

rollen och professionen inte hunnit sätta sig. Helena är ensam anställd i kommunen i 

sin roll som rådgivare, något som gäller de flesta rådgivare. Detta innebär i praktiken 

att rådgivarkollegorna inte endast befinner sig på geografiskt skilda platser men att de 

även tillhör olika legala enheter. Att verksamheten är decentraliserad främjar inte en 

naturlig och daglig kontakt mellan rådgivare. Kontakt i någon form är en förutsättning 

för att en gemensam syn på och uppfattning om uppdraget och verksamheten ska 

kunna ta form. Fallet är således intressant att studera ur ett professionsperspektiv, 

d.v.s. hur verksamheten organiseras/organiserar sig så att de både uppfattas som och 

uppfattar sig själva som en tydlig yrkesgrupp.  
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Många som arbetar i en matrisorganisation kan uppleva samma typ av problematik 

som Helena, d.v.s. att det inte finns en enkel och unik beslutsordning att förhålla sig 

till. I och med att rådgivarna är anställda av kommunen är de även primärt en del av 

den kommunala beslutsordningen. Samtidigt representerar de en specialfunktion som i 

det här fallet regeringen och staten kan sägas ha det övergripande ansvaret för. 

Rådgivarna har således två typer av beslutsordningar att förhålla sig till vilket inte 

heller underlättar för att en gemensam syn på uppdraget ska kunna ta form (jfr Agevall 

och Jonnergård, 2010a). Det finns även ett brukarperspektiv kopplat till 

problematiken. I Helenas fall efterfrågar inringaren något som hon inte enligt 

uppdraget får leverera, och rådgivaren hamnar i en situation där olika avsikter med 

verksamheten kolliderar med varandra. Så vad är det som sker när nya 

samhällsfunktioner inrättas, när pengar avsätts från statskassan och nya verksamheter 

och en ny samhällsservice utvecklas? Hur går det för dessa skapade arbetsuppgifter? 

Leder de till en profession? Hur koordineras individerna och organiseras gruppen och 

uppdraget i ett initialt skede så att målsättningarna uppnås? Bildas en gruppkänsla och 

i så fall hur?  

Verksamhetens förutsättningar  

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen är ett samtida exempel på hur 

politiska beslut ligger till grund för en ny funktion och verksamhet i samhället. I 

början av 70-talet i samband med oljekrisen såg den svenska staten och regeringen ett 

behov av att komma ifrån oljeberoendet. Fokus kom då att ligga på 

energieffektiviseringsåtgärder och som en del i detta arbete tilldelades ekonomiskt stöd 

för energirådgivning på kommunal nivå. Vid tidpunkten bestod uppdraget av 

besiktningsverksamhet i kombination med rådgivning (Kjeang, 2005). Idag snart 40 år 

senare ligger fokus fortfarande på effektiviseringsåtgärder, men istället för 

konvertering från olja handlar det nu mer om att minska energikonsumtionen och 

hushålla med de resurser som finns. Den rådgivande verksamheten handlar därför i 

stor utsträckning om att genom information och kunskap påverka och förändra 

människors och organisationers beteenden vad gäller energikonsumtion. Regeringen 

satsar drygt 100 miljoner om året på verksamheten, genom bidrag till kommunerna 

och på utbildning och information till rådgivarna (Se Regleringsbrev avseende statens 

energimyndighet, år 2010 N2010/8033/E; år 2009 N2009/8973/E; år 2008 

N2008/7443/E).  
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De förutsättningar och dilemman som kännetecknar både verksamheten och de 

verksamma illustreras i figur 1. Figuren lyfter fram hur olika aktörers syn på och 

uppfattning om såväl uppdrag som utförande kan tänkas ha betydelse för i vilken 

riktning verksamheten och således professionen utvecklas. Den svenska regeringen, 

uppdragsgivaren i figuren, har genom ett förordnande uppdragit åt kommunerna att 

realisera rådgivningsverksamheten på lokal nivå. Regeringen är således den aktör som 

genom förordningen påverkar och sätter ramarna för den övergripande målbilden för 

verksamheten. Kommunerna ansvarar sedan för att utföra uppdraget. Detta kan ske på 

olika sätt, antingen uppdrar de åt någon internt att utföra uppdraget eller så väljer de att 

samarbeta med andra kommuner för att utföra uppdraget alternativt att lägga ut 

uppdraget på entreprenad. I och med att rådgivarna, experterna, antingen är anställda 

eller inhyrda av kommunen innebär detta i praktiken att de flesta rådgivarkollegorna 

sitter utspridda över hela landet (se de yrkesverksamma i figur 1). De praktiska 

förhållandena försvårar en samordning av verksamheten och de verksamma. Liksom 

inom all serviceinriktad verksamhet, har brukarna av servicen en central roll för 

verksamheten då de påverkar uppdraget genom sin efterfrågan. I figuren ovan utgörs 

brukarna oftast av privatpersoner och mindre företag. Dessa aktörer har vissa 

förväntningar på tjänsten vilket gör att deras syn på och uppfattning om utförandet kan 

skilja sig från såväl de som utfärdar uppdraget som de som utför det. Situationen 

rådgivarna och rådgivningen befinner sig i både försvårar konkretisering av 

gemensamma mål och samordning av verksamheten. Att regelbundet träffas för att 

Syn på/ 

uppfattning om 

 Uppdragsgivare 

Uppdrag 

Syn på/ 

uppfattning om 

Utförande 

Brukare 

Syn på/ 

uppfattning om 

Brukare 

Syn på/ 

uppfattning om 

Syn på/ 

uppfattning om 
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Figur 1 Förutsättningar och dilemman 
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diskutera gemensamma mål är till exempel en förutsättning för att gruppspecifika 

normer och regler ska utvecklas. Vad och hur gör man för att skapa en organisation 

kring verksamheten när flera aktörer är inblandade? Hur ser förloppet ut från att de 

yttre ramarna för verksamheten är satta till att en ny yrkesgrupp har bildats?  

Yrkesgruppens dilemman  

Processen från att de yttre ramarna för en verksamhet är formulerade till att en 

organisationsstruktur och organisationskultur utvecklats kan ta olika lång tid inom en 

organisation. Som vi såg i figur 1 är här flera separata aktörer inblandade i 

verksamheten, varav en del framstår ha mer inflytande än andra. Yrkesgruppen står 

primärt inför två dilemman, varav ett är kopplat till ledning och ansvar och det andra 

är kopplat till det fysiska avståndet till yrkeskollegorna. Dessa dilemman inte bara 

försvårar samordning och gemensam konkretisering av mål, men även formeringen av 

en profession, vilket i sin tur gör att både tolkning av uppdrag och utförande av 

densamma riskerar att skilja sig på lokal nivå.  

Det första dilemmat som handlar om ledning och ansvar är kopplat till den 

övergripande organisations- och ledningsstrukturen. Rådgivarna och verksamheten är 

formellt placerade i kommunen medan uppdraget och den huvudsakliga finansieringen 

kommer från regeringen. Den övergripande målsättningen för verksamheten är 

formulerad i förordningen om kommunal energi- och klimatrådgivning (SFS 

1997:1322); en målbeskrivning som har kommit att utvecklas och förändras över åren. 

Regeringen har således en central roll. Utifrån detta synsätt finns det en tydlig 

huvudman med ett övergripande ansvar för verksamheten och de yrkesverksamma, 

men bilden är mer komplex än så. Om det hade funnits en tydlig ledningsstrukur hade 

sannolikt Helena i det inledande scenariot vetat vart och till vem hon skulle vända sig 

med sina frågor. Det är kommunerna som är formella uppdragstagare och arbetsgivare 

för de yrkesverksamma, vilket gör att det i princip finns 290 huvudmän. Med så många 

aktörer inblandade kan lokala behov och målsättningar med verksamheten variera och 

ansvars- och ledningsfrågan blir ur de yrkesverksammas perspektiv således mer 

komplicerad. Regeringens syn på och uppfattning om vad uppdraget ska innefatta 

behöver inte nödvändigtvis överensstämma med kommunernas. Dessutom kan 

uppfattningen om och synen på uppdraget variera mellan olika kommuner, vilket gör 

att även rådgivarna har olika uppfattning om och syn på uppdraget. I traditionella 

professioner är detta förmodligen inte ett problem eftersom den yrkesverksamme har 

sin kunskap/utbildning och/eller erfarenhet att falla tillbaka på, men i en situation där 

både profession och funktionen är under uppbyggnad och där ramar och 

ansvarsområden ej är tydliga blir situationen annorlunda. Lednings- och ansvarsfrågan 

ställs på sin spets när problem och frågor rörande verksamheten uppstår. Vem är det 

egentligen som ansvarar för verksamheten, till vem ska man vända sig?  
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Det andra dilemmat de verksamma står inför härrör också från hur verksamheten är 

organiserad. Eftersom rådgivarna är anställda av kommunerna så är de 

yrkesverksamma, som jag illustrerar i figur 1, utspridda över hela landet. För de flesta 

innebär detta att den närmsta rådgivarkollegan befinner sig i grannkommunen. Detta 

gör att det inte finns någon i deras närhet att rådfråga när verksamhetsrelaterade frågor 

uppstår, vilket också speglas i Helenas fall. Varje enskild rådgivare är i stor 

utsträckning hänvisad till att tolka och utföra uppdraget utifrån sin egen individuella 

kompetens och sina förutsättningar. Det fysiska avståndet gör att en naturlig kontakt 

mellan rådgivare försvåras, och inom yrkesgruppen riskerar det att uppstå olika 

uppfattningar om och syn på yrket och uppdraget, vilket kan tänkas försvåra 

professionens framväxt. För att gruppspecifika regler och normer ska utvecklas och en 

grupp bildas krävs regelbundna möten. Hur löser man det i rådgivarnas situation när de 

är spridda över hela landet och när det är flera huvudmän inblandade? Hur skapas en 

gemensam grund för yrkesutövning och för att en yrkesidentitet ska ta form? Vad är 

det som gör att Helena i det inledande scenariot kommer att identifiera sig som 

kommunal energi- och klimatrådgivare?  

Syfte och forskningsfrågor 

Genom att studera rådgivarnas fall ur en organisatorisk aspekt, d.v.s. hur man valt att 

organisera för en ny funktion i samhället, men även hur funktionen i sig organiserar 

sig, får vi ökad kunskap om vad som kännetecknar och driver formeringen av en 

yrkesgrupp. Denna studie avser belysa aspekter av denna formeringsprocess och på så 

sätt bidra till ökad förståelse kring vad det är som faktiskt sker, vad som påverkar och 

vilken roll organiseringen har i detta. Den decentraliserade funktionen innebär att de 

verksamma är geografiskt spridda, vilket komplicerar samordning. IT ses ofta som en 

möjliggörare vad gäller samordning och speciellt i distribuerade miljöer. Även om 

utgångspunkten för studien är de yrkesverksamma, så har andra för verksamheten 

centrala aktörer och tekniker lyfts fram för att förstå hela bilden och organiseringens 

roll. Syftet med denna studie är således att beskriva hur en ny samhällsfunktion i det 

här fallet har organiserats och organiseringens konsekvenser för samordning och för 

skapandet av en profession. Utifrån ovanstående syfte har följande forskningsfrågor 

formulerats: 

- Hur organiseras den nya samhällsfunktionen? 

- Hur samordnas uppdrag och utförande i decentraliserade miljöer? 

- Vilken roll har IT för organiseringen av den nya samhällsfunktionen? 

- Kan professioner organiseras fram? 

Studien ämnar således beskriva hur uppdrag och utförande organiseras, d.v.s. både hur 

staten har valt att organisera en ny funktion i samhället och hur verksamheten 

organiserar sig själv, för att belysa vilka konsekvenser organiseringen får för 

samordning och för formandet av en profession. Med hjälp av fallet belyses 
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organiseringen och på så vis tydliggörs även nationella åtgärder som tas för att möta 

framtida utmaningar i energifrågan. En rik beskrivning av fallet bidrar även till en 

förståelse av hur skattemedlen används och omsätts i praktiken. Samtidigt, ur ett 

vetenskapligt perspektiv, bidrar denna studie till förståelsen av organiseringens följder 

för formeringen av en profession, vad det är som sker och hur det sker.  

Tre för studien viktiga dimensioner 

Tre dimensioner har vuxit fram som centrala för att belysa fallet, nämligen 

professionen, verksamheten, och samordningen.  

Professionen 

Den första dimensionen, professionen, är viktig för att förstå om och i så fall vad det är 

som gör att de kan ses som en yrkesgrupp och vilken roll organiseringen har i detta. 

Profession ska i detta sammanhang ses som en grupp av personer som utför ett arbete 

som kräver vissa särskilda kunskaper. Utifrån en formeringsaspekt är det viktig att 

både fokusera på vad det är som förenar dem som grupp, d.v.s. vad de själva uppfattar 

att dessa särskilda kunskaper är, och på hur det görs, d.v.s. olika aspekter av 

organisering. Denna dimension knyter an till de yrkesverksamma (gruppen), uppdraget 

(vad som ska göras) och utförandet (vad som görs) i figur 1. Vad gäller professionen 

finns det två perspektiv kopplade till den, nämligen ett internt och ett externt 

perspektiv. Beroende på perspektiv hamnar olika aspekter av professionen i fokus 

respektive i periferin. Det interna perspektivet på professionen representeras av 

yrkesgruppens egen uppfattning om och syn på uppdrag och utförande: hur de 

identifierar sig som grupp och hur de förhåller sig till varandra. Ett internt perspektiv 

på professionen ämnar bidra med förståelse kring vad som uppfattas som viktigt på 

gräsrotsnivå och hur de vill bli uppfattade. Det externa perspektivet, vilket 

representeras av olika intressenters (brukare i figur 1) uppfattning om och syn på 

yrkeskåren och tjänsten, ämnar bidra med en kompletterande bild hur de i praktiken 

uppfattas av omvärlden.  

Verksamheten 

Den andra dimensionen, verksamheten, är viktig för att förstå samhällsfunktionen och 

kontexten som de yrkesverksamma är en del av. Det finns både en strukturell och en 

aktivitetsinriktad dimension kopplat till verksamhetsbegreppet. Detta gör att det passar 

bra i detta sammanhang, där verksamheten kopplar till såväl marknaden för olika 

produkter och tjänster inom området energieffektivisering, som rådgivarnas uppdrag 

och hur det utförs (se figur 1). De yttre ramarna, d.v.s. målsättningen, för 

verksamheten går att utläsa i förordningen (uppdraget) medan konkretiseringen av 

målen visar sig i det praktiska utförandet. I praktiken påverkas dock uppdraget av de 

kommunala huvudmännen. Genom att studera verksamheten, d.v.s. det fortlöpande 

målinriktade arbetet och organiseringen av det, framgår vad som kännetecknar och 
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särskiljer den kommunala energi- och klimatrådgivningen från annan relaterad 

verksamhet.  

Samordningen 

Den tredje dimensionen, samordningen fokuserar hur uppdrag och utförande 

koordineras på olika sätt. Denna dimension är viktig för att identifiera aktörer och 

beskriva hur verksamheten organiseras för att uppnå ett enhetligt resultat. Genom att 

belysa hur både verksamhet och individer samordnas speglas även organiseringens 

konsekvenser för formandet av en yrkesgrupp. Samordning kan ske på olika sätt, där 

en typ är tydligt organiserad och styrd medan annan samordning kan ske naturligt 

genom regelbundna möten och efter personliga behov. I det här sammanhanget har jag 

valt att se på samordning som något som är styrt, medan den naturliga samordningen 

refereras till som samverkan. I det senare fallet finns det en större grad av frivillighet 

kopplad till samordningen. Studien tar hänsyn till båda aspekterna på samordning då 

de ger svar på vad som driver individen till samarbete och hur den kan styras.  

Studiens disposition och framväxt 

Studien består av två separata delar (se figur 2), där den första delen fokuserar på 

organiseringen och dess konsekvenser för samordning och för formandet av en 

profession, medan den andra delen, bestående av artiklarna, belyser de tre 

dimensionerna professionen, verksamheten och samordningen. Artiklarna utgör 

viktiga delar för att kunna uttala sig om helheten, d.v.s. organiseringen och dess 

konsekvenser (det som belyses i den första delen av denna studie). Den andra delen är 

därför grunden för att kunna föra den diskussion som förs i den första delen. 
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Nedan följer en inledande beskrivning av hur studien genomförts, vilket kopplar till 

dispositionen ovan. Denna beskrivning är viktig för att förstå hur de olika delarna i 

denna rapport hänger samman. Jag har under längre tid i olika roller och i olika grad 

varit nära den verksamhet och det fall som belyses i denna studie, d.v.s. den 

kommunala energi- och klimatrådgivningen. Detta har gjort att jag har kunnat anlägga 

ett longitudinellt perspektiv på fallet. Under åren 2005-2006 arbetade jag i ett 

utvecklingsprojekt tillsammans med ett antal energirådgivare och personal från två 

regionala energikontor. Under denna period fick jag inblick i verksamheten, vad som 

kännetecknar rådgivarnas situation och vad det innebär att samarbeta på distans. 

Denna period har kommit att forma den förförståelse jag hade för verksamheten. 

Frågor som väcktes i min initiala kontakt med verksamheten, frågor som rörde 

yrkesidentitet och samordning, har sedan följt mig i min fortsatta kontakt med 

verksamheten. Själva forskningsprocessen som inleddes 2007 har kommit att 

karaktäriseras av en växelverkan mellan tydliga praktiknedslag och teoretiska studier 

(vilka beskrivs mer ingående i kapitel 3 i del I). Redan i samband med det första 

empiriska nedslaget, d.v.s. ett antal genomförda fältaktiviteter, grundlades tankarna till 

de tre artiklarna, vilka utgör huvuddelen i denna studie (se del II).  
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Ett första fokusområde byggde egentligen vidare på iakttagelser gjorda innan själva 

forskningsprocessen kom igång och det var spåret som handlar om yrkesidentiteten 

kopplat till professionen. Detta spår kom att stärkas vid fältaktiviteterna, d.v.s. vad det 

innebar att vara energi- och klimatrådgivare, hur man fyller en titel och roll med 

innehåll. För att kunna uttala mig om detta var ett naturligt första steg att vända sig till 

teorier som belyser professioner och professionalisering (Abbott, 1988; Friedson, 

1983; Marks, 2010; Noordegraaf, 2007; Wilensky, 1964). Professionslitteraturen har 

bidragit till en förståelse av vad det är som karaktäriserar professioner, hur 

avgränsningen mot andra grupper ser ut och vari det unika består. En gren inom 

professionsforskningen fokuserar på själva processen som leder till att en grupp 

förvärvar den kompetens och färdighet som kännetecknar en profession. 

Verksamheten och funktionen som är i fokus i denna studie karaktäriseras av att den är 

i ett tidigt stadie av formering och de verksamma, rådgivarna, har i många fall blivit 

tilldelade en titel som de sedan ansvarat för att fylla med innehåll. Utifrån detta 

uppstod ett behov av att komplettera professionslitteraturen med andra perspektiv. Ett 

sådant perspektiv var identitet och hur identiteter konstrueras (Mead, 1976; Giddens, 

1991), vilka roller man intar (Goffman, 1959) och hur identitet kan styras (Alvesson 

and Willmott, 2002). Fokus kom då att ligga på hur individen och gruppen konstruerar 

sin identitet, men även på hur man inom en organisation kan reglera och styra 

identiteter. För att utforska det framväxande perspektivet av en identitet och en 

profession har ett praktikperspektiv anlagts (Wenger, 1998; Brown och Duguid, 1991), 

där fokus ligger på hur människor agerar i praktiken, och hur dessa handlingar i 

kombination med organisatoriska strukturer kan förstås. En växling mellan empiriska 

iakttagelser och dessa teoretiska fokus ligger således till grund för den första artikeln 

―Beyond a common title‖ (se del II); en artikel som i stor utsträckning fokuserar på 

den första dimensionen, professionen, som jag beskriver inledningsvis.  

Ett andra fokusområde som tidigt identifierades som intressant var styrningsspåret, 

d.v.s. hur verksamheten preciserats och inriktats. Redan i den första artikeln berörs 

styrningsdimensionen, men då i relation till identitet. Styrningsfrågan visade sig i 

mötet med rådgivarna vara central på fler än ett sätt. Flera rådgivare tog bland annat 

upp kommunernas ointresse för verksamheten som ett problem och bilden som 

framträdde i mötet med praktiken var att andra aktörer (energimyndigheten och de 

regionala energikontoren) hade en central roll att fylla. Så frågan som uppstod var – 

vem styr och hur styrs verksamheten för att en samsyn kring uppdraget och utförandet 

ska uppstå? För att förstå helheten har det varit viktigt att identifiera vilka aktörer som 

har haft betydelse och hur de påverkar processerna och verksamheten. Ett sätt att 

kartlägga aktörer är agentteori (Eisenhardt, 1989a) vars fokus ligger på informations- 

och riskhantering i samband med att olika parter ingår avtal med varandra. Genom att 

anlägga ett liknande perspektiv på detta fall hamnade fokus på kontraktsrelationer, 

något som lyfter fram flertalet av de aktörer som är inblandade, men dock inte alla. 
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Detta teoretiska fokus utlämnar en viktig grupp i det här fallet och det är de aktörer 

som uppdraget riktar sig till, d.v.s brukarna av servicen. Brukarna är centrala eftersom 

de påverkar inriktningen på verksamheten genom efterfrågan. Genom att istället 

anlägga ett intressentperspektiv (eng. stakeholder approach, Freeman et al., 2010; 

Mitchell et al., 1997) vidgades ramarna till att ta med både aktörer som påverkar och 

påverkas av organisationens målsättning. Förutom olika aktörer som har intresse i 

organisationen och därmed utövar inflytande över den finns det andra teorier som 

belyser styrning och kontroll (se Merchant and Otley, 2007; Langfield-Smith, 2007). 

Ett övergripande ramverk som tar hänsyn till olika aspekter av styrning och där just 

helheten och styrmixen står i fokus är Malmi och Browns (2008) ‖management control 

as a package‖. Genom att kombinera detta ramverk med ett intressentperspektiv har 

olika styrmekanismer (t.ex. kultur, planering och uppföljning, organisations- och 

ledningsstrukturer) kunnat identifieras, då i relation till olika intressenters inblandning. 

Detta utgör grunden för den andra artiklen ‖Controls in an emerging profession‖ (se 

del II). Den andra artikeln fokuserar således i huvudsak på den andra dimensionen, 

verksamheten, som nämnts ovan. 

Det tredje fokusområdet, som även det är sprunget ur förförståelsen, var redan från 

början ett av huvudspåren och det handlade om samordning av geografiskt spridda 

individer i framväxande professioner. Frågan vi ställde oss initialt var om och hur 

nätverkstekniker kan användas för att forma framväxande nätverk. Vad är det som 

driver nätverkande? Är det kunskapande som står i fokus eller är det praktiken? Och 

hur överbryggas den fysiska och psykologiska distansen mellan medlemmarna? 

Fältaktiviteterna kom därför att fokusera på hur rådgivarna samarbetar, kring vad de 

samarbetar om och med vem de samarbetar. Teorier som tar utgångspunkt i praktiken, 

t.ex. communities of practice (Lave och Wenger, 1991; Wenger, 1998) och networks 

of practice (Brown och Duguid, 2001), användes för att belysa fallet och förstå hur 

kunskap sprids och delas, men även hur ny kunskap utvecklas (Nonaka och Konno, 

1998; Nonaka och Toyama, 2003). IT har länge ansetts underlätta kommunikation och 

samverkan, och i artikeln ställer vi olika typer av medierad kommunikation (t.ex. Daft 

och Lengel, 1986) i relation till fallet. I studien fokuserar vi sedan på vilka 

kommunikationsmedel rådgivarna använder, i vilket syfte de används och hur de 

används i olika situationer. Styrningsspåret som beskrivs ovan handlar om samordning 

av verksamheten utifrån ett ledningsperspektiv (med fokus på planering och 

uppföljning), medan det i detta sammanhang handlar om organiseringen för själva 

samverkan och kunskapsutbyte. Detta utgör således grunden för den tredje artikeln 

‖Social networking and networking technology‖ (se del II). 

Det övergripande syftet belyses således i tre artiklarna (se del II), men där varje 

enskild artikel tar upp specifika aspekter av organiseringen och dess konsekvenser för 

samordning och för formandet av en profession. Empirin som ligger till grund för alla 

tre artiklarna har samlats in utifrån en kvalitativ ansats där det huvudsakligen är tre 
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typer av data som är i fokus: observationsdata, dokument och intervjudata. Studien är 

longitudinell och omfattar i huvudsak åren 2005 till 2010. Tabell 1 nedan visar på 

likheter och skillnader i de olika artiklarna. Bland annat presenteras varje enskild 

artikels fokus och analytiskt ramverk som ligger till grund för tolkning av resultat. Alla 

tre artiklar bygger på en kvalitativ ansats och vad gäller metoden för datainsamling så 

är det framförallt vilka dokument som studerats som skiljer de olika artiklarna åt. 

Tabell 1 Sammanställning av artiklarnas fokus och ramverk. 

Artikel  Beyond a common title  
- The formation of a 

professional identity among 
energy advisers 

Controls in an emerging 
profession:  

a stakeholder approach 

Social networking and 
networking technology 
– The emergence and 

fostering of the network/s of 
local authority energy 

consultancy 

Nyckelord Profession 
Identitet 
Praktik 
Samordning 

Styrpaket  
Styrmekanismer  
Samordning 
Intressentperspektiv 

Praktiknätverk 
Kunskapsnätverk 
Samordning 
Styrning 
IKT 

Typ av studie Kvalitativ studie med en explorativ och deskriptiv ansats 

Datainsamling Observation  
Dokumentation (t.ex. 
reportage, 
arbetsbeskrivningar, 
jobbannonser) 
Semistrukturerade intervjuer 

Observation  
Dokumentation (t.ex. 
styrdokument, förordning, 
instruktioner, 
jobbannonser) 
Semistrukturerade 
intervjuer 

Observation med uppföljande 
samtal. 
Dokumentation (t.ex. 
förordningen, utvärderingar, 
webbsidor, diskussionsforum, 
artiklar och reportage) 
 

Analytiskt ramverk Professionsteorier (Abbott, 
1988; Friedson, 1983; 
Evetts, 2006; Wilensky, 
1964)  

Identitet och reglering av 
identitet (Mead, 1976; 
Goffman, 1959; Alvesson, 
2004; Alvesson och Willmott, 
2002) 

Communities of practice 
(Wenger, 1998) 

Styrpaket (Malmi och 
Brown, 2008; Nilsson, 
Olve, Parment, 2010)  

Intressentteori (Mitchell 
et al., 1997; Freeman et 
al., 2010) 

 

Communities of practice, 
kunskapsnätverk, (Lave och 
Wenger, 1991; Wenger, 1998; 
Brown och Duguid, 2001; 
Nonaka och Konno, 1998)  

Informationsteknologi (t.ex. 
Daft och Lengel, 1986; Kim 
och Trimi, 2007; Lee, 1994; 
Ngwenyama och Lee, 1997)  
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2. Perspektiv på systemet för kommunal energi- och 

klimatrådgivning - organisering av uppdrag och 

utförande 

I detta kapitel beskrivs den kommunala energi- och klimatrådgivningen mot bakgrund av den 
inledande problemdiskussionen. Till att börja med diskuteras verksamheten och de 

verksamma utifrån ett praktikperspektiv, för att sedan gå in på organisatoriska perspektiv. 
Avslutningsvis beskrivs verksamheten utifrån ett samordnings- och samverkansperspektiv.  

De tre dimensionerna (professionen, verksamheten, samordningen) som presenterades 

inledningsvis har i min analys hjälpt att fokusera olika aspekter av hur uppdrag och 

utförande har organiserats och vilka konsekvenser det har fått för formandet av en 

yrkesgrupp. I det här kapitlet beskriver jag de olika dimensionerna med hjälp av 

modeller som jag har tagit fram utifrån den genererade empirin och resultaten i de 

olika artiklarna. Först lyfter jag fram professionen, vad som jag har kommit att se som 

kännetecknande för den. Sedan beskriver jag verksamheten och hur den har 

organiserats. Jag har tagit fram modeller som illustrerar olika nivåer av organiseringen. 

De visar hur ansvars- och rollfördelning ser ut, men även hur verksamheten styrs och 

följs upp. Eftersom en viktig del i denna studie handlar om samordning har även 

modeller som illustrerar detta tagits fram. Modellerna representerar både en spontan 

och en styrd samordning. Sammantaget vill jag med detta kapitel bidra till förståelsen 

av organiseringens konsekvenser för formandet av en yrkesgrupp. Verksamheten 

illustrerad uppifrån och ner ger en ökad förståelse av det sammanhang inom vilket 

verksamheten bedrivs, styrs och följs upp medan praktikperspektivet, nerifrån och upp, 

bidrar till förståelse av den mänskliga aktivitet som verksamheten bygger på.  

Yrkesgruppen och professionen  

I detta avsnitt lyfter jag fram formella aspekter som mål och strukturer, d.v.s. syftet 

med verksamheten och hur verksamheten är organiserad för att uppfylla syftet. Enligt 

förordningen (SFS 1997:1322) är syftet med energi- och klimatrådgivningen att 

‖främja en effektiv och miljöanpassad energianvändning och minska 

energianvändningens påverkan‖ 2. Uppdraget handlar om att påverka människors och 

organisationers beteende- och konsumtionsmönster. Aktiviteter och vad rådgivarna gör 

i praktiken har huvudsakligen kommit att ta två inriktningar (se figur 3). Den ena 

inriktningen utgörs av rådgivande aktiviteter: aktiviteter som bygger på 

rådsökandes/brukares efterfrågan på tjänsten. Det kan handla om frågor om alltifrån 

olika typer av uppvärmningsalternativ till tekniska lösningar kopplade till 

                                                   

2
 Tidigare formulerat ‖att förmedla lokalt och regionalt anpassad kunskap om energieffektivisering, energianvändning 

och klimatpåverkan‖ (SFS 1997:1322) 
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elförbrukning. Den andra inriktningen utgörs av informerande aktiviteter, som består i 

att rådgivarna aktivt uppsöker olika verksamheter, t.ex. skolor och företag, i syfte att 

informera och sprida kunskap. Informerande aktiviteter kan även utgöras av utskick till 

olika målgrupper, vilket i sin tur skapar underlag för de rådgivande aktiviteterna, d.v.s. 

ökad efterfrågan på rådgivning. Ofta handlar det om en kombination av rådgivande 

och informerande aktiviteter, t.ex. engagerar sig ofta rådgivarna i mässor och 

seminarier av olika slag. 

 

 

  

Rådgivande (konsulterande) aktiviteter Informerande (uppsökande) aktiviteter 

 

 

Vad gäller yrkesgruppen och vad som kännetecknar den, är bilden differentierad3. Vad 

gäller formell kompetens kopplat till yrkesgruppen så finns ingen gemensam 

akademisk examen som leder till anställning som energi- och klimatrådgivare. 

Gruppen karaktäriseras snarare av att olika kompetensområden finns representerade, 

såsom energi, miljö, bygg och vvs, ofta med någon form av ingenjörsbakgrund. Detta 

har bland annat att göra med att varje enskild kommun är ansvarig för anställning och 

tillsättning (se vidare utförarmodeller på lokal nivå nedan). Trots olika formell 

kompetens har rådgivarna som grupp genom praktiken och i kombination med riktade 

utbildningsinsatser och återkommande möten utvecklat något av en gemensam praktik 

som karaktäriserar yrket (se tabell 2 nedan). Alla rådgivare genomgår också en 

gemensam grundutbildning för rådgivare som ges av energimyndigheten i samarbete 

med de regionala energikontoren.  

Tabell 2 Karaktärsdrag hos verksamhet och professionella 

Aktiviteter  Kompetens och utbildning 

Rådgivande (konsulterande) Informerande (uppsökande) 

Telefonrådgivning: 
- allmänhet 
- företag 
- organisationer 

Fokus på information:  
- deltagande i mässor 
- informationsutskick: 

- allmänhet 
- företag 
- organisationer 

Olika sakkompetens: 
- energi   
- bygg   
- vvs  
- miljö 
- el  

Sakkunnigrepresentant:  
- inom den kommunala 

Med fokus på kunskap: 
- seminarieverksamhet 

Gemensam rådgivarutbildning med fokus: 
- på praktiken - allt från tolkning av uppdrag 

                                                   

3
 Se vidare artikel 1 ―Beyond a common title – the formation of a professional identity among energy advisers‖ i del 2. 

Figur 3 Karaktärisering av uppdrag 

Annan organisation Kommun (konsultbolag) 

Rådsökande Rådgivare 
Ger input till 

= rådsökande = rådgivare 
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förvaltningen 
- i förvaltningsexterna 
samarbeten 

- undervisningsmoment i 
skolor 

till utvärdering och uppföljning av uppdrag 
- på relevant kunskap kopplat till 
rådgivningssituationen 

  Återkommande nätverksmöten med fokus: 
- på erfarenhetsutbyte 
- på kunskapsdelning 

Verksamheten och organisationen 

För att uppfylla syftet i denna rapport är det viktigt att förstå hur energirådgivningen 

kommit att organiseras. Under studien har jag identifierat olika aktörer (intressenter) 

som är inblandade för att säkerställa att målen uppnås. Detta perspektiv är även viktigt 

för att förstå kontexten i vilken rådgivarna verkar och samordningen sker. 

Organisationen – aktörer, uppdrag och avtal 

Figur 4 ger ett nationellt perspektiv på vilka aktörerna och uppdragen är, hur 

uppdragen är fördelade mellan de olika aktörerna och hur de hänger samman. Figur 4 

visar hur verksamheten är organiserad på ett övergripande plan. Fokus ligger på den 

formella strukturen kring uppdrag och utförande, d.v.s. vilka uppdragen är och vilka 

avtal de olika aktörerna ingått med varandra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grunden till den kommunala energi- och klimatrådgivningen läggs i förordningen 

(SFS 1997:1322), vilken är en regeringsbestämmelse om bidrag till verksamheten på 

kommunal nivå. Regeringen har sedan i regleringsbrevet gett Energimyndigheten ett 

övergripande ansvar för verksamheten (figur 4). I uppdraget ingår att administrera det 

ekonomiska bidraget till verksamheten, som dels riktas till kommunerna för att bedriva 

den operativa verksamheten och dels till de regionala energikontoren för att samordna 

och agera stöd för verksamheten och de verksamma på regional nivå.  

 

Figur 4 Uppdrags- och avtalsrelationer mellan de involverade aktörerna 

Konsultavtal 

KONSULTBOLAG 

Överenskommelse 

= annan aktör inom organisationen = rådgivare = koordinatorer 

Regleringsbrev REGERINGEN 
 

 

ENERGIMYNDIGHETEN 

Projektansökan 

REGIONALT ENERGIKONTOR  

 

 

Bidragsansökan 

KOMMUNEN 

 

 

 

Anställningsavtal  
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Ekonomiskt stöd till kommuner utgår i enlighet med förordningen (SFS 1997:1322) 

och förutsätter att kommunen aktivt ansöker om medel (bidragsansökan i figuren 

ovan). Hur kommunerna väljer att organisera verksamheten varierar. För specifika 

utförarmodeller se figur 5 nedan. Beroende på detta ser även avtalet mellan rådgivaren 

och kommunledningen olika ut, t.ex. anställningsavtal eller konsultavtal. Regionala 

energikontor är bolagiserade aktörer som från början är sprungna ur EU-projekt och 

som har kommit att knytas till den kommunala energi- och klimatrågivningen. 

Energikontoren har en samordnande funktion, vilket jag återkommer till senare i detta 

kapitel. De regionala energikontoren ansöker om ekonomiskt stöd (projektansökan) för 

att samordna den kommunala energi- och klimatrådgivningen på regional nivå, samt 

för att ‖vara en regional energiaktör och energikompetens för regionen‖ 

(Överenskommelse mellan kommun och regionalt energikontor, 2008). Ekonomiskt 

stöd utgår endast då de regionala energikontoren ingått en överenskommelse med de 

kommuner som finns representerade i regionen och som bedriver 

rådgivningsverksamhet. Överenskommelsen tydliggör regionkontorens respektive 

kommunens åtaganden. Underlaget för överenskommelsen är framtaget av 

energimyndigheten och innebär att kommunen upplåter tid för rådgivaren att delta på 

nätverksträffar och utbildningar anordnade av regionkontoren. Avtalet är i det här 

fallet enkelriktat då det inte förutsätter en aktiv handling från kommunens sida. De 

andra avtalen som är representerade i figuren är dubbelriktade då de bygger på ett 

ömsesidigt handlande. 

Sammanställning av avtal och överenskommelser mellan olika parter: 

 Mellan energimyndigheten och bidragssökande kommuner – avtal enligt 

förordning 

 Mellan energimyndigheten och bidragssökande energikontor - projektavtal 

 Mellan regionala energikontor och bidragstagande kommuner – 

överenskommelse 

 Mellan kommun och rådgivare (anställd) - anställningsavtal 

 Mellan kommuner (se samarbetsmodell nedan) - samarbetsavtal 

 Mellan kommun och extern aktör (se entreprenad nedan) - konsultavtal 

Lokal organisering 

Tre tydliga utförarmodeller (figur 5) har utkristalliserats på lokal nivå: egen regi, 

samarbetsmodellen och entreprenad. Egen regi och enreprenadmodellen finns även 

illustrerade i figur 4. De olika modellerna presenteras mer ingående nedan.   
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Egen regi 

Den första och även den vanligaste modellen är egen regi (A ovan). Att bedriva 

verksamheten i egen regi innebär att den kommunala förvaltningen själv 

tillhandahåller tjänsten och att rådgivaren är anställd av kommunen. Men även om 

flertalet kommuner driver verksamheten i egen regi ser situationen och 

förutsättningarna olika ut för den enskilda rådgivaren. I egenskap av huvudman för 

verksamheten har kommunen kontroll över anställnings- och tillsättningsprocesser, 

vilket gör att de i princip kan profilera tjänsten och verksamheten efter lokala behov. 

Ett uttryck för detta visar sig i att rådgivarna har olika formell kompetens, t.ex. 

byggnadsingenjörer, vvs-ingenjörer, miljövetare, energiingenjörer. Det är heller inte 

ovanligt att kommunen endast avsätter en halvtidstjänst för att täcka uppdraget, vilket 

gör att rådgivaren i många fall har en delad tjänst där de arbetar 50 % med rådgivning 

och 50 % med andra arbetsuppgifter. Andra vanliga arbetsuppgifter består av 

inspektionsarbete, strategiarbete mm. Rådgivarna vittnar om att det inte är ovanligt att 

arbetsuppgifterna kommer i konflikt med varandra och att den ena uppgiften tar 

överhanden över den andra (då oftast inte till förmån för rådgivningen), vilket 

naturligtvis inte är bra ur ett professionaliseringsperspektiv.  

Andra lokala förutsättningar som påverkar rådgivningens utformning och rådgivarens 

situation är storlek och typ av kommun. Storleken på kommun påverkar bidragets 

storlek (se tabell 3 nedan), något som i sin tur kan komma att påverka omfattningen på 

tjänsten. Kommuner med färre invånare har en mindre budget att röra sig med, vilket 

gör att de inte har samma möjligheter att erbjuda varken heltidstjänster eller 

heltidsservice till medborgarna. Även typ av kommun, t.ex. glesbygdskommun eller 

tätort, påverkar uppdragets utformning och fokus, exempelvis vad gäller vanliga och 

tillgängliga uppvärmningsalternativ (t.ex. ved, fjärrvärme).  

 

 

B. Samarbetsmodell A. Egen regi C. Entreprenad 

= annan aktör inom organisationen = rådgivare 

KOMMUNEN 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Samarbetsavtal 

KOMMUNEN 

 

 

 

Konsultavtal 

EXTERN AKTÖR 

 

 

 

Anställningsavtal 

KOMMUNEN 

 

 

 

Figur 5 Utförarmodeller på lokal nivå 
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Tabell 3 Bidragsfördelning för rådgivningen 

Basbelopp Tilläggsbelopp per antal invånare och år 

> 30 000 invånare > 60 000 invånare >100 000 invånare  3 största kommunerna  

280 000 SEK 35 000  65 000  105 000  155 000 

 

Majoriteten rådgivare där kommunen driver verksamheten i egen regi är dock 

tillsvidareanställda. Andra lokala förutsättningar som skiljer sig är den fysiska 

placering av tjänsten, d.v.s. den interna organisatoriska tillhörigheten. Energi- och 

klimatrådgivningen sorterar under olika förvaltningar, allt från kommunledning till 

byggnads- och miljökontor. Den enskilde rådgivaren har i dessa fall ofta ett eget 

kontor internt inom förvaltningen, men i vissa fall är verksamheten externt placerad i 

förhållande till övrig kommunal verksamhet, exempelvis i kommunbibliotekets lokaler 

eller annan extern lokal.  

Samarbetsmodell 

Den näst vanligaste utförarmodellen är samarbetsmodellen (B i figur 5). Denna modell 

innebär att flera kommuner går samman för att tillhandahålla rådgivning. Beslut om 

samarbete kring verksamheten fattas på kommunledningsnivå. Dessa avtal och 

samarbeten ser olika ut vilket även gör att situationen för de enskilda rådgivarna och 

förutsättningar för utförande skiljer sig från samarbete till samarbete. Till skillnad från 

egen regi-modellen innebär samarbetsmodellen att en enskild kommun inte har 

möjlighet att profilera tjänsten och verksamheten i samma utsträckning som när 

verksamheten drivs i egen regi. Här måste kommunerna gemensamt komma överens 

om vad det är för kompetens som behövs för tjänsten/-erna. Det är dock inte ovanligt 

att det är en av kommunerna som är drivande i denna process och som även har ett 

samordnande ansvar. Trenden går dock mot en viss likriktning vad gäller 

tjänsteutlysningar4.  

Det finns två tydliga varianter av samarbetsmodellen. Den ena karaktäriseras av att 

två, tre eller fyra kommuner går samman för att anställa en person på heltid. Tjänsten 

är i flertalet av fallen uppdelad mellan de olika samarbetsparterna, d.v.s. de olika 

kommunerna, vilket i praktiken innebär att rådgivaren alternerar mellan de olika 

arbetsplatserna. Tidsfördelningen mellan kommunerna varierar beroende på typ av 

samarbete. Arbetsförutsättningar och organisatorisk tillhörighet skiljer sig inte från 

egen regi utan följer samma mönster som beskrivs ovan.  

 

                                                   

4
 Se vidare artikel 1 ―Beyond a common title – the formation of a professional identity among energy advisers‖ i del 2. 
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Den andra varianten utgörs av större samarbeten. I dessa fall agerar ofta en kommun 

(eller annan extern aktör) koordinator för de övriga kommunerna. Storleken på 

samarbeten kan variera från 5 till fler än 20 kommuner. Större samarbeten innebär 

oftast fler rådgivare, ofta med olika kompetenser. Dessa kompetenser kompletterar 

varandra vilket gör att de har möjlighet att täcka in uppdraget på ett mer omfattande 

sätt. Även om de olika kommunerna finansierar tjänsten i olika utsträckning och 

rådgivarna arbetar en viss procent för respektive kommun har samarbetsmodellen ofta 

visat sig resultera i att rådgivaren är tillgänglig för rådgivning 40 timmar i veckan 

inom varje kommun oavsett i vilken kommun de befinner sig.  

Två typer av samarbetsmodeller: 

 Flera små kommuner går samman om att anställa en rådgivare för att utföra 

uppdraget 

 Ett antal kommuner går samman, där någon agerar koordinator och där flera 

rådgivare anställs för att utföra uppdraget 

Entreprenad 

Den tredje och sista utförarmodellen, entreprenadmodellen (C i figur 5 ovan), innebär 

att kommunen upphandlar tjänsten och träffar avtal med en extern aktör. Avtalsparten 

kan vara ett lokalt energikonsultbolag, ett regionala energikontor eller 

intresseorganisationer som t.ex. SKL. Det förekommer varianter av 

entreprenadmodellen, till exempel finns det kommuner som köper tjänsten av en annan 

kommun. En del av entreprenadmodellen kan ses som en variant av 

samarbetsmodellen. I dessa fall har kommunerna upphandlat tjänsten med ett regionalt 

energikontor, vilket gör att kommunerna samarbetar indirekt med varandra genom 

rådgivarna. Variationen inom denna kategori är stor, vilket även omfattar 

förutsättningar och genomförande av verksamheten. 

Tabell 4 Lokala förutsättningar – likheter och skillnader 

 Egen regi Samarbetsmodell Entreprenad 

Profilering Möjlighet att påverka 
inriktning på kompetens 

Överenskommelse om inriktning 
på kompetens 

Beroende av den externa 
aktörens kompetens  

Heltid/deltid Större kommuner erbjuder 
heltidssysselsättning medan 
mindre kommuner deltid 

Resulterar ofta i en (alternativt 
fler) heltidstjänst(er)  
 

Beroende på upphandling 
och avtal, heltid eller deltid 

Placering Kommunintern alternativt 
extern placering av 
verksamheten 
Sorterar under olika 
förvaltningar 

Kommunintern alternativt extern 
placering av verksamheten 
Sorterar under olika 
förvaltningar 
Rotation mellan tjänsteställen 

Extern placering i 
förhållande till kommunen 

Organisationen kring planering och uppföljning 

Ekonomistyrningsperspektivet kan ses som en kompletterande bild till det 

organisatoriska perspektivet (illustrerat i figur 4). Ur ett ekonomistyrningsperspektiv 
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lyfts ytterligare en aktör in och det är målgruppen för verksamheten, d.v.s. brukarna av 

tjänsten. Målgruppen är viktig både ur ett planerings- och uppföljningsperspektiv av 

verksamheten. Jämfört med figur 4 har även en extern aktör lyfts in. I detta fall är det 

en aktör som energimyndigheten tar hjälp av för att utvärdera verksamheten på lokal 

nivå.  

Ur ett ekonomistyrningsperspektiv står mål och uppföljning av mål i fokus, d.v.s. 

varifrån direktiv kommer och till vem/vilka rapportering sker. De övergripande målen 

med verksamheten grundas som tidigare nämnts i förordningen (SFS 1997:1322), 

d.v.s. en bestämmelse från regeringen om bidrag till verksamheten på kommunal nivå. 

Energimyndigheten har från regeringen fått i uppdrag (regleringsbrev) att ha ett 

övergripande ansvar för verksamheten, vilket innebär att de ansvarar för att 

administrera det ekonomiska stödet till både kommuner (bidragsansökan) och 

regionala energikontor (projektansökan). I åtagandet ingår även att följa upp 

verksamheten på de olika nivåerna och återrapportera resultaten i årsredovisningen 

(figur 6) till regeringen. Uppföljning av verksamheten från energimyndighetens sida 

sker på fler än ett sätt och i vissa fall tar myndigheten hjälp av externa aktörer (t.ex. 

Demoskop, Gullers Grupp, SIFO) för att utforma, genomföra och analysera 

utvärderingarna. Bland annat skickas årligen en enkät (figur 6) till alla kommuner som 

ansökt och beviljats bidrag. Enkäten riktas till kommunen och besvaras i många fall av 

rådgivaren själv. Vidare utvärderas verksamheten ur ett brukarperspektiv, vilket har 

gjorts utifrån relativt standardiserade telefonintervjuer (figur 6) med ett urval invånare 

i Sverige. Fokus i intervjuerna har legat på allmänhetens känndedom om 

verksamheten.  

= annan aktör inom organisationen = rådgivare = koordinatorer = rådsökande/medborgare 

 KOMMUNINVÅNARE 

REGERINGEN 
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Figur 6 Planering och uppföljning av verksamheten 
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Själva konkretiseringen av mål (och uppföljning av dessa) görs i den operativa delen 

av verksamheten, d.v.s av rådgivarna själva. De ansvarar bland annat för att ta fram 

verksamhetsplaner som bifogas bidragsansökan. På senare år har åtstramande åtgärder 

vidtagits av energimyndigheten där krav har tillkommit på förankring av 

verksamhetsplanen hos kommunledningen innan den bifogas bidragsansökan. 

Uppföljning av målen i verksamhetsplanerna redovisas i verksamhetsberättelser (figur 

6), dokument som riktas både till kommunledning och energimyndigheten. Resultaten 

av rådgivarnas insatser vad gäller den mer övergripande målbilden är svåra att mäta 

och ibland visar de sig kanske först på 20-50 års sikt5. Uppföljning av verksamheten 

har därför kommit att fokuseras kring genomförda aktiviteter, antal besökare vid 

aktiviteter, etc. Ur brukarnas perspektiv har det dock inte nödvändigtvis varit en 

miljöaspekt eller energiförsörjningsaspekt som drivit efterfrågan på tjänsten, utan det 

handlar snarare om ekonomiska och driftbekvämliga aspekter. Resultaten i studien 

pekar på att mål och uppföljning av mål har lite reell verkan i praktiken6. Återkoppling 

på verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser är sparsam. Verksamhetsplanen 

upplevs framförallt ha en administrativ betydelse kopplat till bidragsansökan, där den 

faktiska återkopplingen på verksamhetsplanen sker genom ett godkännande av 

ansökan. 

Verksamhetsplanering och uppföljning från energikontorens sida till 

energimyndigheten sker på ett likartat sätt, där en planering av 

samordningsverksamheten bifogas projektansökan och uppföljning av målen redovisas 

kontinuerligt genom läges- och slutrapporter (figur 6). Rapporteringen visar den 

formella organisationen kring både planering och uppföljning, men mycket av 

förbättrings- och förändringsarbetet sker i dialogform, i det fysiska mötet mellan 

rådgivare och med personal från både de regionala energikontoren och 

energimyndigheten (se vidare samverkans- och samordningsperspektiv). 

Samverkan och samordning 

I figur 7 och 8 illustreras verksamheten ur ett samverkans- och samordningsperspektiv. 

Samverkan i denna kontext ska ses som en aktiv handling i syfte att göra något 

tillsammans, d.v.s. samarbeten som vuxit fram snarare än på förhand koordinerade 

aktiviteter. Samordningen däremot består i formella strukturer för möten. Samverkans- 

och samordningsperspektivet bidrar till förståelsen av organiseringens betydelse för 

formandet av en profession. 

                                                   

5
 Vilket har att göra med att miljö- och klimateffekter är svåra att mäta och tar tid att få genomslag. 

6
 Se vidare artikel 2 ―Controls in an emerging profession: a stakeholder approach‖ i del 2. 
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Hur rådgivarna samverkar 

På lokal nivå, inom förvaltningen, samverkar rådgivarna med olika personer och i 

olika konstellationer. Beroende på vilken förvaltning verksamheten tillhör ser 

förvaltningsinterna samarbeten olika ut (figur 7 A). Rådgivarna ingår ofta i interna 

grupperingar där han eller hon sitter med som sakkunnig, t.ex. i olika arbetsgrupper, i 

interna nätverk. Rådgivarna samverkar även med förvaltningsexterna aktörer. Dessa 

samarbeten kan vara branschrelaterade, exempelvis installatörer och leverantörer av 

produkter. Samarbetena, som ofta initieras av rådgivaren själv, kan handla om 

sakkunskapsutbyte eller om gemensamma arrangemang, t.ex. mässor. Andra 

samarbeten kan handla om lokala initiativ där kommunen tillsammans med andra 

kommunala bolag eller lokala industriföretag ingår samarbeten för att diskutera och 

samverka kring energifrågor. Det är även vanligt förekommande att rådgivarna 

samverkar med skolor, där de ofta blir inbjudna att tala om energi- och klimatfrågor. 

På regional nivå utvecklas olika typer av samverkan mellan rådgivarna. Regionala 

samarbeten mellan rådgivare utvecklas ofta mellan rådgivare där verksamheten drivs i 

egen regi (se figur 7 B). Samverkan i dessa fall kännetecknas av att de bygger på 

personliga kontakter som utvecklats över tid och som är personberoende. Dessa 

samarbeten kan handla om att nyttja varandras specialkunskaper, hjälpas åt vid större 

arrangemang, eller om en ren social kontakt7. Det finns även indikationer på att 

nyanställda rådgivare samarbetar med någon mer erfaren rådgivare. Vissa 

                                                   

7
 Se vidare artikel 3 ―Social networking and networking technology – the emergence and fostering of the network/s of 

local authority energy consultancy‖ i del 2. 
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Figur 7 Samverkansperspektiv på rådgivningen - lokalt och regionalt 
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utförarmodeller på lokal nivå har även visat sig gynna samarbeten och samverkan 

mellan rådgivare. Samarbetsmodellen (se figur 7 B) där flera kommuner har gått 

samman om att tillhandhålla tjänsten och där flera rådgivare utför uppdraget 

tillsammans genererar naturliga samarbeten, där var och en har egna ansvarsområden 

men där de samverkar i vissa aktiviteter. I dessa fall har det visat sig att rådgivarna 

ofta har olika kompetenser, vilket gör att de nyttjar varandras sakkunskap. 

Entreprenadmodellen (se figur 7 B) här representerad av en ensam konsult. I detta fall 

karaktäriseras rådgivarens situation ofta av att vara isolerad, där han eller hon har ett 

begränsat samarbete med övriga rådgivare inom regionen. I de fall regionala 

energikontor har verksamheten på entreprenad ser dock situationen annorlunda ut. 

 

 

 

 

Samordning på regional och nationell nivå 

En formell struktur för samordning av verksamheten har tagits fram på regional nivå 

(illustrerad i figur 8 A). De regionala energikontoren (rödmarkerade i figuren) får 

ekonomiskt stöd från regeringen (se figur 4) för att samordna verksamheten på 

regional nivå. Det finns totalt 12 regionala energikontor i Sverige, vilket innebär att 

det finns lika många samordningsnoder. Det finns dock regioner som ej har eller har 

haft ett energikontor. Angränsande regionkontor har i vissa fall gått in och styrt upp 

verksamheten för dessa, dock har rådgivarna själva tagit ett stort ansvar för att driva 

nätverket (t.ex. Östergötland). I samordningsuppdraget åligger det de regionala 

energikontoren att arrangera regionala nätverksträffar (4-6 ggr per år). Rådgivarna 

träffas således regelbundet inom den egna regionen. Träffarna bygger på rådgivarnas 

B. Nationell samordning -

nätverksträff 

Kraftsamling 

A. Regional samordning - 

nätverksträffar 

Regionalt energikontor 

Träff 1 

Träff 2 

Träff 3 

Träff 4 

Figur 8 Samordningsperspektiv på verksamheten - regionalt och nationellt 
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egna behov och utformas därför efter deras önskemål. De innehåller allt från 

fortbildning inom specialområden till diskussioner om hantering av enskilda ärenden 

till hur nya förändringar i förordningen ska tolkas och hanteras.  

Som ytterligare ett led i den formella strukturen för samordning arrangeras en årlig 

sammankomst, Kraftsamling, av energimyndigheten (figur 8 B); en konferens där alla 

som är berörda av verksamheten deltar, d.v.s. energirådgivare, energikontor och 

energimyndigheten. Alla aktörer finns representerade i en referensgrupp när 

programmet för konferensen tas fram. Konferensen är tänkt att vara en arena för möte 

och kontakt mellan de verksamma. Ofta består konferensen av något utbildande inslag 

(t.ex. föreläsningar, workshop), information från myndigheten och energikontoren, 

samt bidrag som bygger på rådgivarnas egna erfarenheter. Konferensen hålls över två 

dagar där en social tillställning ingår som en del i konferensen.  

Sammantaget visar organiseringen av den nya samhällsfunktionen att det finns lokala 

varianter för hur verksamheten både placeras och struktureras. Samtidigt har en 

övergripande struktur kring samordning tagits fram på både regional och nationell 

nivå, vilket kan tänkas gynna en professionaliseringsprocess. 



 

 
27 

 

3. Metod 

I det här kapitlet beskrivs vilka metodologiska överväganden som ligger till grund för denna 
studie, val av studieobjekt, hur studien har genomförts, vilka metoder för datagenerering och 
analys som använts. Avslutningsvis diskuterar och reflekterar jag kring studiens trovärdighet. 

Min forskningsansats 

Gummesson (1985) diskuterar bland annat vikten av access till det empiriska fältet, 

inte bara för att generera empiriska data, men även för att nå en djupare förståelse av 

händelser och processer. I mitt fall, vilket jag nämner inledningsvis (och som beskrivs 

mer ingående nedan), hade jag innan studien påbörjades under en längre tid varit 

delaktig i vissa händelser och processer som berörde den kommunala energi- och 

klimatrådgivningen. Det var i detta sammanhang som idéerna till denna studie väcktes. 

Fallet var således min ingång till forskningsområdet, vilket gjorde att jag redan innan 

studien hade god kännedom om problemområdet och den miljö som karaktäriserar 

verksamheten och de verksamma. Ur ett forskningsperspektiv finns det ett antal olika 

sätt att angripa problemområdet på, vilket även den här studien vittnar om. Initialt låg 

fokus i studien på att studera interaktion i professionella nätverk, men har sedermera 

kommit att fokuseras kring organiseringen av en ny samhällsfunktion och dess 

konsekvenser för samordning och för formandet av en profession. Vägen och resan 

genom studien illustreras i figur 9. Utifrån illustrationen beskriver jag nedan hur 

processen gått till mer i detalj, vilka vägar som har valts och varför de valts. 

Myers (2009) menar att en kvalitativ forskningsansats lämpar sig när man verkligen 

vill studera något på djupet. Studiens utgångspunkt är som nämnts ovan den empiriska 

situationen, vilket enligt Stake (2010) är något som karaktäriserar just kvalitativa 

studier. Redan tidigt var det viktigt för mig att fördjupa min förståelse av 

verksamheten och den nya samhällsfunktionen. Detta för att verkligen förstå hur 

verksamheten fungerar, vad det är som sker i praktiken och varför vissa saker sker. 

Det var således naturligt att anlägga en kvalitativ och tolkande ansats på studien 

(Walsham, 1995). Att förstå handlar i det här fallet bland annat om att observera och 

tolka den kontext i vilken verksamheten bedrivs, men även att ta del av de betydelser 

olika aktörer tilldelar den. Feldman och Orlikowski (2011) för en diskussion om tre 

olika sätt studera praktiken, ett empiriskt, ett teoretiskt och ett filosofiskt (det 

sistnämnda behandlas inte i denna studie). Deras diskussion har varit en hjälp för att 

etikettera vad det är som har studerats och hur det har studerats i det här fallet. De 

menar till exempel att empiriskt driven praktikforskning kännetecknas av fokus på hur 

människor agerar i organisatoriska kontexter, något som även utmärker min egen 

process och ansats. Det har som jag nämner ovan varit viktigt att vara med och 

observera verksamheten, följa rådgivarna i deras vardagliga arbete och ställa frågor om 
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det, för att i förlängningen kunna tolka och förstå varför verksamheten ser ut som den 

gör, varför relationerna ser ut som de gör och hur de hänger samman med de 

organisatoriska strukturerna. Det senare klassificeras som ett teoretiskt fokus på 

praktiken (ibid.). Jag återkommer till hur processen och själva analysarbetet gått till 

nedan. Fokus i min studie har således varit på att förstå och beskriva dessa aktiviteter i 

relation till den organisatoriska kontexten och för det ändamålet fann jag att kvalitativ 

data lämpade sig (jfr Eisenhardt, 1989b; Miles och Huberman, 1994; Silverman, 

2006). Illustrationen i figur 9 beskriver forskningsprocessen på ett övergripande plan. 

Den följs sedan av en mer ingående beskrivning av de olika momenten.  
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Studiens bakgrund och min förförståelse för fallet  

Vad gäller förförståelse skiljer Gummesson (1985) mellan det självupplevda och den 

kunskap som inhämtas via mellanhänder. Förförståelsen, som jag lyfter fram som steg 

1 i figur 9, bygger i mitt fall till största delen på personliga erfarenheter av 

verksamheten, men även på viss kunskap som inhämtats via mellanhänder. Mitt första 

möte med de kommunala energi- och klimatrådgivarna var i egenskap av projektledare 

för ett utvecklingsprojekt vid Linköpings universitet. Projektet syftade till att ta fram 

olika distansöverbryggande tekniker för samarbete och lärande och riktade sig till de 

kommunala energi- och klimatrådgivarna och de regionala energikontoren (i Sverige). 

Fokus i arbetet låg på att finna IT-lösningar och testa dem i praktiken. Projektet har 

även inneburit att jag fått erfara hur det är att samarbeta på distans, något som 

karaktäriserar verksamheten, och vilka möjligheter IT utgjorde för just samarbete på 

distans. Eftersom tekniken var det centrala i det projektet, fick organisatoriska och 

professionsrelaterade frågor en mer sekundär roll.  

Rollen jag hade i utvecklingsprojektet kan liknas vid en konsultroll (jfr Gummesson, 

1985). Jag drev och höll ihop projektet medan deltagarna stod för innehållet. För att 

möta de verksamma på deras egna villkor ingick det naturligtvis i min roll som 

projektledare att sätta mig in i verksamheten. Den efterforskning som gjordes om 

verksamheten kopplat till projektet byggde mest på kunskap inhämtad via 

mellanhänder. Noterbart är att vid tidpunkten (2005) fanns mycket begränsad 

information om verksamheten tillgänglig på Internet. Förutom min egen förståelse av 

verksamheten har mitt tidigare engagemang även lett till att en relation och ett 

förtroende byggts upp med de verksamma. Förtroendet i kombination med 

forskningsfinansiärens, energimyndighetens, auktoritet har i princip medfört full 

tillgänglighet och därmed närhet till fallet.  

Sammantaget ser jag det som att min förförståelse utgör grunden för denna studie. Jag 

ser det även som begynnelsen för studien eftersom forskningstemat är sprunget därur. 

Tre centrala lärdomar och kunskaper lyftes med från denna period in i forskningen: 

yrkesgruppen och dess förutsättningar, kommunikation på distans och IT som en 

möjliggörare (illustreras i steg 1 i figur 9).  

Iterationer mellan empiri och teori – om studiens framväxt  

Detta avsnitt belyser hur själva studien har genomförts och vägen fram till att en 

rapport tar form. Avsnittet kompletterar de metoddiskussioner som förekommer i 

artiklarna. Processen karaktäriseras av att den har varit dynamisk och explorativ och 

själva analysen bygger på kontinuerliga iterationer mellan empiriska data och olika 

teoretiska perspektiv, vilka jag beskriver nedan. 
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Teoretiska utgångspunkter kopplat till förförståelse och vägen fram till ett 

forskningsfokus  

Figur 9 vittnar bland annat om hur jag har itererat mellan empirisk data (observationer, 

dokument och intervjuer) och olika teoretiska grundtankar (professionsteorier kopplat 

till identitet, till styrning och till samverkan), något som Goldkuhl och Cronholm 

(2010) benämner som multi-grounded theory. De menar bland annat att det är i denna 

process som forskningsfrågorna växer fram, vilket även har varit fallet i denna studie. 

Mot bakgrund av det initiala temat ‖interaktion i professionella nätverk‖, ett tema som 

formulerades utifrån den förförståelse och de erfarenheter som jag hade om 

verksamheten sedan tidigare, preciserade jag ett för tidpunkten relevant syfte. 

‖Syftet är att utveckla kunskap om kommunikation och kunskapsintegration i 

professionella nätverk, samt vilken funktion IT-stöd skulle kunna ha i nätverket.‖  

Initialt kom således fokus i studien att ligga på kommunikation och 

kunskapsintegration mellan yrkesverksamma, samt hur IT skulle kunna stödja dessa. 

En förklaring till att just dessa teman blev centrala var naturligtvis det 

utvecklingsprojekt som tidigare genomförts och följaktligen kom de teoretiska 

studierna att koncentreras kring dessa begrepp. Exempel på teoretiska perspektiv som 

togs fram utifrån syftet var kunskap och kunskapshantering (t.ex. Polanyi, 1983; 

Brown och Duguid, 1991; Davenport och Prusak, 1998; Nonaka och Takeuchi, 1995), 

men även teorier om kommunikation kopplat till lärande och förståelse (t.ex. Lave och 

Wenger, 1991; Wenger; 1998; Weick, 1995) och kommunikation kopplat till IT (t.ex. 

Daft och Lengel, 1986; Etzioni och Etzioni, 1999; Kim och Trimi, 2007; Ngwenyama 

och Lee, 1997). Eftersom det övergripande forskningstemat var nära sammankopplat 

med de erfarenheter jag hade från praktiken blev det i ett inledande skede viktigt för 

mig att även spänna upp en teoretisk karta (vilket jag benämner som steg 2 i figur 9). 

De teman som nämns ovan och de koncept som kom att studeras inledningsvis var 

således ett sätt att angripa och utforska verksamheten och problematiken ur ett mer 

teoretiskt perspektiv. Vad är kunskap och vad innebär kunskapshantering? Hur 

överförs och hur mottas och integreras kunskap i organisationer? Vad är 

kommunikation? Vad säger litteraturen om IT och dess roll i dessa sammanhang? är 

exempel på frågor som väcktes utifrån syftet och som jag försökte besvara teoretiskt. 

Det fanns även tankar och idéer som jag bar med mig från utvecklingsprojektet som 

resulterade i att vissa teoretiska spår initierades. Frågan om yrkesidentitet var en sådan. 

Min förståelse var relativt ytlig vid tidpunkten och frågorna jag ställde mig rörde mer 

hur rådgivarna ser på sin tillhörighet: om de primärt ser sig som kommunalt anställda 

eller tillhörande en profession. Frågorna härledde jag sedan till en teoretisk diskurs 

kring vad professioner och identitet är och innebär (t.ex. Abbott, 1988; Friedson, 1983; 

Goode, 1969; Mead, 1976, Goffman, 1959).  
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Parallellt med litteraturgenomgången började jag även mer systematiskt söka efter 

tillgängligt material som på olika sätt beskrev verksamheten och rådgivningspraktiken, 

d.v.s. olika typer av dokumentation som belyste fallet utifrån olika aspekter. Klein och 

Myers (1999) tar upp kontexten som en viktig komponent för att förstå och tolka det 

sammanhang i vilken forskningen bedrivs. Med kontextualisering avser de både det 

sociala och historiska sammanhang som ligger till grund för att situationen ser ut som 

den gör. I mitt fall försökte jag i ett tidigt stadium sätta in verksamheten i ett historiskt 

sammanhang. Genom att ta del av rapporter (t.ex. Kjeang, 2005) och propositioner 

(t.ex. prop. 1976/77:107 om hushållning med energi i byggnader) och annan forskning 

inom energiområdet (t.ex. Palm, 2004), samt genom tidiga samtal med initierade 

byggdes successivt en förståelse upp kring verksamhetens bakgrund, men även över 

hur den har kommit att utvecklas över tid. Detta har kommit att bli basen för 

empirigenereringen. 

Datainsamling – ett andra möte med verksamheten och de verksamma  

Eisenhardt (1989b) menar att fallstudier är en strategi som används inom forskningen 

om man vill fokusera och försöka förstå dynamiken som karaktäriserar ett visst 

sammanhang. Initialt var fokus att försöka förstå hur kommunikation och 

kunskapsintegration sker mellan de verksamma inom rådgivningen. Redan vid 

studiens början reflekterade jag över ‖studieobjektets rörlighet‖, objektets föränderliga 

karaktär, vilket gjorde att jag inledningsvis funderade över olika metoder för att fånga 

och kartlägga processerna. Metoder för datagenerering som vid tidpunkten 

diskuterades var framförallt kontaktdagböcker (för att kartlägga 

kommunikationsmönster), observationer (för att få djupare insikter om hur kunskap 

delas och integreras i verksamheten) och enkäter (för att kartlägga hur rådgivarna såg 

på sin yrkestillhörighet). Ett parallellt arbete med de första två 

datainsamlingsmetoderna påbörjades, vilket jag i figur 9 benämner som steg 3. 

I arbetet med att ta fram ett underlag för kontaktdagböcker lät jag mig inspireras av 

Bertil Thorngrens kommunikationsstudier (Thorngren, 1977; KOMM 71). Jag tog 

sedan fram ett underlag, där den inledande delen bestod av frågor som rörde 

deltagarnas (rådgivare och personal från regionala energikontor) bakgrund och syn på 

sin tillhörighet (vilket även kom att ersätta tanken om en enskild enkät). Den andra 

delen i underlaget bestod av själva kontaktdagboken, där deltagarna förväntades fylla i 

en enklare matris över vilka kontakter som förekom (se bilaga A). Ett pilotförsök med 

dessa kontaktdagböcker genomfördes under hösten 2007, där kontakt togs med 

rådgivare och personal från ett energikontor som jag tidigare samarbetat med. 

Responsen var dock mycket låg. Eftersom jag parallellt med kontaktdagböckerna 

genomförde observationer, beslöt jag mig för att avvakta med vidare försök kring 

kontaktdagböcker - ett spår som sedan kom att överges helt, dels på grund av att jag 
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fick intryck av att kontaktdagböckerna kunde upplevas av informanterna som någon 

form av kontroll, men även för att jag insåg att de upplevde det som en pålaga.  

Observationer vid fältaktiviteter 

Parallellt med kontaktdagboken planerade jag och genomförde en mindre 

fältundersökning. Majoriteten av fältaktiviteterna genomfördes under hösten 2007 (för 

sammanställning se tabell 5 nedan). En anledning till att jag valde observationer var att 

jag ville få en kompletterande bild till den jag hade byggt upp under projekttiden; en 

bild som byggde på förståelse av verksamheten på plats i kommunen och hur vardagen 

för en rådgivare kunde se ut, men även hur samarbetet mellan rådgivare fungerade. 

Studier med en etnografisk ansats handlar enligt Silverman (2006) om att forskaren 

studerar personer i deras naturliga miljö och genom att fokusera på vad de gör i 

praktiken försöker forskaren fånga aktiviteternas betydelse. Fokus ligger just på det 

vardagliga, på det som kan karaktäriseras som rutiner snarare än på speciella 

händelser. Eftersom observationerna handlade om att se verksamheten utifrån 

rådgivarnas perspektiv, hur praktiken och vardagen såg ut för rådgivarna i den 

kommunala verksamheten, inleddes därför ett antal besök hos olika rådgivare.  

Besöken har haft skiftande karaktär alltifrån en vanlig dag på kontoret till externa 

aktiviteter. Valen av studieobjekt grundade jag utifrån olika kriterier. För det första 

ville jag röra mig i en kontext där jag inte tidigare verkat, detta för att särskilja min 

forskarroll från min tidigare roll som projektledare. För det andra var det viktigt att 

fokusera studierna på en enda region, vilken i det här fallet bestod av 13 kommuner 

och 9 energirådgivare (där alla utom 2 kommuner/rådgivare deltog). Att fokusera på 

en enda region var viktigt för att få en så sammanhållen bild som möjligt av 

verksamheten och aktiviteter rådgivare emellan. Att sedan olika aktiviteter (se tabell 5 

nedan) för verksamheten kommit att studeras är mer en konsekvens av vad 

informanterna erbjöd mig. Dessa val har jag i efterhand kritiskt fått granska, men de 

har även visat på mångfalden inom verksamheten. Observatören är enligt Silverman 

(ibid.) en person som tittar, lyssnar och antecknar, men jag skulle även vilja lägga till 

upplever (känner) eftersom man som observatör även är en del av kontexten. 

Kombinationen av mina tidigare erfarenheter och de genomförda observationerna (och 

senare även intervjuer, se nedan) har gjort att jag har fått en rik bild av verksamheten 

som helhet och utifrån olika perspektiv, t.ex. ett lokalt praktiskt perspektiv, ett 

personligt självupplevt perspektiv som tangerar ett praktiskt perspektiv på samverkan 

mellan de yrkesverksamma (både nationellt och regionalt), men även verksamheten 

sedd i ett större sammanhang (ett bransch- och policyperspektiv).  

Vid fältaktiviteterna har olika typ av data noterats, t.ex. vad individer har sagt och 

gjort men även olika symboler som ger uttryck för vad gruppen står för eller säger sig 

vilja stå för. Ett exempel på symboler är speciellt framtagna klädesplagg och logotyper 

som båda visar på grupptillhörighet. Vid observationstillfällena har jag genomgående 
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fört anteckningar, som sedan sammanställts. Därefter har de förfinats genom egna 

reflektioner kopplat till materialet, vilket enligt Eisenhardt (1989b) är ett bra sätt för att 

föra bra fältanteckningar, men även genom diskussioner med olika intressenter (t.ex. 

rådgivare, personal från energikontor och energimyndigheten, utbildare). Det senare 

återkommer jag till nedan i diskussionen om studiens kvalitet. Vidare har även 

upprepade läsningar av officiella dokument (t.ex. policydokument, förordningar, 

utvärderingar, utredningar) gjorts för att komplettera och kontrastera mina tolkningar 

av praktiken med andras. 

Tabell 5 Sammanställning fältbesök 

Fältaktivitet Karaktär på aktivitet Tid/datum 

Besök hos en senior rådgivare med 
ansvar för rådgivningsverksamheten i 
en storstadskommun 

En dag på kontoret: 

 Telefonrådgivning 

 Mail 

 Planering av seminarieverksamhet 

Halv dag 
17 september 2007 
 

Besök hos två rådgivare med ansvar 
för rådgivningsverksamheten i fem 
mindre kommuner (där den ena 
rådgivaren var relativt erfaren inom 
området medan den andre var 
oerfaren) 

En dag på kontoret: 

 Veckoplaneringsmöte 

 Telefonrådgivning 

 Mail 

 Möte med rådsökande 

Hel dag  
24 september 2007 

Besök hos en erfaren rådgivare med 
ansvar för rådgivningsverksamheten i 
två mindre landsortskommuner 

Återkommande kampanj ”Bilfri dag”: 

 Aktiv påverkan genom uppsökande 
verksamhet (t.ex. torget kommunens 
mötesplats) 

 Möte med rådsökande 

Halv dag 
21 september 2007 
 
 

Deltagande i ett regionalt 
nätverksmöte med 13 rådgivare och 
2 personer från ett regionalt 
energikontor.  

Återkommande rådgivarmöte på regional 
nivå: 

 Informationsinslag från olika inbjudna 
aktörer (t.ex. Svensk Energi, Östgöta 
Brandstodsbolag) 

  Information från energikontoret och 
erfarenhetsutbyte mellan rådgivarna 
(om genomförda och kommande 
aktiviteter) 

Hel dag 
20 september 2007 

Deltagande i ett nationellt 
nätverksmöte - Kraftsamling med ca 
300 deltagare (rådgivare plus 
representanter från de regionala 
energikontoren, Energimyndigheten 
och Boverket) 

Återkommande möte för alla verksamma 
(rådgivare, personal från energikontor och 
personal från energimyndigheten): 

 Föredrag om årets tema: mätning av 
resultat och hur man arbetar med 
media 

 Workshop om mätning och uppföljning 
av verksamheten 

Två hela dagar 
2-3 oktober 2007 

Deltagande vid ett utbildningstillfälle 
med 15 rådgivare och en person från 
ett regionalt energikontor 

Specialutbildning om belysningsteknik 

 Föredrag om belysningsteknik 

 Praktisk övning 

 Diskussioner kopplat till rådgivningen 

Hel dag 
18 oktober 2007 

Deltagande vid en branschrelaterad 
konferens, Sveriges Energiting, där 
vissa sessioner riktade sig speciellt 
till den kommunala energi- och 

Branschkonferens inom energisektorn 
(t.ex.) 

 Energieffektivisering och innemiljö i 
byggnader 

Två hela dagar 
11-12 mars 2008 
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klimatrådgivningen  Byggnaders energianvändning – 
vikten av systemperspektiv 

 

Vad genererade då mötet med praktiken? Mot bakgrund av mina tidigare erfarenheter 

och ett initialt fokus på kunskap och kunskapsdelning/kommunikation i professionella 

nätverk, visade det sig att det var mer grundläggande frågor som hamnade i fokus i 

mötet med rådgivarna och verksamheten. Redan tidigt väcktes frågor hos mig om vad 

det är jag studerar. Är det en organisation? Flera organisationer? En profession? Att en 

viss förvirring uppstod på detta plan är, skulle jag vilja påstå, delvis en direkt spegling 

av den verksamhet som studerades och rörligheten i den, dess föränderliga karaktär. 

Innan den övergripande bilden över hur verksamheten med de olika aktörernas 

inblandning blev klar (vilket är en del av denna studies bidrag) var det svårt att både 

karaktärisera och avgränsa vad fallet var ett exempel på. Frågorna som rörde 

verksamheten ledde mig således in på olika teorier om vad en organisation är (t.ex. 

Etzioni, 1966), olika organisationsformer (t.ex. Mintzberg, 1980), nätverksteorier (t.ex. 

Latour, 1998), imaginära organisationer (t.ex. Hedberg et al., 1994), men även till 

styrningsfrågor, koordinering i nätverk (t.ex. Sjöstrand, 2004), principal-agent-teorin 

(Eisenhardt, 1989a), och olika strategier kopplat till styrning (t.ex. Simons, 1995) och 

till slut styrmix och styrpaket (Malmi och Brown, 2008). Professionsteorier är ett annat 

tema som har kommit att bli centralt för att definiera fallet, men även för att det visade 

sig i mötet med praktiken att yrkesidentiteten inte var tydlig. Det framväxande 

perspektivet på identitet och identitetskapande grundades i socialkonstruktivistiska 

tankar såsom communities of practice (Brown och Duguid, 1991; Wenger, 1998), där 

ett centralt tema är att identitet är nära sammankopplat med situerat lärande och 

meningsskapande i praktiken. Tre tydliga fokusområden växte således fram i mötet 

med praktiken: professionell identitet, styrning av verksamhet och samverkan.  

Dokument 

En datainsamlingsmetod som jag inte från början insåg att den skulle få så stort 

utrymme var dokumentstudier, vilket dock verkar vara karaktäristisk för fallstudier (se 

t.ex. Eisenhardt 1989b). Vad olika policydokument säger om verksamheten och hur de 

sedan tolkas i praktiken har utgjort en viktig pusselbit i denna studie. 

Dokumentstudierna har gjorts genom närläsning av olika typer av sekundärmaterial (se 

tabell 6 nedan), där olika noteringar systematiskt har dokumenterats i utifrån de olika 

fokusområdena, professionell identitet, styrning och samordning. Framförallt har tre 

kategorier av dokument studerats: policydokument, utvärderingar och andra 

verksamhetsrelaterade dokument.  

Dokumentstudierna har varit viktiga för att förstå hur verksamheten och rådgivarna 

organiseras, och därmed vilka konsekvenser det får för samordning och för formandet 

av en profession. Till exempel har studier av tjänsteutlysningar bidragit till förståelsen 
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av både professionens framväxt och hur en del av styrningen går till i praktiken. Vad 

gäller professionen så visade utlysningarna på en heterogen bild av yrket även om 

vissa grunddrag var gemensamma. Vidare belyste tjänsteutlysningarna en del av 

styrprocessen, d.v.s. kommunens ansvar och profilering av verksamheten. 

Dokumentstudierna har således hjälpt till att karaktärisera verksamheten och 

professionen på olika sätt.  

Tabell 6 Dokumentkategorier och exempel på dokument 

Policydokument Utvärderande dokument Verksamhetsrelaterade dokument 

 Förordningen om kommunal energi- 
och klimatrådgivning (SFS 1997:1322) 

 Budgetpropositioner 1998-2010 

 Energimyndighetens regleringsbrev, 
år 2005, 2007- 2010  

 Bidragsutlysningar 
(återrapporteringskrav) 

 Projektutlysningar 
(återrapporteringskrav) 

 Tjänsteutlysningar  

 Instruktioner i hur förordningen ska 
tolkas  

 Mallar som t.ex. hur man tar fram en 
aktivitetsplan 

 Årlig enkät om den 
kommunala 
energirådgivningen, år 
2003-2010 

 Allmänhetens 
kännedom om den 
kommunala 
energirådgivningen, år 
2003-2010 

 

 Tidningsartiklar om 
rådgivningen och med 
rådgivare  

 Nyhetsinslag på TV med 
rådgivare 

 Kommunala hemsidor och hur 
verksamheten presenteras där, 
regionala energikontors 
hemsidor och hur 
verksamheten porträtteras där, 
samt energimyndighetens 
hemsida och hur verksamheten 
presenteras där.  

 Broschyrer som används i det 
dagliga arbetet som rådgivare 

 

Artiklarnas tillkomst och utveckling 

Sammantaget har alltså dessa iterationer mellan empiri och praktik inneburit att 

studien har kommit att fokuseras till tre centrala teman: professionell identitet, styrning 

av verksamheten, samt samordning. Alla tre teman behandlar på olika sätt formandet 

av en ny samhällsfunktion och profession. Dessa tre teman ligger också till grund för 

de tre artiklarna och deras framväxt8, vilket jag benämner som steg 4 i figur 9. Alla 

artiklar tillkom i en första version under 2007 och har sedan presenterats och 

bearbetats i olika sammanhang. Den första artikeln i tillkomstordningen ‖Beyond a 

common title – the formation of a professional identity among energy and climate 

advisers‖, försökte i tidigt skede fånga om och i så fall hur en identitet skapas mellan 

individer med samma titel, men som tillhör olika legala enheter. Den andra artikeln i 

tillkomstordningen (dock benämnd som artikel 3 i denna rapport) ‖The social network 

and networking technology – the emergence and fostering of the network/s of local 

authority energy consultancy‖ fokuserar på nätverk och nätverksteknikens betydelse 

för formandet av en profession. Och den tredje artikeln (benämnd som artikel 2 i 

rapporten) ‖Controls in an emerging profession: a stakeholder approach‖ fokuserar på 

                                                   

8
 En mer utförlig beskrivning av artiklarnas tillkomst finns i inledningen och för en innehållslig sammanfattning se 

kapitel 5. 
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hur verksamheten styrs, vilka intressenterna är och vilka mekanismer som 

implementerats för att styra de verksamma och verksamheten i en och samma riktning. 

Artiklarna har genomgått olika typer av granskning och bearbetning. Artikel 1 har 

presenterats på Nationell Workshop i HRM, artikel 2 har presenterats på Nordisk 

workshop i ekonomi- och verksamhetsstyrning och artikel 3 har presenterats på 

Workshop on Networked Learning Collaboration and Competence.  

Fördjupning av empiri och teori - rapportens framväxt  

Ett nästa steg i genomförandet låg i ett intensivt fördjupningsarbete både med 

teoretiska perspektiv och empiriska fynd vilket jag i figur 9 benämner steg 5 och 6. 

Växlingen mellan empiri och teori i den här fasen har kommit att karaktäriseras av ett 

fördjupat analysarbete, där mycket har handlat om att gå från noterade detaljer i 

empirin till att generalisera mot bakgrund av olika teorier och andra fall (jfr Lee och 

Baskerville, 2003; Klein och Myers, 1999). Ett parallellt arbete inleddes med 

fördjupning av teoretiska perspektiv och insamling av ny data i relation till de tre 

fokusområdena. Vad gäller ytterligare datagenerering kom den framförallt att handla 

om intervjuer, vilket jag beskriver mer nedan. 

Intervjuer 

Intervjuerna, vilka är en del av steg 5 i figur 9, hade två huvudsakliga syften. För det 

första handlade de om att följa upp verksamheten i den region där jag tidigare hade 

genomfört mina fältbesök. Vad hade hänt sedan sist? Hur såg de på verksamheten vid 

tidpunkten kontra för två år sedan? Vilka frågor såg de som aktuella vid tidpunkten? 

Hade det skett några organisatoriska förändringar inom regionen? 

Uppföljningsaspekten har varit viktig för det longitudinella perspektivet, både för att 

förstå verksamhetens och rådgivarnas utveckling och för att kunna relatera detta till 

den professionella utvecklingen och förstå olika konsekvenser av organiseringen. 

Eftersom det handlade om uppföljning var valet av informanter och kommuner givet. 

Det visade sig dock att det skett förändringar inom den studerade regionen. 2007 

arbetade 9 rådgivare i regionen med 13 kommuner, varav 9 kommuner hade någon 

form av samarbete, 2 kommuner entreprenadverksamhet och resterande egen regi. 

2009 hade en omfördelning skett både organisatoriskt och bemanningsmässigt, tidigare 

samarbeten hade upplöst och i vissa fall ersatts av andra medan andra fall övergått till 

att bedrivas i egen regi. Detta medförde att två av informanterna var nya i rollen som 

rådgivare, vilket för mig var en bonus eftersom jag var intresserad av hur identitet 

skapas och vilka informationskanaler som används för att sätta sig in i verksamheten 

och rollen. Det var även viktigt för mig i intervjuerna att förstå vilken roll kommunen 

hade kontra det regionala energirådgivarnätverket och energimyndigheten.  

Intervjun beskrivs av Kvale (1997, s. 117) som ‖ett samtal mellan två parter om ett 

tema av ömsesidigt intresse‖. Viktigt i sammanhanget är att poängtera att detta samtal 
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ej är ett naturligt samtal utan ett konstruerat, där det handlar om att samla bilder och 

uppfattningar kring det nämnda temat (Czarniawska, 2004) och där båda parter 

tillsammans genom dialog utvecklar kunskap om temat (Kvale, 1997). I mitt arbete 

med intervjuerna var det centralt att fånga hur olika individer såg på och tolkade 

verksamheten och yrkesrollen för att på så vis få en bild av vad som karaktäriserade 

dessa. Albert och Whetten (1985 i Whetten, 2006) lyfter fram organisatorisk identitet 

som ett självreflekterande perspektiv på ‖vilka vi är‖. Detta, menar de, fångar centrala 

aspekter av vad som är karaktäristiskt för en organisation, dels genom vad medlemmar 

upplever som centrala aktiviteter, dels vad medlemmar upplever utmärker 

verksamheten i relation till andra organisationer. Allt detta menar de pekar på 

varaktiga drag hos organisationen. Frågor som ställdes i intervjuerna handlade därför 

om att få informanterna att beskriva och reflektera kring typiska drag för verksamheten 

(se vidare bilaga B). 

Intervjuerna var semistrukturerade där informanterna hade fått tillgång till en 

intervjuguide före intervjutillfället (se bilaga B). Intervjuguiden har dock endast tjänat 

som ett stöd för intervjuerna. Intervjuerna, vilka spelades in, genomfördes våren 2009 

över telefon (sammanställning av intervjuer se tabell 7 nedan). Att intervjuerna 

genomfördes över telefon blev mer givande än jag hade förväntat mig, då 

informanterna var öppna i sina svar och i vissa fall tog upp känslig information. 

Informanterna har alla gett sitt medgivande till att intervjuerna spelades in och jag har 

varit tydlig med att jag kommer att anonymisera dem i artiklar och dylikt. 

Transkriberingen av intervjuerna skedde ett år efter det att intervjuerna genomfördes9, 

vilket har både fördelar och nackdelar. En fördel var att jag själv hade distans till 

materialet, samtidigt som det naturligtvis kan ha gjort att jag har förbisett kopplingar 

till den aktuella kontexten vid analysen av materialet. 

Tabell 7 Sammanställning telefonintervjuer 

Informant  Tid/datum 

Senior rådgivare med ansvar för rådgivningsverksamheten i två mindre 
landsortskommuner 

2 timmar och 15 minuter 
6 maj 2009 

Senior rådgivare med ansvar för rådgivningsverksamheten i en 
storstadskommun 

1 timme och 30 minuter 
7 maj 2007 

Relativt nyanställd rådgivare med ansvar för rådgivarverksamheten i en 
landsortskommun 

1 timme och 50 minuter 
5 maj 2009 

Nyanställd rådgivare med ansvar för rådgivarverksamheten i tre mindre 
landsortskommuner 

1 timme och 45minuter 
6 maj 2009 

Erfaren rådgivare (som tidigare arbetat i regionen men flyttat till en annan 
region), ansvarig för verksamheten i fyra mindre landsortskommuner. 

1 timme och 55 minuter 
11 maj 2009 

 

Klein och Myers (1999) första princip vad gäller studier med en tolkande ansats lyfter 

fram att förståelse bygger på iterationer mellan förståelsen av enskilda delar och 

                                                   

9
 Ett av skälen till detta var att jag var mammaledig under den berörda perioden.  
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helheten som de formar tillsammans. I den här studien har de enskilda delarna (vilka 

bland annat representeras i de olika artiklarna) bestått i att fokusera olika aspekter av 

verksamheten och framväxten av en profession, t.ex. utveckling av en professionell 

identitet, styrning och uppföljning och samordning av verksamheten. Sammantaget har 

iterationerna mellan dessa bitar och den helhet de bildar bidragit till att den bild som 

presenteras i denna del av avhandlingen har varit möjlig att frambringa, d.v.s. hur 

verksamheten organiseras och organiseringens konsekvenser för samordning och för 

formandet av en profession. Varje enskild ‖tolkning‖ av verksamheten är gjord med 

utgångspunkt i olika teoretiska koncept och begrepp. Till exempel användes teorier om 

professioner och professionalisering (t.ex. Etzioni, 1969; Friedson, 1983; Abbott, 

1988; Wilensky, 1964), och andra empiriska exempel, t.ex. massageterapeuter (Marks, 

2010), osteopater (Miller, 1998), diplomater och tullare (ESO 2001:45), för att förstå 

processer som ligger bakom formandet av en profession och därmed kunna uttala mig 

om organiserings konsekvenser för utvecklingen.   

Analysen – en närmare granskning 

Ovanstående diskussion vittnar om hur datan analyserats genom att iterera mellan 

empiri och teori. I detta avsnitt kommer jag gå in närmare på hur analysen i praktiken 

har gått till. Flera metodinitierade diskuterar och poängterar att analysen sker parallellt 

med insamlingen av data, framförallt vad gäller kvalitativa tolkande studier (se t.ex. 

Suddabys [2006] diskussion om Grounded Theory). Miles och Huberman (1994) 

beskriver bland annat analysens tre steg: datareduktion, datavisualisering och 

slutsatsdragning/verifiering av data. Eisenhardt (1989b) diskuterar hur analysen 

överlappar datainsamlingen. Goldkuhl och Cronholm (2010) talar om det som multi-

grounded theory. Alvesson och Sköldberg (2000) diskuterar i termer av en reflexiv 

process där det handlar om tolkning av tolkningar.  

Ovan har jag beskrivit relativt utförligt hur och varför olika teman vuxit fram i denna 

rapport. Dessa teman har sedan bildat koder för analysen, varav den övergripande 

koden handlar om professioners framväxt. Utifrån den övergripande koden har sedan 

tre fasta koder, professionell identitet, styrning av verksamhet och samordning, legat 

till grund för den initiala kodningen. Teoretiska resonemang har legat till grund för 

mer precisa frågeställningar kopplat till de fasta koderna (se tabell 8 nedan). Dessa har 

sedan hjälpt till att fokusera materialet ytterligare, bland annat genom att identifiera 

kategorier och relationer däremellan, vilket i sin tur har genererat olika modeller, t.ex. 

relationerna mellan olika aktörer och hur samordningen ser ut. Vidare för att förstå 

processen, d.v.s. själva framväxten av professionen, har jag arbetat med tidslinjer där 

jag har kopplat ihop beslut och händelser på olika nivåer (från politik till praktik) med 

varandra (jfr principle of contextualization, Klein och Myers, 1999). På detta sätt har 

jag kunnat fånga väsentliga drag i utvecklingen samtidigt som det gjort det möjligt att 

upptäcka eventuella ‖biases‖ i min tolkning (the principle of suspicion, ibid.).  
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Tabell 8 Hur datan har fokuserats som en del av analysen 

Professioners framväxt 

Professionell identitet  Styrning av verksamhet Samordning 

1. Professionell identitet kopplat till 
individen – hur porträtterar 
individen sin professionella 
identitet? 

 
2. Professionell identitet kopplat till 

gruppen – vad är det som gör 
dem till en grupp? 

 
3. Professionell identitet kopplat till 

praktiken – vad gör de i 
praktiken?  

 
4. Professionell identitet kopplat till 

utbildning – hur ser den formella 
kompetensen ut? 

 
5. Identitet kopplat till organisation 

– ett självreflekterande 
perspektiv på ”vilka vi är” 

  
(t.ex. Mead, 1976; Goffman, 1959; 
Ashforth et al., 2008; Pratt, 2003; 
Whetten, 2006) 

1. Verksamheten kopplat till 
formella strukturer– vilka är de olika 
aktörerna och hur ser relationerna 
ut?  
 
2. Verksamheten ur ett planerings- 
och uppföljningsperspektiv – 
varifrån kommer direktiv och till vem 
rapporterar man? 
 
3. Vad är det som styr/påverkar 
verksamheten och de verksamma? 
 
 (t.ex. Mitchell et al., 1997; Freeman 
2010; Merchant och Otley, 2007; 
Malmi och Brown, 2008; Nilsson, 
Olve, Parment, 2010) 

1. Strukturer kopplat till 
samordning– hur ser de 
vertikala och de horisontella 
strukturerna ut för samordning 
och samverkan? 
 
2. Samordning i distribuerade 
miljöer– vad driver samverkan? 
 
3. IT kopplat till samordning - 
vilken roll har IT för samordning 
och samverkan i distribuerade 
miljöer? 
 
(t.ex. Mintzberg, 1980; Lave och 
Wenger, 1991; Wenger, 1998; 
Brown och Duguid, 1991; Daft 
och Lengel, 1986) 

Professioners framväxt 
 

1. Profession kopplat till kompetens och kunskap – finns det indikatorer på att en gemensam och definierbar 
kunskapsbas utvecklats? 

 
2. Profession kopplat till tjänst – finns det indikatorer på heltidssysselsättning? 

 
3. Profession kopplat till självbestämmande och diskretion – finns det indikatorer på självbestämmande och att 

arbetet är av sådan art det ej går att rutinisera? 
 

4. Profession kopplat till styrning – hur ser insläppet till yrket ut? Finns specifika utbildningsprogram? Hur ser 
reglering av kvalifikationer och utförande ut? Kontrollerande organ? 

 
(t.ex. Wilensky,1964; Freidson, 1983; Abbott, 1988; Evetts, 1999; Evetts, 2006a; Marks, 2010, Noordegraaf, 

2007, Alvesson, 2004) 

 

Klein och Meyers (1999) lyfter fram betydelsen av att koppla teorier till empirin och 

försöka gå från en detaljnivå till att generalisera kring vad det är som är det intressanta 

i det iakttagna. Viktigt är att i denna process föra ett dialogiskt resonemang, d.v.s. 

växla mellan teori och data. I den föreliggande studien har koppling till teorier skett 

parallellt med själva kondenseringsprocessen, vilket figur 9 vittnar om. Exempelvis 

har fysiska möten för kunskaps- och erfarenhetsutbyte identifierats som en viktig 

dimension i empirin och detta har sedan kunnat kopplas till teorier om media richness 
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(Daft och Lengel, 1986) men även samordningsaspekter (Mintzberg, 1980; Roberts, 

1990; Winkler, 2006).  

Generalisering av resultat 

Fallstudier kritiseras ofta vad gäller möjligheter till generalisering av resultat, där 

huvudkritiken ligger i möjligheterna att generalisera utifrån resultaten av en fallstudie 

(se t.ex. Yin, 2003). Kritiken har dock bemötts på olika sätt. Lee och Baskerville 

(2003) framhåller att det alltid handlar om tolkningar och om mer eller mindre 

trovärdiga förslag på generaliseringar till allmängiltiga teorier eller samband. Walsham 

(1995, s.79) lyfter fram fyra olika typer av generaliseringar i samband med fallstudier: 

utveckling av koncept, generering av teori, framtagning av specifika betydelser och 

bidrag genom rika insikter. Det handlar om förklaringar av specifika händelser eller 

fenomen i en specifik kontext bygger vidare på dessa idéer. 

Om studiens trovärdighet och kvalitet  

Frågor rörande forskningens kvalitet rör ofta studiens och resultatens trovärdighet och 

relevans (se t.ex. Benbasat och Zmud, 1999). Transparensen i studiens genomförande 

är en viktig faktor för att kunna bedöma studiens trovärdighet, något som styrt 

redovisningen ovan. Vid en första anblick kan etablering av nya samhällsfunktioner 

och professioners framväxt tyckas vara relativt generella processer, men en djupare 

granskning visar på komplexa relationer och samband. Resultaten som presenteras i 

denna studie bygger på ett långvarigt engagemang (2005-2010) och jag vill tillskriva 

detta stor betydelse för kvaliteten i mina resultat. Det longitudinella perspektivet har 

möjliggjort en extensiv tolkning där resultaten bygger på en kumulativ princip, d.v.s. 

där nya resultat kontinuerligt har sammanfogats med tidigare tolkningar.  

Tidsspannet har även möjliggjort kritisk reflektion kring händelser och tolkningar av 

händelser som konsekvenser av tiden och tidsandan (jfr principen om kontextens 

betydelse, Klein och Myers, 1999). Under 2005-2006 präglades till exempel 

diskussionerna mellan de verksamma av frustrationer kring bristande information om 

det konverteringsbidrag som staten var på väg att lysa ut, ett bidrag villaägare kunde 

söka för att byta ut oljeeldning och direktverkande el mot annat energislag. 

Frustrationen låg i att de möttes av frågor från allmänheten kring bidraget men inte 

hade mer information att ge än den som gick ut via media. Mina tidiga intryck av 

verksamheten präglades således av dessa diskussioner, medan det har visat sig i senare 

delen av studien att denna diskussion avfärdats från agendan. Under senare delen av 

studien har diskussionen istället handlat om andra saker, t.ex. om vad det är som ingår 

i begreppen klimatrådgivning och transportrådgivning. Att ha haft möjlighet att 

studera rådgivningsverksamheten och de verksamma under en längre period har gjort 

det möjligt att sätta in händelserna i både ett socialt och historiskt sammanhang, men 

även att anlägga ett kritiskt perspektiv på händelserna i förhållande till detta (Myers, 
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2009). Jag har under studiens period (2005-2010) noterat ett antal förändringar som 

verksamheten har genomgått, t.ex. att gå från energifokus till att även inkludera 

miljöfokus (vilket även resulterade i en förändring av titeln från energirådgivare till 

energi- och klimatrådgivare, (SFS 1997:1322; Prop. 2008/09:1) och nu även på senare 

tid transportfokus. Vidare har under studiens gång ett antal åtgärder vidtagits för att 

ytterligare kvalitetssäkra resultaten. Dessa redovisas nedan. 

Alvesson och Sköldberg (2000, s. 46) diskuterar triangulering som idé där de menar 

det centrala bland annat ligger i användningen av olika metoder för att bättre kunna 

avgränsa ett fenomen, men även att bredden i metoderna ger ett rikare och mer varierat 

material. En kombination av metoder, data och teoretiska perspektiv kan således 

förväntas öka trovärdigheten i resultaten (jfr även Lee och Baskerville, 2003; 

Eisenhardt, 1989b). Det longitudinella perspektivet i min undersökning har möjliggjort 

att data har kunnat samlas in vid olika tidpunkter och på så vis bilda olika 

referenspunkter i tid. Jag har valt olika typer av datainsamlingsmetoder vid de olika 

tidpunkterna, vilket skulle kunna ses som en svaghet ur ett jämförande perspektiv. 

Samtidigt har jag haft ett tydligt syfte med de olika datainsamlingsmetoderna, där 

initiala fältaktiviteter var viktiga för att observera verksamheten i praktiken, d.v.s. 

förstå kontexten och sammanhanget i vilket rådgivarna bedriver verksamheten, medan 

djupintervjuer var ett sätt att både följa upp verksamheten och få enskilda rådgivares 

syn på verksamheten och utvecklingen. Sist men inte minst har dokumentation utgjort 

en kontinuerlig källa i empirigenereringen. Denna typ av sekundärdata har bidragit 

med en förståelse av den övergripande bilden av professionens framväxt, t.ex. hur 

policynivån och framväxten av den nya samhällsfunktionen kopplar till verksamheten. 

Sammantaget har datan bidragit till en rik bild av verksamheten och professionens 

utveckling. 

Triangulering har för mig även varit ett sätt att följa upp och verifiera tidigare resultat 

och tolkningar. Djupintervjuerna har till exempel fungerat som en kontrollinstans för 

mina tidigare tolkningar, en slags verifiering av de resultat jag kommit fram till. En 

tredje typ av triangulering som karaktäriserar denna studie är triangulering av 

informanter. För att fånga hela processen och förstå organiseringen av en ny 

samhällsfunktion och profession har det varit viktigt att få med olika aktörers syn på 

och uppfattning om den. Energi- och klimatrådgivarna har naturligtvis utgjort den 

primära gruppen i studien. Samtidigt har det för att förstå samordningen och hur 

verksamheten styrs varit viktigt att fånga upp andra aktörer i processen, t.ex. 

energimyndigheten och de regionala energikontoren. Korta avstämmande frågor har 

ställts till båda dessa aktörer. 

Det finns även ytterligare åtgärder som är vidtagna för att kvalitetssäkra resultaten. 

Förutom uppföljningen av det tidiga analysarbetet (från fältobservationer till 

intervjuer) har även en större samlad återmatning av resultat skett till 
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energimyndigheten (16 mars, 2009). Vidare har en vetenskaplig kvalitetssäkring skett 

genom deltagande i olika vetenskapliga workshops; t.ex. nationell workshop i HRM, 

nordisk workshop i verksamhets- och ekonomistyrning, workshop on networked 

learning collaboration and competence, men även vid forskningsinterna seminarier.  
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4. Kompetterande teoretiska utgångspunkter för 

diskussion 

Nedan presenteras ett antal teorier som kompletterar de teorier som ligger till grund för 
diskussionen som förs i de olika artiklarna. Teorierna i detta kapitel belyser framförallt 

organisering på olika sätt.  

Grundläggande föreställningar om organisationer  

I detta avsnitt lyfter jag fram teorier kring organisationers grundläggande drag. Detta 

är bland annat viktigt för att kunna beskriva hur en ny samhällsfunktion organiseras 

men även för att förstå organiseringens konsekvenser för samordning och för 

professionens framväxt. 

Vad är och vad kännetecknar en organisation? 

I sin diskussion om vad organisationer är refererar Etzioni (1966, s. 9) till Talcott 

Parsons klassiska definition att organisationer är ‖sociala enheter som avsiktigt 

konstrueras och rekonstrueras för att uppnå speciella mål‖. Definitionen visar på fyra 

centrala aspekter: att organisationer har en social dimension, att det finns en strukturell 

dimension, att de är konstruerade, och att det finns förutbestämda mål med 

verksamheten. Etzioni (ibid.) lyfter fram arbetsfördelning och fördelning av makt och 

ansvar för kommunikation som något som är medvetet konstruerat för att främja 

måluppfyllelse. Speciella maktcentra kontrollerar sedan att målsättningarna uppfylls. 

Denna traditionella bild av organisationer förknippas ofta med avgränsade juridiska 

objekt som består av både människor och andra fysiska tillgångar som t.ex. byggnader. 

I fallet som presenteras i denna studie ser denna bild något annorlunda ut. Eftersom det 

i det här fallet handlar om organiseringen kring en ny samhällsfunktion (och en ny 

profession), där organiseringen griper över flera juridiska gränser, har jag i detta 

sammanhang ändå valt att betrakta det som en organisation - en virtuell organisation.  

Virtuella organisationer (se t.ex. Holm och Ulhøi, 2010), eller imaginära 

organisationer (Hedberg et al., 1994) dök under nittiotalet upp som en kontrast till den 

traditionella synen på organisationer. En vanlig fråga i samband med virtuella 

organisationer är huruvida det ska ses som en ny organisationsform eller endast som 

en dimension av organiseringen. Genom att använda sig av konceptet virtuell 

organisering väcks associationer till dynamik, nätverk, distribuerade miljöer, 

digitalisering, flexibilitet, samarbete, kunskap och lärande (se t.ex. Schultze och 

Orlikowski, 2001; Holm och Ulhøi, ibid.). Virtuella organisationer har således drag av 

att traditionella organisationer. Samtidigt ligger det i begreppet virtuell att det är något 

som till synes existerar även om det saknar vissa drag (se diskussion i Hedberg och 

Olve, 1997). Det är inte en slump att attributet virtuell är hämtat från 
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informationsteknologin, IT ses i dessa sammanhang som en facilitator för 

organiseringen. Brunsson och Sahlin-Andersson (2000) menar att genom att betrakta 

något som en organisation (jfr imaginatören, Hedberg et al., ibid.) så ger man det en 

identitet. Eftersom det studerade fallet i denna studie inte är en organisation i den 

traditionella bemärkelsen har virtuell organisering hjälpt till att synliggöra 

organisationen kring den nya samhällsfunktionen. Genom att betrakta rådgivningen 

som en virtuell organisation är det även möjligt att identifiera hur samordningen och 

kontrollen kring den nya funktionen säkerställs.   

Organisationens delar och koordinering 

En dimension som Parsons definition av organisationer lyfter fram är den strukturella 

aspekten. Jag har i det här fallet valt att utgå från Mintzbergs (1980) struktureringssyn 

för att både identifiera och beskriva olika delar inom organisationen. Enligt Mintzberg 

(ibid.) består organisationen av fem huvuddelar: en strategisk topp, ett mellanskikt, en 

operativ kärna, en teknostruktur och en servicestruktur.  

1. Den strategiska toppen utgörs av en grupp personer som har det högsta 

administrativa och strategiska ansvaret.  

2. Mellanchefer utgör ett viktigt mellanskikt som ansvarar för att övervaka och 

samordna. De förmedlar information både uppåt och neråt i organisationen.  

3. Den operativa kärnan består av de som producerar varan eller tjänsten och är 

naturligtvis en central komponent i organisationen för att uppnå målen. 

4. Teknostrukturen består av funktioner som ej är direkt inblandade i 

produktionen, men som påverkar den genom att utforma planer, sätta upp 

rutiner och bedriva internutbildning. 

5. Servicestrukturen består av funktioner som ej direkt är inblandade i 

produktionen, men som är viktiga för att organisationen ska fungera, t.ex. 

löneadministration, städning, mm.  

 

De olika delarna varierar i storlek och tyngd beroende på organisationens karaktär. 

Mintzberg menar att utifrån de fem delarna finns det fem typiska konfigurationer: 

entreprenörorganisationen, maskinbyråkratin, den professionella byråkratin, den 

divisionaliserade organisationen och adhokratin. Framförallt tre av dessa är intressanta 

i denna kontext, maskinbyråkratin, den professionella byråkratin och adhokratin. Den 

första konfigurationen, maskinbyråkratin, känneteckas av centraliserad beslutsmakt, en 

tydlig hierarki, där det är procedurer och rutiner som styr. Kommunen, rådgivarnas (de 

flesta)  formella tillhörighet, karaktäriseras ofta av en liknande struktur och kontext. 

Samtidigt finns det vad gäller energi- och klimatrådgivningen ett delegerat ansvar, 

vilket snarare pekar på en professionell konfiguration. Den andra konfigurationen, den 

professionella byråkratin, kännetecknas av en decentraliserad beslutsmakt, där det 

handlar om grupperingar av individer som träffas för att utnyttja gemensamma 
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resurser, men som i övrigt vill och tar eget ansvar. Den tredje konfigurationen, 

adhokratin, kännetecknad av en decentraliserad beslutsmakt, är mer flytande, 

‖organisk‖, och otydlig i sin karaktär. Nätverk är ett exempel på en sådan struktur, 

något som även kännetecknar den samverkansstruktur som tagits fram för att 

samordna de kommunala energi- och klimatrådgivarna.  

All organiserad mänsklig aktivitet ger upphov till två fundamentala och motstridiga 

krav, menar Mintzberg (1980). Kraven handlar om fördelning av arbetsuppgifter och 

koordinering av dessa för att kunna utföra dem. Organisationens struktur är således 

resultatet av fördelningen av arbetet och hur det sedan koordineras. Enligt Mintzberg 

lyfter litteraturen fram fem tydliga samordningsprinciper efter vilka organisationer 

samordnar. 

Tabell 9 Samordningsmekanismer 

Samordningsmekanism Karaktäristik 

1. Ömsesidig anpassning bygger på informell koordinering mellan individer 

2. Direkt tillsyn bygger på att någon har ansvar för andras arbete  

3. Standardisering av arbetsprocesser  bygger på att innehållet i arbetet är specificerat 

4. Standardisering av resultat  bygger på att resultaten är specificerade 

5. Standardisering av färdigheter (och kunskap)  bygger på att den utbildning och träning som krävs för 
arbetet är specificerad 

 

Mintzbergs (ibid.) struktureringssyn används för att både belysa organisationen kring 

den kommunala energi- och klimatrådgivningen och för att identifiera vilken typ av 

samordning som främjas. Genom att studera hur organisationen kring 

samhällsfunktionen är designad, d.v.s. lyfta fram de olika delarna kopplat till de 

aktörer som är inblandade blir det alltså även tydligt hur verksamheten samordnas. 

Organisering  

Ovan har jag varit inne på teorier som fokuserar på strukturella aspekter av 

organisering. I det här avsnittet vill jag lyfta fram handlingarna och aktiviteterna som 

produceras genom dessa strukturer. Genom att koncentrera praktiken hamnar fokus på 

relationer och utförande som leder till ett visst utfall (se t.ex. Feldman och Orlikowski, 

2011). Eftersom studien handlar om en profession under framväxt är det viktigt att 

fokusera på vad som görs i praktiken för att samordna verksamheten. 

Organisering i en föränderlig kontext  

Parsons definition av en organisation inrymmer ord som konstrueras och 

rekonstrueras, vilket indikerar att organisationer är dynamiska och föränderliga. 

Tsoukas och Chia (2002) tar upp att organisationer karaktäriseras av ett flöde av 

mänskliga aktiviteter. Organisering kommer på så vis att handla om att bringa ordning 

i detta flöde, vilket bland annat görs genom att skapa strukturer och rutiner. Dessa 

strukturer och rutiner är således ett sätt att bringa både ordning och stabilitet i den för 

övrigt föränderliga kontexten. Samtidigt utgör strukturerna och rutinerna basen för 
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tolkning och agerande, vilket gör att de även är grunden för förändring (se t.ex. 

Orlikowskis [1996] diskussion om ‖ongoing improvisations‖, Feldman och Pentlands 

[2003] diskussion om rutiner som källa till både stabilitet och förändring). När den 

svenska regeringen 1997 valde att återinföra bidrag för kommuner att söka för att 

tillhandahålla energirådgivning grundades verksamheten i att rådgivarna skulle utföra 

ett antal aktiviteter på lokal nivå. Genom att se verksamheter som föränderliga och ta 

hänsyn till hur både aktiviteter och strukturer hänger samman i fallet och hur de 

samspelat över tid framträder bilden av hur organiseringen av en samhällsfunktion och 

en profession tar form. 

Organiseringen handlar således om att strukturera aktiviteter på ett effektivt sätt. 

Feldman och Orlikowski (2011) menar att organisationsteoretiker ofta har fokuserat på 

strukturerna (jfr Mintzberg ovan) medan de mänskliga aktiviteterna har fått en 

sekundär roll. Genom att istället fokusera på de mänskliga aktiviteterna lyfts ett annat 

perspektiv på organiseringen fram, d.v.s. den dagliga organisering som sker genom 

olika aktiviteter. Aktiviteter kan vara av rutinartad karaktär, men även om de är mer 

eller mindre automatiserade så tolkas och omsätts de kontinuerligt av individer, vilket 

enligt Feldman och Pentland (2003) gör den till en källa till förändring. Aktiviteter kan 

även vara mer improvisatoriska (Orlikowski, 1996), där det handlar om att individen 

kontinuerligt både tolkar, skapar sig en förståelse (jfr sensemaking, Weick, 1995) för 

sina arbetsuppgifter och omsätter dem i handling. Detta perspektiv på organisering 

menar Orlikowski (ibid) leder tankarna bort från traditionella byråkratier mot 

självorganisering och lärande. Den dynamiska process som är i fokus i denna studie 

leder tankarna till det senare av dessa två alternativ, d.v.s. det som är framväxande och 

självorganiserande. Samtidigt är byråkratin en del av den kontext i vilken 

samhällsfunktionen är en del och i vilken professionen utvecklas. Dessa teorier bidrar 

således i denna studie till att belysa hur aktiviteter och strukturer hänger samman i det 

berörda fallet och hur dessa sedan tolkas och omtolkas. 

Organisering ur ett framväxande perspektiv 

Ett perspektiv på självorganisering är Communities of Practice (CoP). Det som 

kännetecknar denna form av organisering är att den är framväxande och 

självorganiserad, där gemenskapen bygger på gemensamma intressen eller utmaningar 

och där fokus i gruppen ligger på att förbättra och utveckla den kunskap och förmåga 

som finns inom gruppen (Wenger, 1998). Det handlar om ett kollektivt sätt att förstå 

sin omvärld. CoP består enligt Wenger av tre dimensioner: domänen, gemenskapen 

och praktiken. Den första dimensionen, domänen, handlar om själva inriktningen, 

d.v.s. vad det är medlemmarna organiserar sig kring. I det här fallet rör domänen 

samhällsfunktionen och verksamheten i sig. Den andra dimensionen, gemenskapen 

handlar om relationerna och hur dessa hänger samman, själva organiseringen, och den 

tredje dimensionen, praktiken, handlar om vad de gör. Vad gäller organiseringen i det 
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här fallet så har den främst rört själva praktiken, d.v.s. hur de organiserar sig på olika 

nivåer, regionalt och nationellt, kring själva uppdraget, vad det är som ska ingå och 

hur det ska ‖levereras‖. Det är de tre dimensionerna tillsammans som utgör en CoP. 

Initialt har en CoP starkt förknippats med att vara just självorganiserade och 

framväxande, men senare studier, t.ex. Akkerman et al. (2008), Garavan och Carbery 

(2007) har byggt vidare på konceptet och menar att det går att organisera för att en 

CoP ska ta form. Akkerman et al. (ibid.) menar att det framförallt är tre dimensioner av 

aktiviteter som är viktiga för att en extern part ska kunna organisera för en CoP att ta 

form, nämligen att aktiviteten är meningsfull, delad och koordinerad. För att en 

aktivitet ska upplevas som meningsfull av medlemmarna i en CoP krävs att fokus 

ligger på sådant som har betydelse för gruppen och när detta identifierats består de 

meningsfulla aktiviteterna ofta av kunskaps- och informationsinhämtning till gruppen 

men även av att dela med varandra. Aktiviteterna leder sedan till att en gemensam 

repertoar successivt byggs upp (Wenger, 1998).  

Den andra dimensionen, delade aktiviteter, bygger på att medlemmarna i gruppen 

känner samhörighet med varandra, att de har en gemensam grund att utgå ifrån. 

Samhörigheten kan bero på att de har samma behov eller intressen eller att de möter 

likartade problem. Grupptillhörighet stärks ännu mer när uppfyllelsen av de 

individuella behoven är beroende av andra individers aktivitet. Nilsson (1993) lyfter 

till exempel fram regelbundenhet och likartade beteenden som trygghetsfaktorer och 

något som minskar osäkerhet inom en grupp. Man vet vad som förväntas; en förväntan 

som i sin tur påverkar individerna att agera likartat. Samhörighet och 

gruppmedlemskap skapar även gränser, d.v.s. vilka som tillhör och inte tillhör 

gruppen. Gränsdragning i detta sammanhang är en del i gruppens sätt att skapa sig en 

identitet. När en grupp börjar presentera sig som en sådan utåt mot omgivningen 

menar Akkerman et al. (ibid.) att detta även är en indikator på aktiviteterna verkligen 

är delade. I en situation när staten skapat förutsättningar för en decentraliserad 

samhällsfunktion och profession att ta form belyser organiseringen även hur 

samhörighet kring aktiviteteter och med gruppen kan ta form. Teorier som lyfter fram 

hur gränsdragning och identitet skapas hjälper till att fokusera den utveckling som 

gruppen och professionen genomgår. 

Den tredje dimensionen av aktivitet som lyfts fram är den koordinerade aktiviteten, 

d.v.s. när aktiviteterna organiseras i en viss riktning för att uppnå specifika mål. 

Koordinering leder ofta till mer formalisering kring rutiner, roller och uppdrag. När det 

gäller decentraliserade verksamheter är denna koordinering inte lika självklar. 

Akkerman et al. (ibid.) kommer fram till att innan organisering och koordinering av 

aktiviteter sker av en extern part är det viktigt att gruppen själv konstituerar sig, d.v.s. 

att de utvecklat meningsfulla och gemensamma aktiviteter. Vad gäller nya 

samhällsfunktioner, liknande detta fall, där uppdraget är formulerat centralt men där 

ansvaret för utförandet är decentraliserat, skulle man kunna tänka sig att en extern part 
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kan ha en koordinerande funktion. Trots den initiala tolkningen av CoP har Wenger 

(och Snyder, 2000) under senare tid har även kommit fram till att det går att organisera 

för CoP. Det handlar då om att skapa rätt förutsättningar för att en CoP ska växa fram, 

och detta kan man göra genom rätt sammansättning av människor och genom en 

infrastruktur som stödjer interaktion.  

Agraval och Joshi (2011) har i sin genomgång funnit att CoP ofta uppstår utifrån ett 

kunskapsbehov, något som också medför att medlemmarna är villiga att dela med sig 

av sin egen kunskap och kollektivt ta fram ny. De menar att det är oklarheter i kunskap 

eller arbetsuppgifter som motiverar deltagande och självorganisering i grupp. I sin 

litteraturgenomgång av empirisk grundade artiklar om CoP syntetiserar och 

identifierar de teman som vuxit fram. Det första temat som behandlas är huruvida 

CoPs enbart är framväxande eller om de även kan organiseras fram. De kommer i sin 

analys (precis som Wenger och Snyder, 2000) fram till att under rätt förutsättningar 

går det att medvetet skapa CoPs. Detta är relevant för denna studie eftersom den 

organisation som tagits fram från energimyndighetens sida kring samordningen av 

samhällfunktionen bygger på frivilligt deltagande. Det andra temat behandlar således 

dessa förutsättningar och hur man kan skapa en bra grogrund för CoP.   

Ett tredje tema som är centralt för att förstå vad det är som sker inom gruppen handlar 

om kunskap och kunskapande i CoPs. I genomgången av litteraturen på området lyfter 

Agraval och Joshi (ibid.) fram hur ett gemensamt kunskapande kan underlättas i 

gruppen, d.v.s. hur lärande bäst stimuleras. Bland annat visar studier att det är genom 

interaktion och diskussion med andra medlemmar som lärande sker. I decentraliserade 

verksamheter kan en daglig och naturlig interaktion försvåras, vilket gör samordningen 

extra viktig. Själva interaktionen kan sedan stimuleras genom att bjuda in andra 

experter eller genom coachning/mentorskap, genom att fokusera på att dela med sig av 

berättelser eller genom att anordna workshops. Tsoukas (2009) lyfter fram dialogen 

som viktig för att ny kunskap ska artikuleras. Dialoger syftar enligt honom till att reda 

ut något oklart eller något som förvånar och detta sker ofta genom att parterna 

resonerar tillsammans. Bland annat tar Tsoukas upp att ny organisatorisk kunskap 

uppstår när distinktioner görs. Dessa leder ofta till utveckling av nya processer, rutiner 

och handlingar. I liknande termer diskuterar Donnellon et al. (1986) kommunikationen 

som central i meningsskapande, däremot menar de att det finns olika vägar att nå en 

förståelse. Att skapa rätt förutsättningar för dialog och interaktion mellan verksamma 

kan även bilda en grund för en gemenskap att ta form. 

Agraval och Joshi (2011) lyfter även fram Ropes (2009) syn att det är i den nära 

relationen (gemenskapen) som förtroende och tillit byggs, vilket även är grunden för 

att övervinna barriärer för kunskapsdelning (både kognitiva och motivrelaterade). 

Sociala relationer som skapats i professionella sammanhang kan sedan skapa 

förutsättningar för informella kontakter där en gemensam syn på praktiken och nya 
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idéer utvecklas genom att dela erfarenheter och kunskap med varandra. Att skapa goda 

grunder för sociala relationer är således viktigt och kunskap i detta sammanhang är 

något som är en följd av ordinära aktiviteter, något som är kopplat till situationen och 

den är socialt konstruerad (Lave och Wenger, 1991; Brown och Duguid, 1991). I en 

verksamhet som samtidigt som den är under uppbyggnad är decentraliserad krävs det 

att samordningen organiseras så att både förtroende och tillit kan byggas.  

Organisering med hjälp av IT  

Att IT utgör en viktig del i organiseringen idag är inte förvånande. Jag har ovan varit 

inne på att IT är en central komponent i virtuell organisering (Holm och Ulhøi, 2010). 

Med dagens uppkopplingsmöjligheter är informationstekniken viktig både för 

administrativa syften men även för informationsspridning, speciellt vad gäller 

decentraliserade verksamheter. IT bidrar bland annat till att skapa nya möjligheter för 

kommunikation (se Daft och Lengel, 1986; Daft et al., 1987). Diskussionsforum, till 

exempel, kan fylla båda dessa syften. I dessa är det möjligt att både ställa frågor till en 

bred massa och få svar på dem, vilket gör att man inte längre är lika beroende av en 

specifik person i en organisation. Följderna av den nya tekniken är att positioner i en 

hierarki inte längre har lika stor betydelse. Olika kommunikationskanaler är också 

olika i rikedom. Eftersom de kommunala energi- och klimatrådgivarna är geografiskt 

spridda kan man tänka sig att IT är en viktig del för både samordning av och 

informationsspridning inom verksamheten. I sin studie av ideella föreningar (i det här 

fallet idrottsrörelsen) konstaterar Westelius et al. (2012) att både hemsidor och e-post 

är viktiga kanaler för kommunikation och har därmed även nått en bred användning. 

Dessa kommunikationskanaler kan även förväntas vara viktiga i rådgivningens 

sammanhang, både ur ett marknadsföringsperspektiv och ur ett 

samordningsperspektiv.  

En viktig funktion som webben och organiseringen med hjälp av IT har kommit att 

utgöra är den indirekta samordning den står för. Orlikowski (2000) för tidigt ett 

resonemang om hur tekniken i sig varit en revolution för organiseringen, och samtidigt 

så menar hon att det är just genom den återkommande användningen av tekniken som 

strukturer förstärks och befästs. Tekniken blir således en naturlig del i organiseringen. 

I en överförd kontext innebär Orlikowskis resonemang att IT skulle kunna ses som en 

intermediär för en organisation, d.v.s. tekniken blir bäraren av den virtuella 

organisationen och det är genom användningen av tekniken (webbsidor och e-post i de 

flesta fall) som organisationen befästs. I den här studien har jag valt att se tekniken 

som en bärare av strukturer och därmed en viktig komponent i organiseringen och 

koordineringen av en decentraliserad verksamhet.   
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Från autonoma professioner till professioner inom organisationers ramar 

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen är både en samhällsfunktion och en 

profession under framväxt därför är det viktigt att både förstå båda aspekterna.  I detta 

avsnitt diskuterar jag vad som kännetecknar professioner och professioners framväxt. 

Agevall och Jonnergård (2010b) hävdar att det har skett en rörelse vad gäller 

professioner från att vara egenverksamheter till att i större utsträckning vara 

integrerade delar i organisationer. Denna rörelse är extra tydlig inom offentlig sektor.  

Vad kännetecknar professioner? 

Det råder fortfarande inom professionsforskningen en viss otydlighet kring 

definitioner av professionsbegreppet, vissa gemensamma nämnare går dock att 

identifiera. Professioner karaktäriseras enligt Millersson (1998/1964) av att de bygger 

på färdigheter som är grundade i teoretisk kunskap och som kräver utbildning och 

träning, som sedan utvärderas genom examination. Vidare tar han upp att professioner 

är organiserade och integriteten både bygger på en yrkesetik och en service som syftar 

till samhällets bästa. Ytterligare en aspekt som Goode (1957) tar upp är identitet, en 

känsla av gruppgemenskap, som han menar kännetecknar professioner. Det som 

utmärker traditionella professioner såsom läkare, jurister och präster är att de har dessa 

attribut, vilket även har givet dem en given roll och status i samhället. Yngre 

professioner däremot, såsom t.ex. socialarbetare (Gibelman, 1999) och osteopater 

(Miller, 1998), kämpar med både sin identitet och sin status. Det finns också yrken 

som länge försökt driva en linje om ökad status, t.ex. lärare och sjuksköterskor. I det 

senare fallet har vårdförbundet under en längre tid drivit ett antal frågor för att markera 

medlemmarnas viktiga funktion i samhället. Förbundet har bland annat drivit 

kompetensfrågor och lönefrågor för att påvisa medlemmarnas status. Trenden är tydlig 

- många så kallade expertyrken stävar mot professionalisering, vilket visat sig sig extra 

tydligt inom offentlig sektor (Noordegraaf, 2007; Etzioni, 1969; Wilensky, 1964). 

Etzioni (1969) menar att det som karaktäriserar så kallade semi-professioner är att de 

antingen bara har vissa av de klassiska professionernas attribut eller bara lite mindre 

av allt: lite mindre kunskap, lite mindre autonomi, lite mindre diskretion osv. Vidare 

tar han upp att fokus inom gruppen snarare ligger på kommunikation av kunskap än på 

att skapa och använda kunskap. Eftersom det studerade fallet rör en ny 

samhällsfunktion och en profession under framväxt är det naturligt att studera det ur 

ett professionaliseringsperspektiv. Detta perspektiv hjälper till att fokusera och 

indikera olika utvecklingssteg i denna process. 

Som jag varit inne på tidigare handlar organisering om att på ett ändamålsenligt sätt 

uppnå bestämda resultat (Etzioni, 1966). Organisering förutsätter någon form av 

maktförhållanden. Utan hierarkin upphör organisationen att vara ett koordinerande 

instrument menar Etzioni (1969). Professioner och CoP bygger på en annan typ av 

logik kring organisering än den hierarkiska. Etzioni (ibid.) lyfter fram kunskap och 
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kreativitet som personliga egendomar och egenskaper vilka bygger på individuellt 

handlande. Administrativt handlande och professionellt handlande utgår från två olika 

logiker, där det administrativa handlandet bygger på hierarkisk makt medan 

professionellt handlande bygger på personligt ansvarstagande (ibid.). Professioner är 

numera i större utsträckning en del av organisationer vilket medför att de 

professionella även måste förhålla sig till den hierarkiska handlingslogiken. Den 

inneboende motsättning som finns mellan de två handlingsformerna skulle i detta fall 

kunna tänkas försvåra professionens framväxt. 

Professioner inom en byråkratisk kontext 

Det som kännetecknar senare års utveckling är att professioner alltmer går från att vara 

självständiga till att verka inom organisationers ramar (Agevall och Jonnergård, 

2010b). Denna rörelse påpekar de har även medfört att professionella ofta har gått från 

att vara egenanställda till anställda. Att som professionell vara anställd i en byråkratisk 

organisation är ett konfliktområde i sig menar Scott (1969; se även Sorensen och 

Sorensen, 1974). Konflikten rör framförallt de olika logikerna jag nämner ovan. Idag 

menar Agevall och Jonnergård (ibid.) att de flesta professionella inom den offentliga 

sektorn är anställda av kommuner, landsting eller staten. De lyfter dock fram undantag 

som t.ex. revisorer som de hävdar fortfarande är egenanställda. Den decentraliserade 

verksamhet som är i fokus i denna studie har visat sig ha både de som är anställda av 

kommunen och de som är egenanställda eller konsulter och för att förstå 

organiseringen av den nya samhällsfunktionen och dess konsekvenser är det viktigt att 

ha med båda perspektiven. 

Professionalisering – legitimitet på olika arenor 

Abbott (1988) benämner professionaliseringssträvanden som strävanden efter 

jurisdiktion. För att förstå dessa strävanden är det vikigt att förstå vad de grundar sig i, 

nämligen en önskan om att uppnå professionell status. Detta sker i konkurrens med 

andra och handlar om att erhålla (eller bevaka) rätten till ett exklusivt område (Goode, 

1969). Kontrollen över området är något som traditionellt styrs internt av de 

professionella. Samtidigt är de professionella beroende av att området är sanktionerat 

av brukarna av servicen. Denna process handlar enligt Abbott (ibid.) om att uppnå 

jurisdiktion och det finns olika strategier för att nå framgång i dessa sammanhang. Det 

kan t.ex. handla om en tydlig stängning mot andra yrkesgrupper eller om att öppna för 

att utvidga expertområdet.  

För att uppnå professionell status krävs enlig Abbott (ibid.) jurisdiktion på tre arenor: 

den publika arenan, den legala och arbetsplatsarenan. Den publika arenan kopplar till 

efterfrågan på den service de professionella erbjuder och för att detta ska ske måste 

brukaren (medborgaren) ha kunskap om både servicen och den kompetens som de 

professionella står för. Det handlar alltså om att bygga upp ett förtroende för 
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verksamheten så att brukarna känner tillit till de professionellas kunskap och 

kompetens i området. Nya samhällsfunktioner kan förväntas lägga en del tid att både 

på att bygga upp verksamheten i sig men även att bygga upp ett förtroende gentemot 

brukarna av servicen. Att uppnå jurisdiktion på den legala arenan handlar om 

sanktionering för verksamheten/arbetsområdet genom formella regelverk. Reglering 

kan ske på olika sätt, t.ex. genom reglering av utbildning eller licensiering. Den sista 

arenan handlar om arbetsplatsen och i och med att professioner numera befinner sig 

inom organisationers ramar har arbetsplatsen kommit att påverka de professionellas 

ställning i högre grad. Trenden mot en tydligare ekonomisk styrning har medfört 

ökade krav på uppföljning av de individuella arbetsinsatserna och för den 

professionelle har detta inneburit att autonomin minskar.  

Den svenska förvaltningsmodellen  

Vid återlanseringen av den kommunala energirådgivningen ingick verksamheten som 

en del i den dåvarande regeringens satsning på ett flerårigt program för ett ekologiskt 

och ekonomiskt uthålligt energisystem (se prop. 1997/98:1). För att förstå och belysa 

organiseringen kring den nya samhällsfunktionen är det därför viktigt att förstå hur den 

svenska förvaltningsmodellen ser ut. Nedan beskriver jag kortfattat modellen och 

litteratur om förändringar den genomgår. 

Förvaltningen på olika nivåer 

Premfors et al. (2009) lyfter fram tre egenskaper som kännetecknar den svenska 

förvaltningsmodellen: dualism, öppenhet och korporatism. Det är framförallt det första 

särdraget som är av intresse för denna studie. Detta särdrag handlar om spänningen 

mellan det administrativa och det politiska systemet. Vad gäller det politiska systemet 

består den svenska förvaltningsmodellen av tre olika politiska nivåer (se figur 10). 

Riksdag och regering agerar på den nationella nivån, medan den regionala och lokala 

nivån består av landsting och kommuner. Till den statliga nivån kopplas även ett antal 

myndigheter. Myndigheternas uppdrag fastställs av riksdag eller regering. Att den 

politiska organisationen påverkas på alla nivåer genom den demokratiska processen är 

naturligt. Den politiska organisationen påverkar sedan i sin tur den administrativa 

delen, t.ex. genom lagar, förordningar, direktiv. 
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På den lokala nivån är det framförallt kommunerna som är viktiga organisationer för 

både det politiska och administrativa systemet. Kommunernas politiska ställning 

karaktäriseras enligt Montin (2007) av tre doktriner: folkstyre, rättsstat och självstyre. 

Enligt kommunallagen (1991:900) får kommunerna ‖själva ha hand om sådana 

angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens […] område‖. 

Samtidigt kännetecknas samhällsutvecklingen av decentralisering, d.v.s. att 

kommunerna har tilldelats ansvar för nya uppgifter, ett sådant exempel under senare år 

är skolverksamheten. Den kommunala energi- och klimatrådgivning är också en 

verksamhet med ett decentraliserat ansvar. När det gäller denna verksamhet finns det 

dock en frivillighet kopplat till uppdraget. Kommunerna kan i det här fallet välja att 

antingen ansöka eller avstå från att ansöka om bidrag för att bedriva verksamheten. 

Staten följer dock upp de uppgifter som kommunerna åtagit sig. I detta sammanhang 

noterar Montin (ibid.) att staten under senare år gått från en mer processorienterad 

styrning mot innehållsstyrning.  

Agevall och Jonnergård (2010b) tar upp organiseringen i offentlig sektor i relation till 

professioner och professioners utveckling. De menar att det som karaktäriserar 

organiseringen inom den offentliga sektorn som helhet är tre olika styrlogiker, 

nämligen en politisk, en administrativ och en professionell. Den politiska dimensionen 

kopplar till de demokratiska processerna, den administrativa till ekonomi och 

rättsäkerhet medan den tredje rör de funktioner som ska utföras. Den professionella 

delen har kännetecknats av att de yrkesverksamma arbetar autonomt relativt de andra 

två. Dock i och med att New Public Management infördes har dessa relationer 

förändrats hävdar Agevall och Jonnergård (ibid.). Den nya filosofin har inneburit att 

fokus har kommit att ligga på uppföljning av arbete. Detta har ställt krav på en mer 

enhetlig organisationsstruktur och i förlängningen, menar de, kan detta medföra att de 

professionella kan komma att identifiera sig med organisationen snarare än med 

professionen. 
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Figur 10 Egen tolkning av förvaltningsmodellen (utifrån ”Hur Sverige styrs” regeringen.se) 
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En vikig del i de offentliga organisationernas arbete består i att serva medborgarna och 

det är därför inte konstigt att offentliga organisationer inrymmer många professionella. 

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen är ett exempel på en offentlig service 

som inrättats från statens sida för att kommuner ska kunna ‖ge en objektiv, lokalt och 

regionalt anpassad information och rådgivning både till enskilda och till lokala 

organisationer‖, rådgivning ‖som kompletterar den som ges av statliga myndigheter 

och kommersiella aktörer‖ (prop. 1997:98:1, s. 22). Under senare år har regeringen sett 

det som viktigt att det är medborgarnas behov som bör styra hur den offentliga 

servicen bör utformas (SOU 2009:92). I rapporten ‖Staten och kommunerna – 

uppgifter, struktur och relation‖ (SOU 2007:11) konstateras det dessutom att 

utvecklingen gått mot mer digitaliserad service, och i rapporten framgår det att denna 

utveckling har gått fort. Denna utveckling har i sig skapat en ny relation mellan 

myndigheter och medborgare. Samtidigt som fördelar diskuteras, t.ex. 

tillgänglighetsaspekter och ekonomiska aspekter, lyfts även fram att den digitala 

servicen inte i alla sammanhang är en bra lösning. Många människor begär fortfarande 

att få ha en direkt personlig kontakt. Den kommunala energi- och klimatrådgivningen 

bygger på den senare principen av de två. I detta sammanhang är det viktigt att se hur 

servicen har utvecklats i relation till medborgarnas behov och önskemål. 

Teorierna som presenterats ovan och som fördjupas i artiklarna används framförallt för 

att belysa de tre dimensionerna som jag ser som centrala i studien, d.v.s. professionen, 

verksamheten och samordningen, men även själva organiseringen av 

samhällsfunktionen. Vad gäller den första dimensionen, professionen, bidrar teorier 

om professioner och professionalisering (t.ex. Abbott, 1988; Goode, 1957; Millerson, 

1998/1964; Wilensky, 1964) till att förstå formeringen kring den nya 

samhällsfunktionen, hur gruppen konstituerar sig och identifierar sig. Denna process 

går både att studeras ur ett styrningsperspektiv, t.ex. hur identitet kan styras (Alvesson 

och Willmott, 2002), men även ur ett framväxande perspektiv. Teorier som fokuserar 

på hur individer i praktiken grupperar och självorganiserar sig kring olika intressen 

och uppdrag, såsom CoP (t.ex. Wenger, 1998), bidrar till förståelsen av det 

framväxande perspektivet av professionen och identiteten.  

Vad gäller de två andra dimensionerna, verksamheten och samordningen, och 

förståelsen av hur en samhällsfunktion organiseras och styrs bidrar bland annat ett 

intressentperspektiv (Freeman et al., 2010; Mitchell et al., 1997) till att identifiera 

aktörer som är delaktiga i verksamheten antingen i själva utförandet eller i 

samordningen. Vidare bidrar ekonomistyrningsteorier med att synliggöra olika typer 

av styrmekanismer som används i syfte att samordna verksamheten (t.ex. Malmi och 

Brown, 2008). Teorier som fokuserar på organisationer (Etzioni, 1966; Mintzberg, 

1980; Holm och Ulhøi, 2010) och organisering (Feldman och Orlikowski, 2010; 

Wenger, 1998) bidrar i denna kontext till att klarlägga hur organiseringen kring den 

nya samhällsfunktionen ser ut, hur de olika delarna i organiseringen hänger samman, 
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vilket är viktigt för att jag ska kunna uttala mig om organiseringens konsekvenser för 

samordningen och framväxten av en profession. I nästa kapitel beskrivs och 

sammanfattas de tre artiklar som utgör en väsentlig del av denna studie och där 

framgår även hur de olika teorierna använts för att belysa respektive dimension.  
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5. Sammanfattning av artiklarna 

I detta kapitel sammanfattas det huvudsakliga innehållet i de tre artiklarna. Innehållet 
kopplas sedan till de frågeställningar och dimensioner som lyfts fram i denna rapport. 

Artikel 1: Beyond a common title – on the formation of a professional 

identity among local authority energy and climate advisers  

Medförfattare: Alf Westelius  

Den första av artiklarna belyser formeringen av en yrkeskår utifrån ett professions- och 

identitetsperspektiv. Den här artikeln lyfter således fram den första dimensionen som 

jag anser viktig för denna studie, nämligen professionen och den professionella 

identiteten. Den kommunala energi- och klimatrådgivningen är som jag skriver 

inledningsvis i denna rapport ett exempel på hur staten identifierat ett behov och sedan 

genom ekonomiska incitament skapat förutsättningar för att en ny samhällsfunktion 

och ny yrkesgrupp ska kunna formas. Eftersom både samhällsfunktionen i sig och den 

operativa verksamheten (praktiken) är under utveckling, var fallet intressant att även 

studera ifrån ett identitetsformeringsperspektiv. Den första artikeln utforskar därför 

hur en sammanhållen syn på yrket och identiteten kan formas i ett tidigt skede i en 

professions utveckling, i ett fall där både verksamhet och de som utför servicen är 

geografiskt spridda. Studien fokuserar på vilka drivkrafterna är som karaktäriserar 

denna process och mer precist hur reglerande/styrande respektive 

framväxande/självstyrande drivkrafter samverkar kompletterar och samverkar i 

utvecklingen av en professionell identitet. De båda perspektiven hävdar vi i artikeln 

bidrar till att öka förståelsen av hur utspridda och relativt isolerade individer kan riktas 

mot samma mål och hur en sammanhållning mellan de yrkesverksamma kan ta form.  

Resultaten i artikeln bygger på en studie gjord utifrån en kvalitativ och explorativ 

ansats. En extensiv förförståelse för fallet byggdes upp under åren 2005-2006, där en 

kontinuerlig interaktion skedde med ett tiotal rådgivare och personal från två 

energikontor. Vidare genomfördes hösten 2007 och början av 2008 totalt 7 fältbesök. 5 

uppföljande djupintervjuer genomfördes under våren 2009. Utöver dessa punktvisa 

insatser har dokumentanalyser genomförts kontinuerligt under perioden 2007-2010. 

Nedan följer en mer specifik redogörelse för metoden kopplat till artikelns fokus och 

syfte. 

Det framväxande/självstyrande perspektivet handlar om individernas (kollektivets) 

tolkning av yrkesrollen, hur de satt sig in i sina arbetsuppgifter och vad de ser som 

kännetecknande för gruppen och den kunskap de representerar. Detta perspektiv har 

undersökts både genom fältbesök och med hjälp av intervjuer (genomförda vid olika 

tidpunkter). Det framväxande handlar således om vardagen och hur de dagliga 
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aktiviteterna kommer till uttryck och hur individen tar sig an de olika uppgifterna, 

medan det självstyrande perspektivet handlar om individens val och prioriteringar mot 

bakgrund av uppdraget och sina egna kunskaper och färdigheter. 

Det reglerande/styrande perspektivet handlar om hur man från ett ledningsperspektiv 

(dels från statens/energimyndighetens sida och dels från kommunernas sida) kan rikta 

och styra vad som ska stå i fokus i verksamheten och därmed även reglera och påverka 

den professionella arenan och identiteten. För att fånga ett ledningsperspektiv har vi 

granskat föreskrifter och regleringsbrev som rör verksamheten. I dessa kommer 

regeringens (statens) visioner för verksamheten till uttryck. De olika 

policydokumenten har bidragit med kunskap om målen med verksamheten, vem 

verksamheten avser och till vilka den riktar sig, vem som har ansvar för verksamheten 

och andra specifika regleringar. Dessa dokument är viktiga för att förstå inramningen 

av uppdraget (samhällsfunktionen) och bakgrunden till identiteten. Reglering på lokal 

nivå handlar främst i det här fallet om reglering av tjänsten. Detta har bland annat 

studerats genom granskning av 18 tjänsteutlysningar under perioden 2007-10-01 till 

2009-02-28, men även genom intervjuer med rådgivare om hur deras tjänster ser ut 

och vad de själva anser vara styrande för deras verksamhet. Reglering har även 

studerats i samband med fältbesöken, men även genom att ta del av olika dokument 

som riktats till de verksamma antingen i stödjande eller förtydligande syfte. Fokus i 

fältbesöken låg på samordning av verksamheten, dvs. hur myndigheten och de 

regionala energikontoren arbetar med mötesarenor för att belysa olika frågor kopplat 

till uppdraget.  

Sammantaget har de olika datainsamlingsmetoderna gett ett brett material som sedan 

analyserats systematiskt. Vid genomläsning av materialet har olika teman identifierats 

kopplat till de två perspektiven framväxande/självstyrande och reglerande/styrande. 

Den teoretiska inramningen (se nedan) har sedan hjälpt till att fokusera analysen 

ytterligare.  

I artikeln fokuserar vi som jag nämner inledningsvis vilka drivkrafterna är utifrån de 

två dimensionerna, d.v.s. de som är framväxande (emergenta) och mer oförutsägbara 

till sin karaktär, och de som är reglerande (styrande) och mer förutsägbara. Vi 

diskuterar sedan vilken roll dessa drivkrafter kan ha för framväxten av en professionell 

identitet. Utifrån utvecklingen av en ny samhällsfunktion gör vi även ett 

grundantagande att det inom gruppen som utför servicen även finns 

professionaliseringssträvanden. Med utgångspunkt i detta antagande blir professions- 

och professionaliseringsteorier viktiga (Wilensky, 1964; Friedson, 1983; Abbott, 1988; 

Marks, 2010) för att förklara och förstå de två dimensionernas betydelse för 

utvecklingen av en professionell identitet. Det som generellt betecknar en profession är 

att det är en yrkesgrupp där medlemmarna har vissa gemensamma drag, och 

professionslitteraturen hjälper till att tydliggöra dessa drag och hur de utvecklas. 

Professionaliseringsprocessen har även vissa likheter med identitetsprocessen då det 

handlar om att ‖lyfta fram‖ det speciella, det unika i kompetensen eller kunskapen. Det 
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som skiljer de två perspektiven är dock fokus för analysen, där professionen rör hur de 

professionella (i motsats till medarbetarna) positionerar sig gentemot sin omgivning, 

medan identitetsperspektivet är mer knutet till individen och hur denna positionerar sig 

gentemot gruppen och sin omvärld. Båda perspektiven är dock fruktbara för att belysa 

vilken funktion olika drivkrafter fyller. 

Det framväxande perspektivet inriktar sig här på den kollektiva synen på den 

professionella identiteten, d.v.s. den som är socialt konstruerad. Utifrån detta handlar 

det om att förklara om och i så fall hur gemensamma tolkningar och uppfattningar om 

vad som kännetecknar yrket och dem själva tar form och vad dessa tolkningar består i. 

Ett sätt vi analyserar identitetsutveckling på i artikeln är att vi utgår från teorier som 

fokuserar på meningsskapande i praktiken, d.v.s. teorier som ser identitet som något 

som är nära sammankopplat med praktiken och medlemskapet i en grupp (Orr, 1996; 

Lave och Wenger, 1991; Brown och Duguid, 1991; Wenger, 1998). Att belysa fallet 

med hjälp av dessa teorier menar vi hjälper att förstå hur struktur och praktik hänger 

samman, men även hur den sociala dimensionen ger både struktur och mening till det 

de yrkesverksamma gör.  

Det ramverk vi har tagit fram består bland annat av en dimension som fokuserar på 

vad identitet är (Mead, 1976; Ashforth et al., 2008), dvs. hur vi relaterar och förhåller 

oss till vår omgivning, vilka olika roller vi intar (Goffman, 1959) och hur vi 

positionerar oss gentemot andra för att påvisa vad som kännetecknar oss (Davis och 

Harré, 1990), men även hur identiteten kan regleras (Alvesson och Willmott, 2002). 

Det reglerande/styrande perspektivet analyseras i artikeln utifrån hur man ur ett 

ledningsperspektiv kan rikta och styra fokus på identiteten. Alvesson och Willmott 

(ibid.) tar upp ett antal sätt som organisationer kan använda sig av för att ‖produce the 

appropriate individual‖. De olika teoretiska spåren har sedan byggts ihop till ett 

ramverk, figur 11 nedan, som vägleder både analysen och diskussionen av resultaten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 11 Ramverk för att utforska olika drivkrafter i identitetsutvecklingsprocessen 
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Resultaten i det här fallet tyder på att det ännu ej finns en tydlig professionell identitet 

kopplat till den kommunala energi- och klimatrådgivningen. Däremot finns en relativt 

stor samsyn på generell nivå kring uppdraget och vad det innebär och står för, d.v.s. 

vad den kommunala energi- och klimatrådgivningen är. I studien framkommer det att 

de verksamma snarare identifierar sig med sin utbildning, t.ex. byggnadsingenjör, 

miljövetare, än sin yrkesroll. Detta tyder på att en viss positionering (Davies och 

Harré, 1990) sker inom gruppen, en positionering som rör dem själva. Detta gör att 

bilden av vad som krävs för att utföra uppdraget, d.v.s. vilka kvalifikationer som 

kännetecknar rollen som rådgivare, är betydligt spretigare än den som kännetecknar 

uppdraget. Både roll och uppdrag är teman som har behandlats och diskuterats ur olika 

aspekter under de årliga nationella sammankomsterna för energirådgivare, vilket visar 

på att det finns en vilja och strävan från både myndighetens och rådgivarnas sida att 

utveckla både professionen och verksamheten. Från myndighetens och regeringens 

sida har man successivt vidtagit olika reglerande åtgärder medan man från gruppens 

sida söker samsyn genom att dela erfarenheter och goda exempel med varandra, något 

som i förlängningen påverkar identiteten (Lave och Wenger, 1991; Brown och 

Duguid, 1991).  

Den personliga identiteten, d.v.s. hur rådgivarna uppfattar sig själva, är också en viktig 

komponent för hur uppdraget tolkas och genomförs. Osäkerhet kopplad till omvärlden, 

till situationen inom kommunen och finansieringsformen, påverkar hur de enskilda 

rådgivarna uppfattar och genomför uppdraget. Osäkerheten är i sig en drivkraft för att 

utveckla en gemensam identitet. Den triggar frågor hos individerna om vem de är 

relativt sin omvärld och sina medarbetare, vad det är för kompetens de står för och vad 

det är de gör (Weick, 1995). Detta är frågor som diskuteras inom gruppen och som de 

aktivt arbetar med att tydliggöra för varandra, t.ex. genom goda exempel och genom 

workshoparbete, och för andra, t.ex. genom olika former av marknadsföring. I det 

studerade fallet söker gruppen status både internt inom kommunen men även externt 

gentemot kunden. Det framkommer dock i dialogen med rådgivarna att praktiken ser 

olika ut. Det finns rådgivare som ‖väver in‖ rådgivningen i sin övriga verksamhet, 

t.ex. i sitt arbete med byggnadsfrågor, samtidigt som det finns andra som har 

rådgivningen som utgångspunkt i sitt arbete. 

Individerna har visat sig ha olika kunskap och kompetenser, vilket i sig är viktiga 

drivkrafter i den kollektiva tolkningen av identiteten. Olika kunskap och mening 

triggar ofta diskussioner som i sin tur leder till ett gemensamt meningsskapande (Lave 

och Wenger, 1991; Brown och Duguid, 1991; Weick, 1995), vilket även visat sig 

tydligt i detta fall. Även om den kollektiva uppfattningen om identiteten är något svag 

finns det ett antal indikatorer som visar på en strävan mot förtydligande. Till exempel 

höjs röster om nationella kampanjer för att höja både status och efterfrågan på 

servicen, vilket tyder på en professionaliseringsprocess (se t.ex. Marks, 2010; 

Noordegraaf, 2007). Vidare finns det inom gruppen olika symboler framtagna för att 
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synliggöra verksamheten. Ett antal regionala logotyper som används på hemsidor, 

brevpapper, på kläder och postermaterial för att bland annat utmärka sig vid mässor 

och dylikt, har noterats. Att använda sig av markörer är även ett sätt att påvisa sin 

identitet. Den regionala indelningen tyder på att den regionala gruppbildningen 

(gemenskapen) är starkare än den professionella.  

Regeringen och energimyndigheten har vidtagit ett antal regleringar under vägens 

gång. Genom att nischa verksamheten, d.v.s. ‖ge oberoende råd‖ och definiera vad de 

verksamma får och inte får göra regleras både scenen och handlingsutrymmet för den 

anställda (jfr Alvesson och Willmott, 2002). Organiseringen av verksamheten där 

statens energimyndighet av regeringen har tilldelats ett övergripande ansvar och där 

myndigheten i sin tur utvecklat en nätverksstruktur för möten på regional och nationell 

nivå är en reglering av sociala relationer i sig, men även en grund för förstärkning av 

gruppidentiteten och praktiken. Träffarna fokuserar både på praktiknära frågor och på 

att lyfta fram goda exempel. På så sätt både produceras och reproduceras olika 

aktiviteter och framstår till slut som praktikgemensamma (Berger och Luckman, 1966; 

Brown och Duguid, 1991).  

Artikeln illustrerar således hur den professionella identiteten i det här fallet är en 

produkt av både inre framväxande krafter och yttre styrande/reglerande krafter, där de 

styrande/reglerande drivkrafterna har varit en förutsättning för att de framväxande 

drivkrafterna ska ta form. Det som förenar gruppen är främst uppdraget i sig och inte 

en gemensam kunskapsbas. Ur ett professionsperspektiv blir det tydligt att det handlar 

om en intern konstituering av gruppen på samma gång som den försöker profilera sig 

externt mot brukarna av servicen. 
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Artikel 2: Controls in an emerging profession: a stakeholder approach 

Medförfattare: Erik Nilsson  

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen, är en ‖konstruerad‖ 

samhällsfunktion, en funktion som inrättats utifrån ett statligt initiativ och där både 

ansvar och genomförande av den operativa verksamheten är decentraliserat. Därför var 

det intressant att studera hur, d.v.s med vilka instrument, verksamheten och de 

verksamma styrs och följs upp både från ett statligt perspektiv och från ett 

operationellt perspektiv. Den andra artikeln fokuserar således på den andra 

dimensionen, verksamheten, vilken är viktig för att förstå organiseringen av en ny 

samhällsfunktion. Artikeln har som syfte att identifiera de olika aktörer som är 

involverade i styrprocessen samt att beskriva vilka styrmekanismer (vilket ‖styrpaket‖) 

som de olika aktörerna besitter och hur de använder sig av dem för att samordna 

uppdrag (både vad gäller kunskapsinnehåll och praktik) och de verksamma, d.v.s. 

utförarna av uppdraget. En samlad bild av hur verksamheten styrs, d.v.s. vem som styr 

och med vilka instrument det sker, utgör grunden för en diskussion om hur olika 

styrmekanismer kan användas i en komplex styrmiljö, en miljö med aktörer tillhörande 

olika legala enheter och som potentiellt kan ha olika mål med verksamheten. Den 

andra artikeln fokuserar således på hur styrningen i praktiken hänger samman och vad 

de inblandade aktörerna har för ansvar.  

Resultaten som ligger till grund för diskussionen utgår från samma studie som tidigare 

är beskriven i denna rapport (kapitel 3), en studie som har varit kvalitativ och 

explorativ i sin ansats. En extensiv förförståelse för fallet byggdes upp under åren 

2005-2006. Kontinuerlig interaktion skedde med ett tiotal rådgivare och personal från 

två energikontor under denna period. Vidare genomfördes hösten 2007 och början av 

2008 totalt 7 fältbesök. 5 uppföljande djupintervjuer genomfördes under våren 2009. 

Utöver dessa punktvisa insatser har dokumentanalyser och uppföljande samtal 

genomförts kontinuerligt under perioden 2007-2010. Nedan följer en mer specifik 

redogörelse för metoden kopplat till artikelns fokus och syfte.  

Artikeln tar utgångspunkt i styrteorier (management control) där ett övergripande 

ramverk, Malmi och Browns (2008) ‖management control as a package‖, appliceras i 

kombination med ett intressentperspektiv på fallet. För identifiering och 

karaktärisering av inblandade aktörer tar vi i artikeln hjälp av Mitchell et al.s (1997) 

intressenttypologi (se figur 12 nedan). Identifieringen av aktörer och styrmekanismer 

har i det här fallet varit teoridrivna. Vad gäller identifiering och kartläggning av 

inblandade aktörer har vi på ett övergripande plan utgått från Freemans (1984) 

definition av ‖stakeholder‖, d.v.s. de grupper utan vilkas stöd organisationen (i det här 

fallet professionen) skulle upphöra att existera (i Freeman et al., 2010, s. 31) . Utifrån 

den övergipande definitionen och Mitchell et al.s (1997) intressenttypologi (se figur 12 

nedan) identifierade och karaktäriserade vi 6 olika typer av intressenter som har 

inflytande över verksamheten, nämligen regeringen, energimyndigheten, regionala 

energikontoren, kommunerna, rådgivarna själva och de rådsökande.  
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Typologin är inte tänkt att ses som en grund för statisk klassificering utan aktörerna 

kan röra sig mellan de olika kategorierna och ‖växla roller‖. Vi har därför även med 

hjälp av typologin försökt att tydliggöra i vilken riktning rörelserna går och varför, 

samt att koppla detta till olika styrmekanismer. För att identifiera mekanismerna har vi 

utgått från Malmi och Browns ramverk (2008). Styrpaketet, som illustreras i figur 13, 

bidrar till att identifiera styrmekanismer utifrån olika aspekter, alltifrån kulturella 

mekanismer till administrativa mekanismer, samt hur de relaterar till varandra. I 

figuren finns en vertikal och en horisontell rörelse, d.v.s den kulturella styrningen 

genomsyrar de andra nivåerna, och vad gäller planering och uppföljning (cybernetisk 

styrning) så är det en naturlig rörelse från långsiktsplanering till olika mätsystem och 

belöningar och bonusar.  
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bonusar 

Långsikts-
planering 

Aktivitets-
planering 

Budgetar 
Finansiella 
mätsystem 

Icke-
finansiella 
mätsystem 

Hybrid-
mätsystem 

Administrativ styrning 

Ledningsstruktur Organisationsstruktur 
Policyer och 

tillvägagångssätt 
 

Figur 13 Management Control Package (fritt efter Malmi och Brown, 2008, s. 291) 

Olika typer av datakällor har använts för att utforska styrmekanismer kopplat till 

Malmi och Browns (ibid.) ramverk. De kulturella styrmekanismerna har vi kunnat 

iaktta i samband med fältbesök men även följt upp i intervjuer. Planering och 

uppföljning av verksamhet har varit i fokus i intervjuerna men vi har även studerat 

olika dokument kopplat till dessa aspekter, t.ex. utvärderingar, 

Grad av påverkan 
Passiv 

Dominant 

Villkorlig 

Beroende 

Definitiv Farlig 

Krävande 

LEGITIMITET 

MAKT 

ANGELÄGENHET 

Figur 12 Stakeholder typology (fritt efter Mitchell et al. 1997, s. 874) 
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verksamhetsplaneringar. Kartläggningen av intressenterna och relationerna, samt olika 

policyer och tillvägagångssätt som är knutna till verksamheten, t.ex. förordningar, 

regleringsbrev, mallar för planering, dokument som förtydligar tolkning av uppdrag, 

har i kombination med intervjuer bidragit till förståelsen av den administrativa 

styrningen.  

I artikeln summerar vi och kopplar ihop olika intressenter med olika styrmekanismer. 

Tabell 10 nedan illustrerar det ‖kontrollpaket‖ som utvecklats över tid i det studerade 

fallet och är således en samlad bild av de styrmekanismer som vuxit fram över åren. 

Utvecklingen är tydlig och visar på att det går mot en gradvis utökning och skärpning 

av existerande styrmekanismer. Detta visar sig bland annat genom förtydligande 

skrivningar i förordningar och ytterligare krav på uppföljning. Trots den komplexa 

kontrollmiljön med många intressenters inblandning verkar den övergripande 

administrativa strukturen balansera olika intressekonflikter som kan uppstå mellan 

olika intressenter. 

Tabell 10 Sammanställning av styrpaketet 

Intressent Karaktäristik Styrmekanismerna och styrmixen  

Staten 
(regeringen) 

Passiv (→ 
dominant eller 
definitiv)  

 

Administrativ 
styrning 

Del av ledningsstrukturen 
(policyskapare på nationell nivå) 
Policyer och tillvägagångssätt 
(reglerande dokument, t.ex. 
förordningar, regleringsbrev, direktiv) 

Planering och 
uppföljning 

Långsiktsplanering (strategiskt fokus i 
föreskrifterna)  

Energi-
myndigheten 

(Beroende ) 
definitiv  

 

Administrativ 
styrning 

Del av ledningsstrukturen 
(övergripande och administrativt ansvar 
för verksamheten, t.ex. 
bidragssystemet)  
Policyer och tillvägagångssätt 
(utbildning)  

Planering och 
uppföljning 

Mätsystem (administrerar/koordinerar 
uppföljning av verksamheten)  

Kulturstyrning Värderingar och symboler (sätter 
ramarna för 
nätverksstrukturer/nätverkande)  

Regionala 
energikontor  

Beroende 

 

Administrativ 
styrning 

Del av ledningsstrukturen (regional 
koordinator-/stödfunktion t.ex. möten, 
utbildning, information ) 

Kulturstyrning Värderingar (formas i 
mentorsrelationen)  
Klaner (regionala praktiker och sociala 
strukturer)  
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Kommunerna Passiv  
(→ dominant 
eller definitiv) 

Administrativ 
styrning  

Del av ledningsstrukturen 
(uppdragstagare och arbetsgivare) 
Lokal organisationsstruktur (kontroll 
över fysisk placering och 
tjänstebeskrivningen)  

Kulturstyrning Värderingar (kontroll över 
tjänstetillsättning)  
Klaner och värderingar (kontroll över 
placeringen i den fysiska arbetsmiljön 
t.ex. kontorslandskap) 

Rådgivarna Definitiv  Administrativ 
styrning 

Del av ledningsstrukturen (utförare av 
uppdrag)  

Planering och 
uppföljning 

Aktivitetsplanering och uppföljning 
Ansvar för lokal budget 

Kulturstyrning Klaner (praktiken driver samverkan i 
grupp, communities) 

Brukarna Krävande   Efterfrågan (styr över innehåll) 

 

I den komplexa styrmiljön, där många olika intressenter (med olika styrlogiker) är 

inblandade, visar resultaten i studien att olika intressenter har olika mycket och olika 

typ av inflytande över verksamheten. Även om sammanställningen av styrmixen visar 

på att flertalet intressenter är representerade i de olika delarna i ramverket, så visar 

praktiken att de har inflytande över enskilda styrmekanismer inom den berörda delen. 

Dynamiken i styrningen visar sig bland annat genom att vissa intressenter intar olika 

roller vid olika tidpunkter, medan andra har en mer fast roll. Regeringen till exempel 

växlar mellan att ha en passiv och en definitiv roll. I detta fall sker den definitiva 

påverkan på ett strategiskt plan, d.v.s. de reglerar inriktningen på verksamheten (t.ex. 

att koppla energieffektivisering till klimat- och transportfrågan). Rådgivarnas roll är 

däremot fast, där de har ett definitivt inflytande på ett operativt plan, bland annat 

genom att daglig (kortsiktig) planering och uppföljning av aktiviter sker av dem själva.  

Artikeln illustrerar således hur styrningen hänger samman i en komplex miljö och hur 

en ny samhällsfunktion och en ny profession samordnas med hjälp av olika 

intressenter och mekanismer. I detta sammanhang är det framförallt två intressenter 

som framstår ha mer inflytande över verksamheten än övriga, det är energirådgivarna 

själva och energimyndigheten. Energirådgivarna är de som har inflytande över den 

dagliga agendan och de som har kontroll över den operativa delen. Energimyndigheten 

är den intressent som har inflytande vad gäller policynivån, de som bereder och 

påverkar regeringen i deras beslut om verksamheten. 
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Artikel 3: Social networking and networking technology - the emergence 

and fostering of the network/s of local authority energy consultancy 

Medförfattare: Alf Westelius  

Ett av huvudspåren i studien handlar om samordning av geografiskt spridda individer i 

framväxande professioner, vilket motsvarar den tredje dimensionen som beskrivs 

inledningsvis i denna rapport. Frågor vi ställde oss initialt var om och hur 

nätverkstekniker kan användas för att forma framväxande nätverk. Detta utmynnade 

sedan i ett antal underfrågor som vad är det som driver nätverkande - är det 

kunskapande som står i fokus eller är det praktiken, och hur kan fysiska och 

psykologiska avstånd mellan medlemmar överbryggas? Den tredje artikeln belyser 

således hur samverkan utifrån samordnande insatser med fokus på kunskap och 

kunskapsdelning kan växa fram och på så sätt skapa livskraftiga nätverk. Artikeln tar 

stöd i praktikfokuserad litteratur där kunskap och kunskapsdelning är centrala teman 

(ex. Lave och Wenger, 1991; Brown och Duguid, 1991; Wenger, 1998; Nonaka och 

Konno, 1998; Nonaka och Toyama, 2003 ), men även litteratur som fokuserar på 

vilken roll IT har för kommunikation och samverkan (t.ex. Daft och Lengel, 1986; 

Lee, 1994; Sole och Appelgate, 2000). De olika teoretiska spåren har använts för att 

utforska och beskriva om nätverk formats och i så fall hur nätverkande mellan 

rådgivarna har tagit form.  

Resultaten som ligger till grund för diskussionen i denna artikel bygger på studien som 

är beskriven i kapitel 3, en studie som har varit kvalitativ och explorativ i sin ansats. 

En extensiv förförståelse för fallet byggdes upp under åren 2005-2006 där en 

kontinuerlig interaktion skedde med ett tiotal rådgivare och personal från två 

energikontor. Vidare genomfördes hösten 2007 och början av 2008 totalt 7 fältbesök. I 

samband med fältbesöken genomfördes även en del uppföljande samtal med fokus på 

hur IT används inom de regionala nätverken. Utöver dessa punktvisa insatser har 

dokumentanalyser genomförts kontinuerligt. Dokumentanalyserna har i detta fall 

bestått i studier av framförallt hemsidor och webbaserade diskussionsforum med fokus 

på kunskapsdelning och informationsspridning. 

Ett spår inom praktikorienterade teorier ser gemenskapen som oskiljaktig från 

praktiken och det är genom socialisering kopplat till sammanhanget som individen 

både förvärvar kunskaper och blir en del av sammanhanget (eng. Communities of 

Practice, Lave och Wenger, 1991; Wenger, 1998). Att integreras genom socialisering i 

ett sammanhang innebär inte endast förvärvande av specifika kunskaper, utan även 

utveckling av en identitet, d.v.s. att bli en del av det som sammanhanget/gemenskapen 

står för. Kunskap är således nära sammankopplad med den sociala kontexten och att 

skapa kunskap är därmed inte endast en individuell process utan sker gemensamt. 

Grupp och praktik är centrala dimensioner enligt detta synsätt, och genom att studera 

praktiken får vi även inblick i hur kunskap utvecklas och delas inom gruppen. 
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Socialiseringen sker bland annat genom meningsskapande aktiviteter som bygger på 

förhandling och konkretisering av det sagda. Att tillsammans utveckla praktiken på 

detta sätt ökar även medlemmarnas ansvarstagande. Dessa interna drivkrafter gör att 

gruppen blir sammansvetsad och över tid kommer att ha utvecklat en gemensam 

repertoar av erfarenheter, språk och koncept. Det finns även gemenskaper där 

medlemmarna inte är lika hårt knutna till varandra, men där det fortfarande finns 

gemensamma mål eller intressen som håller dem samman. Dessa gemenskaper 

illustreras som nätverk av praktiker (eng. networks of practice, Brown och Duguid, 

2001). Nätverksallusionen används för att lyfta fram skillnaden i kontakt mellan de 

olika organisationsformerna (grupp och nätverk). Båda teorierna används i artikeln för 

att belysa fallet och förstå hur kunskap sprids och delas, men även hur ny kunskap 

utvecklas (Nonaka och Konno, 1998; Nonaka och Toyama, 2003) .  

IT har länge ansetts underlätta kommunikation och samverkan, och i artikeln tar vi upp 

olika typer av medierad kommunikation (t.ex. Daft och Lengel, 1986) och för vilka 

ändamål de är lämpliga att använda. Daft och Lengel (ibid.) menar att beroende på 

syftet med kommunikationen finns det ett spektrum av kommunikationssätt (alltifrån 

regler till möten) och kommunikationsmedel att välja mellan. De olika 

kommunikationsmedlen skiljer sig vad gäller förmågan att förmedla rikheten i 

informationen. Inom informationssystemslitteraturen finns det forskning som visar på 

att en rik kommunikation kan ske inom nätverk med hjälp av e-mail (Lee, 1994; 

Ngwenyama och Lee, 1997) speciellt när det handlar om gemensamma och kända 

problem, medan rikare medium såsom möten eller telefon används när nya problem 

diskuteras (Sole och Appelgate, 2000). Vad gäller chattanvändning visar forskningen 

på ökad frekvens och att den används främst i ett socialt syfte (Li, 2007; Cheuk och 

Chan, 2007), men att den troligtvis är beroende av att individerna knutit kontakt och är 

vana vid tekniken sedan tidigare. 

Resultaten visar att praktiken både förenar och skiljer åt. Förenar i den meningen att 

det är praktiken, uppdraget, som de har gemensamt, en praktik som inte kräver delat 

engagemang för själva praktiseringen. Men eftersom det inte finns ett tydligt innehåll 

kopplat uppdraget visar studien att rådgivarna tar kontakt med varandra för att 

diskutera både innehåll och form. Det är huvudsakligen fyra orsaker till att de 

kontaktar varandra, nämligen bristande kunskap, som en kontrollinstans för att 

försäkra sig om att man ‖gör rätt‖, i sociala syften eller i samarbetssyfte. Resultaten 

visar även att i de fall rådgivningen är organiserad enligt samarbetsmodellen, d.v.s. att 

flera kommuner och därmed oftast fler rådgivare samarbetar kring servicen, är 

socialiseringsprocessen och gruppbildningen mer uppenbar. Fokus inom gruppen är 

inte så mycket på ny kunskapsproduktion som på kunskaps- och informationsdelning.  
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Sammankomsterna på både regional och nationell nivå mellan de verksamma har 

hjälpt till att forma ett mer samstämt nätverk, bland annat genom att de fokuserar på 

kunskaps- och erfarenhetsutbyte vid dessa tillställningar. Sammankomsterna 

representerar även arenor där tillit och kontakter byggs mellan de verksamma, en 

viktig del i att fortsatt kommunikation ska ta vid. Energimyndigheten och de regionala 

energikontoren fungerar som intermediärer och koordinatorer för webbaserade 

hemsidor, diskussionsforum, intranät, där kunskapsdelning och informationsspridning 

är viktiga element för att hålla samman nätverket på regional och nationell basis. 

Resultaten visar även att informationsteknikinriktade initiativ för att överbrygga 

distans och främja samarbete och kunskapsdelning har liten betydelse för att skapa en 

miljö som genomsyras av kunskapsdelning. Tekniker som intranät verkar endast 

lyckas när de är behovsstyrda. Resultaten visar även att flera mindre nätverk formas, 

snarare än att en enad kår bildas. Detta har förmodligen att göra med att det är enklare 

att bygga relationer i mindre grupper och att den organisatoriska strukturen gynnar 

mindre nätverkssamarbeten.  

Samordningen, d.v.s. den som har initierats och arrangerats i nätverksform på både 

regional och nationell nivå, har bidragit till att en naturlig samverkan som bygger på 

självorganisering mellan rådgivarna, de professionella, har kunnat växa fram. 
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6. Diskussion 

I detta kapitel analyseras och diskuteras studiens resultat. Studiens bidrag lyfts fram och till 
sist presenteras framtida forskningsförslag. 

Profession har varit ett genomgående tema i denna studie och därför är det naturligt att 

detta begrepp är centralt i nedanstående diskussion. Jag ställde inledningsvis frågor om 

hur nya samhällsfunktioner organiseras, hur uppdrag och utförande i decentraliserade 

miljöer samordnas, vilken roll IT har för organiseringen och huruvida det är möjligt att 

organisera fram professioner. Att nya samhällfunktioner lett till att nya professioner 

har bildats är inget nytt i sig (se t.ex. Abbott, 1988; Evetts, 1999; Bertilsson, 1990) och 

detta fall är ett exempel på en pågående utveckling av en ny samhällsfunktion, 

kommunal energi- och klimatrådgivning. Det finns i allmänhet en hög tilltro till 

professioner i samhället, starkt förknippad med den funktion de fyller. Att staten har 

identifierat ett behov i samhället innebär inte nödvändigtvis att behovet är lika 

självklart ur ett medborgarperspektiv (se t.ex. SOU 2009:92). Nya samhällsfunktioner 

innebär inte heller per automatik att nya professioner bildas, och det är i relation till 

detta resonemang som diskussionen i denna rapport förs.  

Fallet kommunal energi- och klimatrådgivning har hjälpt till att belysa detta 

resonemang utifrån olika aspekter, ett resonemang som både kopplar till 

samhällsfunktionen och professionen. Helena, som jag har låtit personifiera fallet, 

illustrerar en del av den problematik som har uppstått i samband med skapandet av en 

ny samhällsfunktion, en problematik som i stor utsträckning är kopplad till 

organiseringen (se diskussion om ansvarsfrågan i Agevall och Jonnergård, 2010a). I 

min analys av organiseringens konsekvenser för samordning och för framväxten av en 

profession har jag identifierat fem teman som illustrerar organiseringens följder och 

betydelse. Alla teman handlar om organisering och professioners framväxt. I tur och 

ordning kommer jag fokusera den roll som spelas av:  

- den funktion som är startpunkten, 

- nätverk, 

- styrning,  

- IT, 

- och individernas identitetsformande. 

Organisering, professionens framväxt och samhällsfunktion 

Det första temat handlar om organisering av en ny samhällsfunktion och vilka följder 

det har för professionens framväxt, d.v.s. går det att genom inrättande av en ny 

samhällsfunktion även organisera fram en profession? Studier av professioner och 

professioners framväxt visar att det finns ett samband mellan inrättandet av nya 
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samhällsfunktioner och professioners framväxt (se t.ex. Evetts, 1999; Bertilsson, 

1990). Detta skulle tala för att det är möjligt att organisera fram professioner. Staten 

har i dessa fall identifierat ett behov av att kunna erbjuda ‖oberoende‖ råd i den annars 

komplexa energifrågan, vilket har legitimerat och drivit utvecklingen av funktionen 

och professionen. Tidiga exempel på samhällsfunktioner som inrättats utifrån 

identifierade behov i samhället är, som jag har nämnt tidigare, läkare, advokater, lärare 

och poliser med fler. Gemensamt för dessa professioner är att de vunnit legitimitet från 

medborgarna redan innan själva inrättandet. Det har med andra ord funnits en tydlig 

plats för dem i samhället, en plats där de har en viktig roll att fylla. Kring dessa 

samhällsfunktioner har det sedan vuxit fram olika organisationer, d.v.s. strukturerade 

system för att på ett effektivt sätt realisera verksamheten.  

Organisering är viktigt för att strukturera och tydliggöra hur arbetsdelning, makt och 

ansvar för kommunikation är fördelat. Det handlar alltså om att ta fram en struktur 

som på bästa sätt främjar måluppfyllelse (jfr Etzioni, 1966). Många samhällsfunktioner 

är medborgarnära och viktiga för att tillgodose både individens och kollektivets behov 

i samhället. Vissa samhällsfunktioner organiseras på nationell nivå (t.ex. 

domstolsväsendet) medan andra är regionalt och lokalt utformade (t.ex. sjukvård och 

skolväsendet). Organisering av verksamheten är viktig för att möta upp 

medborgarbehovet. Den verksamhet som är i fokus här är ej en obligatorisk 

verksamhet, utan den bygger på ett frivilligt åtagande från kommunernas sida. 

Regeringen (staten) har dock via riktade bidrag (SFS 1997:1322) ökat incitamenten för 

kommunerna att ansöka om och bedriva verksamheten på lokal nivå. Idag erbjuder alla 

Sveriges 290 kommuner denna service.  

Hur ser då organiseringen ut i det här fallet och hur har det påverkat framväxten av en 

profession? Vi har i den andra artikeln identifierat ett antal intressenter som är 

inblandade i organiseringen, vilka alla är separata legala enheter som agerar på olika 

nivåer relativt medborgaren. Nedan illustreras en förenklad modell över hur 

organisationen av samhällsfunktionen ser ut (figur 14).  
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Ett medborgarnära perspektiv innebär i det här fallet att servicen är placerad på 

kommunal nivå och bedrivs till största delen genom telefonrådgivning och uppsökande 

verksamhet. Detta medför hög tillgänglighet till direkt personlig service, vilket i sig är 

intressant eftersom den övriga trenden inom förvaltningen snarare går i motsatt rikting 

(se SOU 2007:11), d.v.s. centralisering och digitalisering av tjänster. Den 

grundläggande strukturen som kännetecknar verksamheten består i det här fallet av 

fyra intressenter (se modellen ovan), där regeringen och myndigheten 

(energimyndigheten) representerar ett statligt nationellt perspektiv, medan rådgivarna 

och kommunen bildar ett kommunalt och lokalt perspektiv på verksamheten. 

Spänningen mellan det lokala och det nationella skulle kunna göra att det kan 

förekomma olika intressen i verksamheten (jfr eng. stakeholders, Freeman et al. 2010), 

något vi även noterat. Vi har till exempel observerat att kommunerna har olika intresse 

i verksamheten, där en del ser det som ett viktigt och prioriterat område medan andra 

snarare verkar ha sett det som en intäktsmöjlighet och en chans att slippa säga upp 

anställda.  

Utifrån denna grundstruktur har sedan en mer komplex organisation kring samordning 

vuxit fram. Under åren har ytterligare en intressent knutits till verksamheten, nämligen 

de regionala energikontoren. Tillkomsten av denna aktör har gjort att en tydligare 

fördelning av roller och ansvar vuxit fram. I figur 15 illustreras relationerna mellan de 

olika intressenterna.  

 

 

 

Figur 14 Organiseringen av en samhällsfunktion ur ett etableringsperspektiv - övergripande modell 
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En mer komplex struktur har således vuxit fram kring samordningen och figur 15 visar 

hur olika juridiska enheter samverkar kring den nya samhällsfunktionen. Modellen i 

figuren visar hur de olika relationerna hänger samman, där regeringen som grundare 

av servicen kan liknas vid den strategiska toppen (jfr Mintzberg, 1980). Regeringen är 

den intressent som sätter de yttre ramarna för verksamheten (i förordningen SFS 

1997:1322). Den strategiska inriktningen på verksamheten har ändrats under studiens 

gång, vilket vi även tar upp i artikel 2. Regeringen har på detta plan ett tydligt intresse 

i verksamheten (jfr definitive stakeholder i Mitchell et al., 1997).  

Energimyndigheten, som är en del av statsapparaten, har i detta fall tilldelats ett 

förvaltningsansvar för verksamheten. I förvaltningsansvaret ingår att driva, finansiera 

och delta i aktiviteter ‖som utgår från den lokala och regionala nivån‖ (SOU 2007:11, 

s. 96). Energimyndigheten har i det här fallet bland annat ansvar för bidragssystemet, 

vilket har också innebär att de har ett uppföljande och kontrollerande ansvar kopplat 

till dessa bidrag. Denna roll som energimyndigheten har skulle kunna liknas vid vad 

Mintzberg (1980) benämner som ett ‖mellanchefsskikt‖. Myndigheten tar även fram 

olika dokument som riktas till den kommunala verksamheten, såsom t.ex. rutiner för 

planering och uppföljning, och tillhandahåller även basutbildning för rådgivarna. Både 

tillhandahållandet av dokument och utbildning är, enligt Mintzberg (ibid.) typiska drag 

i en teknostruktur. Det blir i detta sammanhang tydligt att förvaltningsmyndigheten har 

ett övergripande ansvar för både utvecklingen och uppföljningen av den nya 

samhällsfunktionen. 

De regionala energikontoren, som är tolv stycken, är organiserade enligt 

aktiebolagsform. Dessa intressenter har som jag nämner ovan efter hand knutits till 

verksamheten och är numera en viktig del för samordningen på regional nivå. Även 

dessa aktörer kan liknas vid ett slags ‖mellanchefsskikt‖ (ibid.), då de fungerar som ett 

Figur 15 Organiseringen av en samhällsfunktion ur ett framväxande perspektiv – en komplex modell 
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stöd för den operativa verksamheten, men även har betydelse för återmatning uppåt till 

energimyndigheten. De regionala energikontoren har dock inget kontrollansvar, utan 

detta ansvar ligger på energimyndigheten (se vidare nedan).  

Det operativa ansvaret och själva utförandet av servicen ligger sedan på kommunal 

nivå och rådgivarna utgör den operativa kärnan (ibid.). Decentraliseringen av den 

operativa verksamheten har medfört att tre olika lokala organiseringsformer har vuxit 

fram: egen regi, samarbete och entreprenad (illustrerad som extern aktör i figur 15 

ovan). I studien finns det indikationer på att rådgivarna har haft svårt att få gehör för 

verksamheten internt på kommunen, vilket stärker bilden av att verksamheten inte 

tillhör kärnuppgifterna utan fortfarande är ett frivilligt åtagande från kommunens sida 

(jfr SOU 2007:11). Här finns alltså en spänning mellan det lokala och det nationella 

perspektivet, något som kan kopplas till själva organiseringen, d.v.s. en organisation 

som bygger på ett bidragssystem.  

Den komplexa modellen kring organiseringen av samhällsfunktionen, figur 15, går att 

bryta ner ytterligare. Figur 16 visar hur en struktur för samordning vuxit fram kring 

samhällsfunktionen, en samordning som energimyndigheten har det övergripande 

ansvaret för och där de regionala energikontoren har en viktig roll att fylla. Figuren 

visar hur en relativt platt struktur (en nätverkstruktur) vuxit fram. Samordningen på 

regional nivå består av återkommande regionala nätverksträffar som de regionala 

energikontoren samordnar. Vidare arrangeras även av energimyndigheten en årlig 

sammankomst för alla inblandade aktörer. Denna samordningsstruktur har möjliggjort 

en samsyn kring och konkretisering av uppdraget i en annars isolerad 

rådgivningskontext. I artikel 2 kommer vi fram till att trots det decentraliserade 

ansvaret har organiseringen kring samordningen möjliggjort en likriktning av 

verksamheten och de verksamma.  
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Sammantaget visar organiseringen av verksamheten en relativt komplex struktur, där 

olika aktörer har olika roller och olika ansvar. Alla dessa aktörer och roller är viktiga 

för att förstå hur en ny samhällsfunktion har organiserats, men även för att kunna 

förstå om professioner kan organiseras fram, vilket jag går in mer på nedan.  

Vilken roll har då organiseringen av en ny samhällsfunktion haft för framväxten av en 

profession? I det här fallet vill jag lyfta fram samordningsstrukturen (figur 16) som 

central för utvecklingen av både verksamheten och gruppen. Det som både förenar och 

skiljer gruppen är samhällsfunktionen i sig, förenar i bemärkelsen att alla utgår från 

samma uppdragsbeskrivning och skiljer i och med att utförandet bygger på lokal 

förankring, vilket illustreras i det inledande scenariot i denna rapport. Jag har i studien 

kunnat följa verksamheten under en längre tid, vilket har synliggjort det föränderliga 

tillstånd (jfr Tsoukas och Chia, 2002) som verksamheten befinner sig i. Det är tydligt i 

studien att det har funnits ett behov både från energimyndigheten och från rådgivarna 

att konkretisera innehållet i verksamheten. I detta sammanhang har 

samordningsstrukturen varit en viktig komponent. De återkommande träffarna både 

regionalt och nationellt har framförallt varit arenor för diskussioner och dialog 

(Tsoukas, 2009) om innehåll och form, där energimyndigheten hjälpt till att reda ut 

vad det är som förväntas av rådgivningen och hur rådgivarna ska tolka uppdraget 

(förordningen), men även bjudit in till mer framtidsinriktade diskussioner om vad 

rådgivarna vill med verksamheten.  

Organiseringen kring samordningen har på så vis varit viktig för att de verksamma i 

mindre grupper och i gruppen som helhet gemensamt har kunnat visualisera och 

konkretisera innehållet i uppdraget, men även för att förtydliga rollen som energi- och 

klimatrådgivare (jfr Ashforth et al., 2008). Samtidigt vill jag i det inledande scenariot 

med Helena illustrera att det fortfarande är en ung verksamhet där professionen och 

identiteten inte är given. Den decentraliserade verksamheten innebär att rådgivarna 

många gånger är ensamma i sina beslut, vilket är extra svårt när funktionen i sig är 

under utveckling och när det inte finns en enhetlig syn på vad det är för teoretiska 

färdigheter som krävs för att utföra servicen (jfr Millerson, 1998/1964). Samtidigt utan 

den samordningsstruktur som vuxit fram kring verksamheten kan det tänkas att 

professionaliseringsprocesserna skulle ha tagit mycket längre tid (alternativt att de inte 

uppstått alls). Till viss del skulle på så vis organiseringen av en samhällfunktion kunna 

tillskrivas ha betydelse för professionens framväxt.  

Organisering, professionens framväxt och styrning 

Flera författare (Ezioni, 1969; Agevall och Jonnergård, 2010a) lyfter fram spänningen 

mellan professioner och hierarkier. Spänningen handlar dels om ansvar, personligt 

kontra kollektivt, dels om styrningssätt kopplat till detta: horisontell styrning kontra 

vertikal styrning. Även scenariot med Helena som inleder denna rapport illustrerar i 

viss mån denna spänning. I rollen som rådgivare förväntas man ansvara för ett 
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expertområde, vilket gör att det finns ett personligt ansvar kopplat till verksamheten. 

Samtidigt finns det restriktioner kopplade till uppdraget som pekar mot en tydligare 

vertikal styrning. Att olika styrningslogiker kopplar till professioner och hierarkier har 

tidigare inte utgjort ett direkt problem eftersom dessa agerat relativt oberoende av 

varandra. Agevall och Jonnergård (2010b) menar dock att professioner numera både är 

en del av och verkar inom organisationers ramar och därmed även behöver förhålla sig 

till de hierarkiska strukturerna. Rörelsen från egna organisatoriska kontexter till att 

verka inom en annan organisations ramar har även medfört att professionella har gått 

från att vara egenanställda till anställda. Den kommunala energi- och 

klimatrådgivningen är ett exempel på en sådan inbäddad yrkesgrupp. Den nya 

samhällsfunktionen har dock i det här fallet svårt att bli en integrerad del i den 

hierarkiska struktur som karaktäriserar kommunen, vilket förmodligen har att göra 

med att det är en verksamhet som bygger på ett bidragssystem. Samhällsfunktionen är 

på så vis en utsatt verksamhet och riskerar att lyftas bort om det statliga bidraget 

försvinner. I den befintliga formen har dock ett system för kontroll och uppföljning av 

verksamheten tagits fram utifrån ett statligt behov av uppföljning (jfr Montin, 2007). 

Hur ser då styrningen ut i det här fallet och vilka styrmekanismer har man använt sig 

av på olika nivåer för att likrikta verksamheten och de verksamma? I artikel 2 

identifierar vi alla intressenter som är inblandade i den kommunala energi- och 

klimatrådgivningen och kopplar ihop dem med olika styrmekanismer. Genom att 

fokusera på de olika intressenterna (Freeman et al., 2010/1984; Mitchell et al., 1997) 

och vilka typer av styrmekanismer de använt sig av, alltifrån kulturella aspekter till 

administrativa, tydliggörs den totala organiseringen kring den nya samhällsfunktionen 

(och själva kontrollpaketet, se Malmi och Brown, 2008) och den komplexitet som 

karaktäriserar en organisering när olika legala enheter är inblandade. Fokus på 

planering och uppföljning av verksamheten har till exempel tydliggjort olika 

ansvarsområden kopplat till de olika intressenterna. I figur 17 har jag använt mig av 

Mintzbergs struktureringssyn för att tydliggöra de olika delarna i organisationen kring 

den kommunala energi- och klimatrådgivningen, vilken funktion de olika delarna 

fyller och vari de olika ansvarsbitarna ligger, d.v.s. olika styrmekanismer (Malmi och 

Brown, ibid.) kopplat till de olika delarna och de olika intressenterna.  
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Det intressanta i detta fall är hur de två olika styrlogikerna (profession och hierarki) 

har kommit att balanseras. Under studiens gång har jag kunnat notera (se t.ex. artikel 

2) en rörelse från ett relativt fritt spelrum för båda logikerna i riktning mot en tydligare 

toppstyrning, något som även ligger i linje med senare års utveckling inom svensk 

förvaltning enligt Agevall och Jonnergård (2010b). Styrningen har gått mot mer 

kontroll och uppföljning, både på processnivå, t.ex. ökade krav på planering och 

uppföljning, och på resultatsidan, t.ex. ökade krav på mätning av effekter (se Montin, 

2007).  

Regeringen, som jag har valt att benämna som den strategiska toppen (se figur 17), har 

den yttersta kontrollen och ansvaret för verksamheten, ett ansvar som framförallt rör 

reglering och ekonomi. Regeringen har sedan delegerat det övergripande ansvaret för 

samordning och uppföljning av verksamheten till energimyndigheten och det 

operationella ansvaret till kommunerna. Det är inte ovanligt inom offentlig sektor att 

staten genom olika föreskrifter uppmanar kommunerna att ansvara för nya uppgifter 

(se t.ex. Montin, 2007). Vad gäller den kommunala energi- och klimatrådgivningen 

finns det ett tydligt intresse från statens sida att nå ut till medborgare och 

organisationer med information och kunskap inom energifrågan (Prop. 1997/98:1; SFS 

1997:1322). Samtidigt som kommunerna har ett operativt ansvar har regeringen 

fortfarande ett juridiskt ansvar, d.v.s. själva regleringen, för verksamheten. Kontrollen 

över den strategiska inriktningen på verksamheten ligger således på statlig nivå, vilket 
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har visat sig i de förändringar som genomförts i förordningen över åren, t.ex. från 

energirådgivning till energi- och klimatrådgivning. Dessa förändringar som är 

initierade från statens sida får konsekvenser för den operativa verksamheten, vilket 

stärker bilden av ett det är ett system (en organisation) som hänger samman (jfr t.ex. 

Abbott, 1988).  

Styrningen från statens och regeringens sida har tydligt gått mot en mål- och 

resultatstyrning, vilket bland annat har visat sig i att det har skett en rörelse från hur de 

går till väga för att uppnå målen (output) till konkret uppföljning och mätning av 

resultat (outcome). Kraven på vad planering (vilken även ska förankras och beslutas 

om i kommunen) och uppföljning ska innehålla har blivit tydligare, vilket även 

underlättar för uppföljning och mätning av resultat. Kravet på intern förankring av 

verksamhetsplanen är ett sätt att synliggöra och skapa legitimitet för verksamheten i 

kommunen. Samtidigt visar det statens prioriteringar i frågan, utan att för den delen 

göra intrång på det kommunala självstyret (jfr Montin, 2007). Att det sker en rörelse 

mot en tydligare ekonomisk styrning är i detta fall inte konstigt. Relativt den korta tid 

verksamheten funnits har det inte tidigare varit möjligt att uttala sig om resultaten och 

effekterna av verksamheten. Under senare år har dessutom kraven på detta område 

blivit tydligare inom offentlig sektor. Fokus på ekonomisk styrning riskerar dock i 

förlängningen att påverka professionen negativt i bemärkelsen att mindre autonomi ges 

åt de professionella (jfr Agevall och Jonnergård, 2010b).  

Energimyndigheten som är en del av statsapparaten, har jag i figur 17 valt att benämna 

som både ett ‖mellanchefsskikt” och som en del av teknostrukturen. I 

förvaltningsansvaret ligger bland annat ett övergripande ansvar för samordning av den 

kommunala energi- och klimatrådgivningen och för bidragssystemet som är knutet till 

verksamheten. Det övergripande samordningsansvaret gör att energimyndigheten är en 

viktig del i ledningen av verksamheten (jfr governance, Malmi och Brown, 2008). 

Bland annat ansvarar de för att genomföra olika typer av uppföljningar av 

verksamheten, ett underlag som är centralt för återkopplingen till regeringen. Vidare i 

egenskap av nationell samordnare har energimyndigheten bland annat under åren 

arrangerat en årlig konferens för alla inblandade aktörer, ett forum som har varit 

viktigt för diskussion och utveckling av både samhällsfunktionen som sådan och 

professionen. I alla tre artiklarna identifieras detta som ett viktigt forum för 

gruppbildning, tillit, meningsskapande och identitet, men även något som har kommit 

att känneteckna den kultur som omger verksamheten (jfr cultural controls, Malmi och 

Brown, ibid.).  

I det administrativa ansvaret för bidragssystemet har Energimyndigheten successivt 

byggt upp ett system för uppföljning och kontroll av verksamheten. Uppföljningen är 

både interaktiv och diagnostiserande i sin karaktär (jfr Simons, 1995). Myndigheten 

har i detta fall tagit fram olika rutiner för rapportering och uppföljning, vilket är en 
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viktig del i teknostrukturen. De genomför bland annat (via en extern aktör) två årliga 

utvärderingar av verksamheten, en som är riktad till kommunen och en som är riktad 

till brukarna av servicen. Samordningen och kontrollen av verksamheten som sker 

utifrån en nationell nivå pekar således på att myndigheten är en del av ett 

mellanchefsskikt. Detta skikt är viktigt för att fånga upp information om verksamheten 

för att sedan kunna förmedla den uppåt, men även för att distribuera information neråt 

i verksamheten till rådgivarna, d.v.s. den operativa nivån. Vidare har 

energimyndigheten tagit fram riktade utbildningsmoment och riktat 

informationsmaterial som bistått rådgivarna i den operativa delen av verksamheten, 

vilket också är sätt att föra ut information om och riktlinjer för verksamheten.  

Även de regionala energikontoren, kan ses som en del av både teknostrukturen och 

mellanchefsskiktet (figur 17). De regionala energikontoren har framförallt ett ansvar 

för att samordna rådgivarna på ett regionalt plan (se figur 16). I samordningsuppdraget 

ingår att återkommande arrangera så kallade nätverksträffar. De fysiska mötena, främst 

på regional nivå, har vi i alla artiklarna identifierat som centrala för tillit och 

meningsskapande inom gruppen (Lave och Wenger, 1991; Wenger, 1998; Brown och 

Duguid, 1991). Under åren har även de regionala energikontoren byggt upp regionala 

webbsidor där regional förankrad information om verksamheten framgår (jag 

återkommer till det nedan). I samordningsuppdraget ingår det även 

kompetensutveckling för rådgivarna, vilket är en viktig del i en teknostruktur. Alla 

insatser som görs för rådgivningen rapporteras sedan till energimyndigheten, ett 

underlag som sedan utgör en del i återrapporteringen till regeringen. Rapportering är 

ett kännetecken för ett mellanchefsskikt och energikontoren är således i detta fall 

viktiga aktörer för uppföljning av verksamheten. Den uppföljning som sker på regional 

nivå handlar om beskrivningar av genomförda samordningsaktiviteter, t.ex. antal 

nätverksträffar (och vilka teman som behandlats), antal utbildningsinsatser (och 

teman), men även effekter kopplat till dessa aktiviteter, vilket ligger i linje med 

Montins (2007) iakttagelser om senare års tydligare krav på uppföljning och kontroll 

(cybernetic controls i Malmi och Brown, 2008) på både processnivå och resultatnivå 

inom offentlig sektor. Genom denna typ av rapportering får energimyndigheten en 

regional överblick över verksamheten, vilket utgör en av delarna i den återkoppling 

som sedan görs till regeringen.  

I figur 17 utgör rådgivarna den operativa kärnan i organisationen. Rådgivarna står för 

själva produktionen av servicen. Det som karaktäriserar arbetet på den operativa nivån 

är en hög grad av självständighet och självbestämmande. Jag har klassificerat 

verksamheten i två olika typer av aktiviteter, rådgivande och informerande aktiviteter 

(se kapitel 2). De rådgivande aktiviteterna är av sådan karaktär att de inte går att 

planera i förväg, vilket gör att de informerande aktiviteterna har kommit att utgöra 

viktiga delar av den verksamhetsplan som bifogas bidragsansökan. Rådgivarnas 

verksamhetsplaner handlar om den kortsiktiga planeringen (i kontrast till den 
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långsiktiga), den som kontinuerlig revideras och följs upp (jfr action planning, Malmi 

och Brown, 2008). Vi har även noterat att kraven från energimyndigheten på 

verksamhetsplanen har förtydligats och utvidgats över åren (se artikel 2). Rådgivarna 

har gett uttryck för att vilja ha mer styrning eller tydligare krav från regeringens sida 

på uppföljning av hur bidraget används, något som de ser som ett sätt att öka 

förståelsen för verksamheten internt på kommunen. Detta skulle kunna ses som ett 

initiativ från gruppen att skapa legitimitet för verksamheten internt på kommunen. Det 

handlar således inte om de vill ha mer ‖faktisk‖ styrning från staten. De värnar 

fortfarande sin egen autonomi, vilket visar att det finns tecken på en stark intern 

professionaliseringsdrift (jfr t.ex. arbetsplatsarenan, Abbott, 1988). 

Sist men inte minst vill jag lyfta fram kommunens del i organisationen. Kommunen är 

den intressent som har det formella ansvaret för uppgiften, men som jag ändå har valt 

att benämna som en del i servicestrukturen i figur 17. Detta beror på att kommunerna i 

studien har framstått ha en sekundär roll för verksamheten. Rådgivningens svaga 

förankring i kommunen beror förmodligen på att servicen inte tillhör en av 

kärnuppgifterna (Montin, 2007) och att den bygger på en bidragsstruktur. Regeringen 

har dock genom olika åtgärder försökt stärka förankringen av verksamheten på olika 

sätt, bland annat genom krav på en i kommunen förankrad verksamhetsplan (se artikel 

2). 

Sammantaget visar beskrivningen av de olika delarna i organisationen således på olika 

intressenters inflytande över verksamheten, där den strategiska ledningen, regeringen 

och staten, och den operativa verksamheten inte bara tillhör olika legala enheter utan 

även olika politiska nivåer. Policyskaparna tillhör en nationell politisk nivå och är de 

som sätter ramarna för uppdraget, medan praktiken och utförarna av servicen befinner 

sig på en lokal nivå. Den lokala nivån är den som styr praktiken både vad gäller egna 

initiativ från rådgivarna, vad jag benämner som informerande (uppsökande) 

aktiviteter, och reaktivt utifrån efterfrågan på servicen, d.v.s. rådgivande aktiviteter. 

Att det finns en skillnad i det strategiska arbetet kontra den operativa verksamheten är 

i sig inte unikt, men under senare år har man gått mot en mer samlad syn på styrning 

där de olika nivåerna (strategiska, taktiska och den operativa) integreras (Nilsson och 

Rapp, 2005; Nilsson, Olve och Parment, 2010). Ur ett koncernperspektiv handlar detta 

till exempel om att samordna olika divisioner. Divisionerna drivs mer eller mindre 

som egna företag, vilket försvårar samordning. I fallet med den kommunala energi- 

och klimatrådgivningen handlar samordningen om individer i olika legala enheter 

vilka är geografiskt spridda, vilket gör att de berörs av samma typ av problematik.  

Vad säger då organiseringen kring ekonomistyrningen om professionens framväxt? 

Abbott (1988) tar upp olika arenor där han menar att strävanden efter jurisdiktion sker: 

den publika, legala och arbetsplatsarenan. Vad gäller den kommunala energi- och 
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klimatrådgivningen så har viss jurisdiktion
10

 på den legala arenan skett genom det 

formella regelverk som regeringen har tagit fram, d.v.s. i förordningen om bidrag (SFS 

177:1322). Det formella regelverket, lyfter fram och tydliggör domänen och 

inriktningen av verksamheten. Förordningen visar i detta fall var gränsen mot likartad 

verksamhet går. Detta kan ses som en stängningsstrategi från regeringens sida, ett sätt 

att skapa en uttalad nisch för verksamheten på en annars öppen marknad. Regeringens 

strategiska arbete med verksamheten där man har utvidgat uppdraget till att bland 

annat även omfatta klimatfrågor kan också ses som en strategi att vidga jurisdiktionen. 

Regeringen och staten är således viktiga i arbetet med att sanktionera professionen på 

den legala arenan. Samtidigt räcker inte detta för att uppnå professionell status.  

Den publika arenan, d.v.s. förtroendet från medborgarna eller den avsedda 

målgruppen, är en viktig arena för att legitimera verksamheten och professionen. Tillit 

och förtroende för professionen kommer till uttryck i efterfrågan av servicen. Detta 

bygger naturligtvis på att det finns kännedom om yrkesgruppens kompetens och 

kunskap. I studien har jag mötts av frustration från rådgivarnas sida kring just detta. 

De har haft svårt att nå ut till allmänheten och visa att de finns. Ett 

ekonomistyrningsfokus hjälper till att tydliggöra och följa upp denna bild. I det här 

fallet har även de utvärderingar som gjorts mot målgruppen stärkt den bild som 

rådgivarna för fram. Ett samlat grepp kring marknadsföring av en ny samhällsfunktion 

skulle kunna tänkas påverka utvecklingen av professionen positivt. Olika 

informationskampanjer har genomförts i detta fall, men då har fokus varit på 

energieffektiviseringskampanjer där rådgivarna förväntas delta och inte explicit på den 

kommunala energi- och klimatrådgivningen. Vidare kan den från staten initierade 

banan mot en tydligare kontroll och uppföljning av resultat ses som en strävan i sig att 

driva professionalisering inom gruppen. Wilensky (1964) menar att ett av stegen i en 

professionaliseringsprocess handlar om att ta fram utbildningsprogram. Ett av 

professioners kännetecken är att de bygger på vetenskaplig grund eller beprövad 

erfarenhet – best practice. I rådgivningens fall finns vissa sådana strävanden där 

energimyndigheten numera tillhandahåller en riktad utbildning för rådgivarna, en 

utbildning som har kommit att bli obligatorisk, vilket också kan ses som en sorts 

stängningsstrategi för att skapa legitimitet på den publika arenan. Basutbildningen är 

från början ett resultat av att myndigheten tillsammans med rådgivarna identifierat ett 

behov av att öka kunskapen och kompetensen hos rådgivarna som grupp. 

Organisering, professionens framväxt och IT 

Traditionella organisationer förknippas ofta med ett avgränsat juridiskt objekt som 

består av både människor och andra fysiska tillgångar som t.ex. byggnader. Vad gäller 

den kommunala energi- och klimatrådgivningen stämmer inte bilden överens med den 

                                                   

10
 För en beskrivning av jurisdiktion se s. 53 
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traditionella synen på organisationer (jfr Etzioni, 1966). Här handlar det inte om ett 

avgränsat juridiskt objekt utan om en samhällsfunktion som griper över flera juridiska 

enheter. Samtidigt finns det tydliga tecken på att det handlar om någon form av 

organisation, vilket inte minst figur 15 vittnar om. Diskussionen ovan vittnar om att 

verksamheten från regeringens sida (statens) till viss del betraktas som en organisation. 

Det finns en verksamhet med uttalade mål och en struktur kopplat till detta. Strukturen 

är medvetet konstruerad, men har även förändrats och utvecklats över tid. Kopplat till 

detta har även strukturer för utvärdering och uppföljning av målen vuxit fram (jfr 

Etzioni, 1966). Att betrakta verksamheten som en organisation är också ett sätt att ge 

den en identitet (se Brunsson och Sahlin-Andersson, 2000), vilket skulle kunna ses 

som ett led i legitimeringen av verksamheten (vilket även kan tänkas påverka 

professionens legitimitet). Virtuella (eller imaginära) organisationer (Schultze och 

Orlikowski, 2001, Hedberg et al., 1994) är en förklaringsmodell av organisationer som 

växte fram på 90-talet, en förklaring som lyfter fram nya sätt att organisera, d.v.s. 

objekt som har tydliga organisatoriska drag men som inte utgör legala enheter i sig. I 

den virtuella organiseringen utgör IT ofta en del av infrastrukturen. IT är således 

viktigt för att koordinera verksamheten, men även ett viktigt inslag för 

informationsdelning.  

Hur har då IT använts i detta fall? Jag har tidigare i diskussionen varit inne på IT som 

ett sätt att samordna verksamheten. Vi har både i artikel 2 och artikel 3 lyft fram 

energimyndighetens webbsidor som centrala för rådgivarna. Webbsidorna har två olika 

målgrupper - de verksamma (rådgivarna och energikontoren) och allmänheten. För de 

verksamma fungerar webbsidorna som många internsidor i andra organisationer gör, 

de innehåller t.ex. beskrivningar av roller och uppdrag, tolkning av förordningen, 

mallar för planering och uppföljning, kontaktuppgifter till rådgivare och energikontor, 

information som i det här fallet är publik. Med andra ord innehåller webbsidorna både 

policyer och rutiner för verksamheten och webbsidan fungerar därmed som en indirekt 

samordningsfunktion för rådgivningen. Men webbsidan innehåller även annan typ av 

verksamhetsrelaterad information. Det handlar bland annat om informationsfoldrar och 

annat material som riktas till ‖kunden‖ (medborgare och organisationer). Detta 

material är även viktiga inslag i rådgivningen och rådgivarna instämmer i att 

energimyndighetens hemsida är den viktigaste hemsidan för att hålla sig uppdaterad 

inom området. IT används alltså av energimyndigheten i detta sammanhang både i ett 

administrativt och i ett informativt syfte. Orlikowski (2000) menar att det är genom 

användningen av tekniken som strukturerna befästs, vilket jag även skulle vilja 

understryka i detta fall. Genom att rådgivarna aktivt använder sig av 

Energimyndighetens webbsida bidrar de även till att befästa den organisatoriska 

strukturen, d.v.s. de olika aktörernas olika roller och ansvar. Ovan framträder alltså 

bilden av IT som en viktig del i organiseringen av de verksamma, framförallt från 

energimyndighetens sida.  
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Westelius et al. (2012) visar i sin rapport att både e-post och webb som 

informationskanaler idag har nått en sådan nivå i användning att de numera mer eller 

mindre tas för givna i samhället. Förutom energimyndighetens webbsidor har även 

energikontoren över åren byggt upp regionala webbsidor som informerar om 

verksamheten. Dessa sidor fungerar främst i ett informativt syfte mot allmänheten, 

d.v.s. kontaktinformation till olika rådgivare. De fyller även ett administrativt syfte där 

det både finns riktad öppen information till rådgivarna, t.ex. kommande aktiviteter 

såsom nätverksträffar och seminarier, men erbjuder även stängda forum för 

samverkan. Precis som på den nationella nivån utgör de regionala webbsidorna viktiga 

instrument för regional samordning, samtidigt som de ger verksamheten en regional 

identitet (jfr Akkerman et al., 2008; Wenger, 1998).  

Webbsidorna är således viktiga instrument ur flera aspekter, dels fungerar de som ett 

fönster för marknadsföring av verksamheten, d.v.s. en effektiv kommunikations- och 

informationskanal (Daft och Lengel, 1986) för att nå ut till en bred massa, och dels 

som ett indirekt samordningsinstrument som befäster organisationen både regionalt 

och nationellt (se t.ex. Orlikowski, 2000). Vidare finns det en tydlig trend inom den 

svenska förvaltningen mot digitalisering av olika servicefunktioner (se t.ex. e-

delegationen, SOU 2007:11). Webbsidorna kan ses som ett led i denna utveckling. 

Samtidigt vilar den kommunala energi- och klimatrådgivningen på en motsatt strategi 

då den bygger på tanken om personlig service. Webbsidornas dubbla funktion (både 

informativ och administrativ) är en anledning till att rådgivarna efterfrågat ett 

gruppinternt system, d.v.s. en stängd sida för internt bruk. De har uttryckt ett behov av 

att ha exklusiv tillgång till information och direkt kommunikation med 

energimyndigheten. Sedan studien genomfördes har även diskussioner förts om att 

upprätta en portal som endast de verksamma har tillträde till och detta kan ses som 

ytterligare ett led i yrkesgruppens professionaliseringssträvanden (Wilensky, 1964; 

Agevall och Jonnergård, 2010b). 

Ur ett ledningsperspektiv framstår således webbsidor som ett viktigt instrument för 

samordning av en ny samhällsfunktion och att rådgivarna själva sedan ser det som en 

central informationsplats bekräftar och befäster detta ytterligare. Samtidigt visar 

studien att ur ett samverkansperspektiv är det andra tekniker som är viktiga. I artikel 3 

lyfts telefonen fram som en viktig teknik i den sociala kontakten med andra rådgivare. 

I Kim och Trimis (2007) studie framgår det att konsulter främst använder e-post i 

kontakten med varandra, med motiveringen att man inte vill störa varandra i arbetet. 

Att det i rådgivarnas fall inte ses som störande för verksamheten med samtal från 

kollegor kan tolkas på två sätt. I likhet med konsulter arbetar rådgivarna relativt 

isolerat. Skillnaden är dock att rådgivarna tillhör olika legala enheter (olika kommuner 

eller konsultbolag), vilket gör att de inte har en naturlig bas som sammanbinder dem. I 

studien framgår det dessutom att verksamheten inte har en stark intern förankring i 

kommunerna. Detta i kombination med att det är en ung verksamhet där innehållet och 
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rollen ej är tydliga gör att samverkan rådgivare emellan blir viktig. Vi har till exempel 

identifierat att det är på regional nivå som personliga kontakter byggs (se artikel 3). 

Att telefonsamtal används mer än e-postkontakter skulle även kunna tyda på att de inte 

har full beläggning. Enligt rådgivares egen statistik finns det också en koppling mellan 

årstider (väderskiftningar) och antal mottagna samtal.  

Ur yrkesgruppens perspektiv skulle man kunna förvänta sig att gruppen internt 

använder sig av eller driver fram användningen av olika webbaserade tekniker för 

samverkan (jfr McLure Wasko och Faraj, 1999). Redan i studien fick vi, som jag 

nämner ovan, indikatorer på att rådgivarna ville ha ett gruppinternt system för 

informationsdelning och samverkan. Samtidigt har vi noterat exempel som pekar på att 

mer avancerade forum för interaktion, t.ex. interna diskussionsforum drivna av 

regionala energikontor, mer eller mindre har dött på grund av lågt deltagande. I ett fall 

flyttades diskussionen över till e-post och där blev responsen inom det regionala 

nätverket av rådgivare en helt annan. Det intressanta i detta hänseende är att samtidigt 

som resultaten i studien visar att rådgivarna som grupp stärks främst på regional nivå 

(se artikel 1 och 3), så har tekniken varit en barriär när initiativ har tagits på regional 

nivå för att stärka möjligheterna för en internt driven diskussion mellan rådgivarna. 

Mot bakgrund av att användning av moderna medier såsom chatt, twitter och sociala 

medier har ökat under senare år i samhället, skulle man således även ha kunnat 

förvänta sig att IT-mognaden nått en sådan nivå att den typen av teknik även utgjorde 

ett naturligt inslag i arbetsvardagen. Sociala medier framstår idag som effektiva 

tekniker vid självorganisering och sedan studien genomfördes har jag kunnat notera att 

vissa regionala energikontor har närmat sig den nya tekniken (framförallt facebook). 

Jag har inte noterat att rådgivarna följt efter och skapat lokala rådgivningsvarianter 

eller att de varit aktiva i de forum som finns. Westelius et al. (2012) visar i sin rapport 

att sociala mediers betydelse för organisering av ideella föreningar har visat sig vara 

låg. De menar att det krävs en nivå på den dagliga användningen i samhället för att 

verktyget ska få betydelse i en vidare mening för att det sedan kan komma att ses som 

ett viktigt organisatoriskt instrument. I rapporten menar de att det endast är e-post och 

webben som informationskanal som har nått en sådan nivå vad gäller användning att 

de mer eller mindre tas för givna, vilket även denna studie bekräftar.  

Vilken roll har då organisering med hjälp av IT haft för professionens framväxt? 

Framförallt är IT ett viktigt instrument för att visa hur organisationen kring den nya 

samhällsfunktionen ser ut. Den organisation som presenteras genom 

energimyndighetens webbsida är således ett viktigt fönster mot den publika arenan 

(Abbott, 1988). Webben är ett effektivt kommunikationsmedel för att nå ut med 

information till en bred massa och i detta fall har myndigheten i sin roll som 

samordnare även gett en samlad bild av verksamheten. Samtidigt visar det att det inte 

räcker med denna typ av kommunikationskanal för att nå ut med ett budskap till en 

bred massa. Den organisering som skett med hjälp av IT visar sig dock ha ökat 
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transparensen på den legala arenan (Abbott, ibid.), d.v.s. genom att tillgängliggöra 

både grunderna för verksamheten och hur den styrs och följs upp, ges brukarna av 

servicen även en möjlighet att granska verksamheten och bilda sig en egen uppfattning 

om den. Detta kan ses som ett sätt att öka förutsättningarna för att förtroende och tillit 

till verksamheten kan byggas upp. Däremot för den enskilde rådgivaren fyller den 

centrala organiseringen ett administrativt och samordnande behov, d.v.s. kunna ta del 

av policyer och rutiner (administrative controls, Malmi och Brown, 2008) som är 

kopplade till verksamheten. Rollen och betydelsen ny informationsteknik haft för 

samverkan inom rådgivargruppen framstår dock som mindre uppenbar, vilket jag ser 

som förvånande.  

Organisering, professionens framväxt och nätverk 

Jag har ovan varit inne på den platta struktur som kännetecknar organiseringen kring 

samordningen av verksamheten på olika plan (figur 15). Det finns olika sätt att 

beskriva denna platta struktur på och vi har både i artikel 1 och artikel 3 varit inne på 

communities of practice (CoP) som ett sätt att förklara den framväxande strukturen. 

Traditionellt ses CoP som ett sätt att förklara strukturer som tar form vid 

självorganisering kring gemensamma intressen och aktiviteter (Lave och Wenger, 

1991; Wenger, 1998). Senare forskning inom området (för en genomgång se Agrawal 

och Joshi, 2011) lyfter dock fram möjligheten att organisera för att CoPs ska bildas.  

Organisationsformen som kännetecknar samordningen av den kommunala energi- och 

klimatrådgivningen är nätverk (se figur 16) och det finns många paralleller mellan 

organisering i nätverk och CoP. Det som utmärker dem båda är att de bygger på 

jämbördiga relationer, ett ömsesidigt beroende, och visar på varaktighet över tid (se 

t.ex. Wenger, 1998; Brown och Duguid, 2001). Skillnaden mellan nätverk och CoP 

ligger framförallt i graden av närhet i relationerna, där nätverk signalerar mer distans, 

medan community (i det här fallet ofta översatt till svenskans gemenskap) står för en 

tydligare närhet
11

. Det som är intressant i detta fall är att myndigheten genom att 

använda sig av begreppet nätverk även fått de andra parterna, de regionala 

energikontoren och rådgivarna, att referera till samordningen (framför allt på 

regionalnivå) som nätverksträffar. Detta kan i sig ses som en disciplinär åtgärd, d.v.s. 

att genom att omtala samordningen på detta sätt framhålls även det decentraliserade 

ansvar som kännetecknar verksamheten. Samtidigt beskriver nätverket de relationer 

som finns mellan de inblandade. 

                                                   

11
 För en metafordiskussion kring dessa begrepp i relation till virtuella organisationer se t.ex. Schultze och Orlikowski, 

2001 
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Den regionala organiseringen (se figur 18, kopia av figur 8 A) som bygger på 

återkommande regionala nätverksträffar främjar framförallt bildning av ett antal 

mindre grupper (se även artikel 3). Indelning i mindre grupper kan vara ett sätt att 

samordna och bygga in direkt övervakning i strukturen (Mintzberg, 1980). De 

regionala energikontoren som fungerar som koordinatorer skulle då sägas ha en 

övervakande position. Den övervakning som sker i detta sammanhang är inte så tydlig 

som i en traditionell organisation. Däremot sker en indirekt styrning genom att dessa 

träffar gynnar en ömsesidig anpassning (ibid.) mellan de verksamma. Den 

självorganiserade och framväxande delen i organiseringen menar vi i artikel 3 är 

behovs- och individstyrd. Det finns flera olika orsaker till att individerna, rådgivarna, 

kontaktar varandra och samordnar sig. Det kan handla om kunskapsinhämtning eller 

kunskapsbekräftelse eller ske i samordande syften kring gemensamma insatser. Det 

som framförallt driver en intern självorganisering menar vi är behovet av kunskaps- 

och informationsdelning, men även socialt nätverkande. 

Vilken roll har organiseringen i nätverk haft för den framväxande professionen? 

Organiseringen i nätverk har framförallt kommit att fokuseras på kunskaps- och 

informationsdelning och det är i detta sammanhang som den ömsesidiga anpassningen 

ska ses. Inom community-litteraturen framhålls kunskapsbildning som något som är 

intimt förknippat med praktiken och sammanhanget (lärande genom lärlingskap, Lave 

och Wenger, 1991; konstruktivistisk syn på lärande, Brown och Duguid, 1991; 

Wenger, 1998). Vid träffarna både på regional och nationell nivå har 

yrkesgemensamma problem och angelägenheter flutit upp till ytan, som t.ex. 

kommunernas svaga intresse för verksamheterna eller hur man ska tolka 

klimatuppdraget. I studien har jag i ett flertal fall stött på personer som anser att de inte 

A. Regional samordning - 

nätverksträffar 

Regionalt energikontor 

Träff 1 

Träff 2 

Träff 3 

Träff 4 

Figur 18 Figur 8A 
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har de kunskaper som krävs för att utföra uppdraget, att de inte riktigt har rätt 

kompetens för uppdraget. Det förekommer att de tycker att de är för tekniskt 

orienterade såväl som att de har för lite teknisk kunskap. Detta återspeglar sig även i 

de olika kompetensbakgrunder som en rådgivare kan ha, allt från byggnads-, vvs-

ingenjör till ‖rena‖ energiingenjörer eller miljövetare. I dessa sammanhang har vi 

noterat att nätverken har varit viktiga både för att dela erfarenheter och goda exempel 

och för att diskutera och ventilera gemensamma angelägenheter.  

Ur ett gruppsykologiskt perspektiv förklaras konformitet i grupp utifrån att det finns 

ett grundläggande behov av att bete sig likartat i en grupp (Nilsson, 1993) och det är 

genom att sätta upp regler och normer i gruppen som förutsättningar för förutsägbarhet 

skapas och en viktig faktor för att detta ska utvecklas är en viss regelbundenhet i 

mötet. Jag har kunnat notera att det finns en tydlig samhörighet mellan rådgivarna på 

regional nivå (se t.ex. artikel 2 och artikel 3), vilket bland annat yttrar sig genom att de 

ställer upp för varandra och stödjer varandra i rådgivningssituationer. Det framstår 

som att det utvecklats en yrkesetik kring att man ställer upp för varandra. 

Sammantaget har samverkan mellan rådgivarna gjort att en viss likriktning av 

verksamheten kunnat ske, vilket är en del i professionaliseringsprocessen.  

Organisering, professioners framväxt och identitet 

Vad gäller framväxten av en professionell identitet ges vissa indikationer redan i 

regleringen av samhällsfunktionen, men trots den nischade verksamheten finns det 

fortfarande inga tydliga indikatorer på en monopoliserad kunskap och monopoliserade 

arbetsuppgifter som skulle kunna tyda på en utveckling mot professionell status 

(Millerson, 1998/1964).  

Professioner karaktäriseras av hög grad av autonomi, service och kunskap, varav den 

senare komponenten är starkt förknippad med identiteten, d.v.s. vad det är som gör 

professionen unik. Inom professionslitteraturen görs ibland en uppdelning mellan 

statusprofessioner och semi-professioner, där den senare kan sägas ha lite mindre av 

allt (Goode, 1969; Etzioni, 1969). Trenden är dock tydlig. Många yrkesgrupper strävar 

efter en ökad professionalisering, d.v.s. en strävan efter mer auktoritet och högre status 

(Marks, 2010; Noordegraaf, 2007; Wilensky, 1964). I artikel 1 framkommer det att 

identiteten hos de verksamma många gånger snarare ligger i deras formella utbildning, 

t.ex. byggnadsingenjör, miljövetare, än i själva yrkesrollen. Samtidigt visar resultaten 

att det finns en tydlig strävan både från regeringen, den strategiska toppen, och de 

verksamma, den operativa kärnan, att tillsammans utveckla praktiken och 

verksamheten. En struktur bestående av olika intressenter med olika roller har vuxit 

fram kring samordningen av samhällsfunktionen. Strukturen har i sin tur bidragit till 

att internt drivna gruppbildande initiativ tagit form, lokala gemenskaper. Det som 

håller samman gruppen är praktiken och det är även praktiken som ställer krav på 
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samordning och kunskapsutveckling inom gruppen (Lave och Wenger, 1998; Wenger, 

1998).  

Utvecklingen av praktiken kan ses som ett led i identitetsutvecklingen (Wenger, 1998) 

och genom att utveckla verksamheten och definiera den tydligare positionerar sig de 

yrkesverksamma även gentemot andra yrkesgrupper. Positioneringen handlar om att 

uppnå en viss ställning på ‖marknaden‖, d.v.s. om att påvisa en särskild kunskap eller 

skicklighet inom ett visst område och således hitta en egen nisch (Noordegraf, 2007; 

Marks, 2010). I rådgivningens fall finns det från regeringens sida, det strategiska 

planet, redan en tydlig nisch för verksamheten. Den kommunala energi- och 

klimatrådgivningen handlar om att ge oberoende och lokalt anpassade råd till 

allmänheten och till lokala organisationer och företag i energiärenden. Nischen består 

med andra ord i att de, till skillnad från den privata sektorn, inte styrs av ett 

kommersiellt intresse. Att verksamheten på detta vis redan getts en identitet (jfr 

Brunsson och Sahlin-Andersson, 2000) skulle även kunna tänkas främja en 

professionell identitet. Samtidigt visar resultaten att den kollektiva tolkningen av 

identiteten i det här fallet fortfarande är relativt svag. Det finns alltså inte en tydlig 

professionell identitet ännu. Detta i kombination med att efterfrågan på servicen inte är 

hög indikerar att det handlar om ett tidigt stadium i en professionaliseringsprocess. Det 

som kännetecknar organiseringen är dock systematiken kring både gruppförstärkande 

åtgärder och fokus på kunskaps- och praktikgemensamma aktiviteter, där gruppen som 

helhet formerar sig för att positionera sig internt i kommunerna och externt relativt 

brukarna.  

Vad krävs då för att en professionell identitet ska kunna organiseras fram? I det 

studerade sammanhanget finns det både variabler som är påverkbara med hjälp av 

organisering och de som inte är det. En professionell identitet bygger på en skicklighet 

inom ett specifikt område, men för att kunna praktisera kunskapen krävs att tilltänkta 

avnämare hyser ett förtroende och en tillit till kunskapen och kunskapsutövaren. 

Skickligheten och kunskapen är variabler som är fullt möjliga att organisera för. 

Däremot är det inte lika lätt att organisera för att vinna omvärldens legitimitet (Abbott, 

1988). I artikel 1 diskuterar vi inte i så stor utsträckning professionens beroende av 

allmänhetens förtroende och bifall för att nå professionell status (jfr, Evetts, 2002, 

Cruess et al., 2004), men det är viktiga faktorer för att rådgiven i det här fallet ska 

kunna ses som en profession. En ny samhällsfunktion är redan sanktionerad ur ett 

statligt perspektiv. Samtidigt visar studien att mycket av verksamheten i ett initialt 

skede handlar om att nå ut och visa på sin existens. Organiseringen kan dock på olika 

sätt skapa en grund för identitetsutvecklingsprocesser att ta form. En kombination av 

reglerande och framväxande åtgärder verkar skapa en bra grund för en internt driven 

professionalisering – en balans mellan frihet och styrning, en balans där de 

framväxande krafterna har mer bärighet för den professionella identiteten, medan den 
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ovanifrån drivna organiseringen i det här fallet har varit central för att en professionell 

identitet överhuvudtaget ska kunna utvecklas. 

Vilken roll har då organiseringen fyllt för framväxten av professionen? I diskussionen 

som förts ovan har flera olika aspekter av organisering lyfts fram, t.ex. regleringen i 

förordningen där uppdragsbeskrivningen framgår, planering och uppföljning av 

verksamheten, samordningen av verksamheten på olika plan, basutbildning. Utav 

dessa aspekter framstår samordningen som den vikigaste för att en gemensam syn på 

uppdraget och gruppen ska ta form. Samordningen, där fokus ligger på praktiken, har 

skapat en grogrund för en internt driven identitet (jfr Akkerman et al., 2008). De olika 

aspekterna tillsammans har dock varit av vikt för formandet av professionsdrag, men 

för att full professionell status ska utvecklas är de verksamma dock beroende av 

omgivningens förtroende och tillit (Abbott, 1988) och att bygga förtroenden tar tid. 

Eftersom den kommunala energi- och klimatrådgivningen är en ung verksamhet och 

en ‖skapad profession‖ ser möjligtvis processerna något annorlunda ut än om de skulle 

vara marknadsdrivna, d.v.s. om de vore helt efterfrågestyrda. Eftersom det inte är en 

efterfrågan som ligger till grund för servicen utan en skapad samhällsfunktion med ett 

decentraliserat ansvar, har gruppen från början inte haft en naturlig gemensam grund 

att stå på. Organiseringen och samordningen har inneburit att gruppen som helhet 

börjat formera sig och ‖hitta identiteten‖ samtidigt som de söker legitimitet externt. 

Sammanfattningsvis 

Initialt i detta kapitel ställde jag upp de forskningsfrågor som har styrt mig i mitt 

arbete med detta fall. Frågorna handlade om hur en ny samhällsfunktion organiseras, 

hur uppdrag och utförande samordnas i en decentraliserad verksamhet, vilken roll IT 

har för organiseringen för att utmynna i en fråga i huruvida det är möjligt att 

organisera fram professioner. Vad gäller den första frågan om hur en ny 

samhällsfunktion organiseras är det viktigt att förstå bakgrunden till verksamheten. I 

det här fallet hade regeringen (staten) identifierat ett behov av att på ett nationellt plan 

ställa om samhället mot ett mer hållbart system kring energianvändningen. 

Förändringar av denna karaktär kräver ett samlat grepp kring utförandet. Samtidigt 

kräver denna typ av stora förändringar ett decentraliserat ansvar så att närheten till 

målgruppen garanteras. En förordning om bidrag till verksamheten ligger till grund för 

den decentraliserade verksamheten, en förordning där kommuner uppmanas ansöka 

om bidrag till att bedriva verksamheten på lokal nivå. Föreskrifter av denna karaktär är 

vanligt förekommande inom den offentliga förvaltningen. Den nya samhällsfunktionen 

är i detta fall inte lagstadgad, utan endast reglerad i en förordning, vilket har att göra 

med att regeringen (staten) inte får gå in och styra vad den kommunala förvaltningen 

ska göra, d.v.s. det kommunala självstyret värnas på detta vis. Det decentraliserade 

ansvaret för den nya samhällsfunktionen har i detta fall medfört att lokala varianter på 

hur verksamheten organiseras har vuxit fram. Trots det decentraliserade ansvaret 
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framstår myndigheten ha en central roll både vad gäller administrationen och 

samordningen av verksamheten. Myndigheten bistår regeringen i det administrativa 

arbetet, d.v.s. både med att hantera bidraget och med information om verksamheten, 

vilket är viktigt för att beslut om samhällsfunktionen ska kunna fattas. I samordningen 

är ekonomistyrning ett viktigt instrument för att åtgärder ska kunna tas för att uppnå 

målen med verksamheten, d.v.s. att styra individernas beteende så att det 

överensstämmer med målen för den nya samhällsfunktionen. I en verksamhet med ett 

decentraliserat ansvar, såsom i det beskrivna fallet i denna rapport, är detta mer 

problematiskt. Samordningen måste ske på ett sådant sätt att det kommunala 

självstyret fortfarande värnas. Scenariot som inleder denna rapport illustrerar en del av 

den problematik som uppstår när samordningen gäller en samhällsfunktion med ett 

decentraliserat ansvar, där det inte bara är flera intressenter inblandade i verksamheten, 

utan även olika regelverk som styr hur denna samordning får ske. 

Samordningen avser i det här fallet de individer som ansvarar för att utföra själva 

uppdraget (servicen) och handlar främst om att styra individernas beteende så att det 

överensstämmer med regeringens mål och intentioner med den nya 

samhällsfunktionen (utan att för den delen förlora den lokala förankringen). Ansvaret 

för individerna och för verksamheten ligger dock på de enskilda kommunerna. Ett 

övergripande ansvar för samordning av den nya samhällsfunktionen har sedan 

tilldelats en statlig myndighet, i det här fallet energimyndigheten. Den organisation 

som kommit att utvecklas kring den övergripande samordningen bygger på nätverk i 

både tanke och struktur. Nätverk bygger på spontan samordning snarare än central 

styrning och vad gäller den nya samhällsfunktionen som är i fokus här har strukturer 

för regionala såväl som nationella nätverk kring verksamheten tagits fram. Regionala 

aktörer, såsom de regionala energikontoren, har knutits till verksamheten för att agera 

som regionala samordnare. Genom att strukturera samordningen på detta vis, där både 

de som utför och de som administrerar och samordnar verksamheten har haft möjlighet 

att på lika villkor kunna diskutera verksamhetens innehåll, har möjliggjort en tydligare 

formalisering kring rutiner, roller och uppdrag. Sammantaget visar samordningen av 

den decentraliserade verksamheten att relationer och personliga kontakter har kunnat 

byggas och knytas mellan de individer som ansvarar för verksamheten operationellt. 

Detta har även utgjort basen för att en gruppgemenskap och i förlängningen även en 

profession ska kunna ta form. Samordningen har således varit viktig för att tillit och 

samhörighet ska uppstå inom gruppen, en tillit som gynnar kunskapsutbyte och 

kunskapande mellan individerna. Nätverken och de kontakter som byggts upp genom 

samordningen i det studerade fallet har även möjliggjort att gruppen själv har kunnat 

organisera sig kring verksamheten. Även om de enskilda individerna i det här fallet har 

haft olika kunskap och kompetens så har organiseringen kring samordningen bidragit 

till att en spontan samverkan har vuxit fram.  
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Vilken roll har då IT haft för organiseringen av den nya samhällsfunktionen? IT fyller 

ofta en viktig funktion i samordningen av decentraliserade verksamheter. I detta fall 

har IT varit ett viktigt instrument för att presentera den nya samhällsfunktionen och 

själva organisationen kring den. IT är ett effektivt instrument för att nå ut med ett 

budskap till en bred massa och i det här fallet har det rört sig om att marknadsföra en 

ny service. Centralt framtagna webbsidor av myndigheten har visat sig viktiga för att 

kommunicera verksamhetens innehåll och struktur, inte bara för den avsedda 

målgruppen (allmänhet och företag) utan även för gruppen som ska utföra uppdraget, 

d.v.s. rådgivarna själva. Den centrala presentationen av verksamheten har bland annat 

tydliggjort organiseringen kring den nya samhällsfunktionen, vilka roller som finns 

och vilket ansvar som är kopplat till detta. Dessutom har webben möjliggjort en 

samordning kring den administrativa hanteringen av verksamheten. IT har således i 

detta fall fyllt både ett informativt och ett administrativt syfte. 

Hela den här rapporten har rört huruvida det är möjligt att organisera fram professioner 

och organisering är definitivt en viktig faktor för att grupper av individer ska kunna 

formera sig kring nya uppdrag och nya verksamheter. Sättet på vilket en ny 

samhällsfunktion organiseras och struktureras har betydelse för om och hur en samsyn 

kring uppdrag och verksamhet ska kunna ta form inom gruppen, men även för att 

gruppen själv ska kunna konstituera sig. En gruppgemenskap är viktig för att tillit och 

förtroende ska kunna byggas upp. En decentraliserad och ny funktion som den 

kommunala energi- och klimatrådgivningen representerar har i praktiken inneburit att 

individerna besitter olika kunskap och kompetens. Samhällsfunktionen har i det här 

fallet alltså inte grundats i en enhetlig vetenskapligt eller praktiskt förankrad 

utbildning, vilket gör utmaningen något större vad gäller en 

professionaliseringsprocess. Samtidigt visar samordningen i fallet att det finns en 

tydlig strävan däremot. Bland annat har ett samlat grepp tagits kring viss 

introduktionsutbildning som krävs för att få arbeta som energi- och klimatrådgivare, 

vilket är ett tydligt tecken för ett professionaliseringssträvande. Den här studien visar 

dessutom att en professionell identitet är på väg att byggas upp inom gruppen, en 

process som karaktäriseras av att de tillsammans positionerar verksamheten och ger 

den ett ansikte utåt. Så svaret om organiseringen har betydelse för professioners 

framväxt är – ja, det är en viktig del, men det är inte hela förklaringen. Organiseringen 

har betydelse för att gruppinterna processer ska ta form, att samordning sker så att 

dialog kring innehåll och utförande mellan de professionella stimuleras. Men för att en 

profession verkligen ska ta form är verksamheten beroende av legitimitet på en extern 

arena, där ett förtroende för verksamheten visar sig genom efterfrågan av de 

professionellas kunskap. Detta kan endast organiseras för till viss del, t.ex. genom ett 

samlat grepp kring olika marknadsföringsinsatser. I det berörda fallet kan dessa typer 

av åtgärder utgöra ett nästa steg i den fortsatta utvecklingen av samhällsfunktionen och 

därmed ytterligare stärka gruppen i sina professionaliseringssträvanden. 
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Förslag på framtida forskning  

Vid det här laget har jag berört professioners framväxt utifrån ett relativt ovanligt men 

inte unikt fall och min förhoppning är att denna studie ska insprirera till fortsatta 

studier på detta område. Enligt min mening finns det ett antal vägar att gå vidare på. 

Till exempel skulle det vara intressant att fördjupa sig kring vilka strategier 

‖konstruerade professioner‖ använder sig av för att skapa en efterfrågan och på så vis 

driva utvecklingen av professionen.  

I det empiriska materialet finns en del spår av aktiviteter som görs för att marknadsföra 

yrket. Bland annat efterlyser rådgivarna nationella kampanjer för att visa på deras 

existens. Mycket av deras utskick handlar om att ‖visa upp sig‖. I återrapportering 

handlar det om att visa hur många de nått ut till med sitt budskap – en strävan att 

legitimera och skapa förtroende för verksamheten hos allmänheten men även för 

uppdragsgivaren och tillika finansiär. Detta skulle kunna utforskas vidare genom att 

utgå från ett marknadsföringsperspektiv vid studiet av yrkets framväxt.  

I den här studien har ett praktikperspektiv på samverkan och nätverkande varit i 

centrum. Ett annat perspektiv för att studera nätverk och vad som håller samman 

nätverk är actor-network theory. Detta är ett intressant spår där 

översättningsprocessen, d.v.s. hur idéer kommuniceras, omtolkas, konkretiseras, 

konceptualiseras och kommuniceras vidare, skulle kunna ha stor bäring på det här 

fallet.  

Ytterligare en aspekt som förtjänar att studeras närmare är den service (tjänst) som 

levereras. I studien har jag till exempel noterat att samhällsfunktionen utvecklats 

utifrån principer som bygger på specialiserad personlig service, d.v.s. att det finns ett 

värde i att brukarna får personlig kontakt i rådgivningssituationen. Trenden i samhället 

i övrigt är dock den motsatta. Vi går emot att utveckla digitaliserade tjänster, så 

kallade e-tjänster, något som visar sig extra tydligt inom offentlig sektor. Intressant 

vore därför att jämföra detta fall med service som bygger på den senare av de två 

principerna och hur man arbetar med att utveckla dessa. Kopplat till servicebegreppet 

har jag även i det empiriska materialet noterat att förankringen av den nya 

samhällsfunktionen ur ett medborgarperspektiv varit låg. Utvärderingar av 

verksamheten har bland annat visat att det finns en missmatch mellan det som 

brukarna av servicen efterfrågar och det som rådgivarna i det här fallet får leverera. Av 

denna anledning vore det därför även intressant att fördjupa diskussionen om hur ett 

medborgarperspektiv kan knytas till utvecklingen av tjänster. Hur gör man för att 

säkerställa ett medborgarperspektiv vid utvecklingen av nya tjänster och 

samhällsfunktioner? I detta sammanhang ser jag det som relevant att jämföra med hur 

privat sektor arbetar med dessa frågor för att se om det finns lärdomar att dra och ta 

vidare till det offentliga sammanhanget.  
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