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Abstract  

Municipal urban management and the democratic flexible guardian – a study concerning 

the officials’ changing work in the urban management process in the municipality of 

Norrköping. The purpose of this study is partly to analyse how implement measures in a 

change project (in the municipality of Norrköping) may impact the officials, linked to the 

urban management process, in their work practices. The study also aims to problematize a 

political science theory by Professor Lennart Lundquist (from 1998) that states how officials 

should relate to their office. The reason behind this problematizing stems from a shift in the 

municipalities’ responsibilities over the last 20 years. They have gone from having a more 

exclusively administrative responsibility to focus more on societal investment. The analysis 

of this study shows that a lot of the implement measures have a positive impact on the 

officials’ work practices, although some risks were found. The study also indicates that the 

imbalance between economical and democratic values (that is addressed in Lundquist’s 

theory) tend to even itself out in order for a more sustainable development to be achieved.  
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Kommunal samhällsbyggnad och demokratins flexibla 

väktare 

Den rådande bostadskrisen och framtidens utmaningar  

Sverige står idag inför en bostadskris, till stor del till följd av en ökad befolkningsmängd. 

Enligt Boverkets framtidskalkyler behöver Sverige bygga runt 700 000 nya bostäder under 

en tioårsperiod (2016-2025). Samtidigt kommer SCB med siffor som tyder på att 300 000 

fler människor än tidigare beräknas komma till Sverige innan 2020.1 Det finns således 

många viktiga framtida samhällsutmaningar som Sverige kommer att behöva möta. Detta 

sätter i sin tur en stor press på en majoritet av Sveriges kommuner redan idag. Enligt 

Hyresgästföreningen bor redan idag åtta av tio svenskar i en kommun där det för tillfället 

råder bostadsbrist, en siffra som har ökat markant bara de senaste åren. På bara två år har 

57 nya kommuner bekräftat att de har brist på bostäder, från 126 stycken år 2014 till 183 år 

2016. Vidare poängteras det att brist på bostäder har en hämmande faktor för den svenska 

välfärden och då främst kommuners (samt regioners) utveckling. Detta då det inte går att 

tillsätta tjänster inom exempelvis vård och omsorg för att det inte finns ett adekvat 

pendlingsavstånd för arbetarna. Denna ökade bostadsbrist är också mest påtaglig i 

storstads- och högskoleorter.2 Norrköping som kommun uppfyller båda dessa kriterier och 

har sedan sju år tillbaka en brist på bostäder. Det byggs mycket i Norrköping men 

byggnationen har inte kunnat uppfylla den efterfrågan som råder.3 Det är inte bara inom 

bostadsbyggandet i Norrköping som det går att finna utvecklingsmöjligheter. 

 

Norrköping har många storskaliga samhällsbyggnadsprojekt på sitt bord i skrivande stund. 

Det är allt ifrån Ostlänken till utbyggnad av olika områden i kommunen (Inre hamnen, 

Butängen med mera). Detta tryck på stadsbyggnadsdelen i kommunen har lett till att 

Norrköping har vidtagit åtgärder för att möta dessa utmaningar. Utifrån en rapport från 

Byggakuten valde Norrköpings kommun att tillsätta ett förändringsprojekt som skulle 

effektivisera hela samhällsbyggnadsprocessen. Projektet fick namnet SESAM (samordnad, 

effektiv samhällsbyggnad) och dess syfte är att samordna alla led i 

samhällsbyggnadsprocessen. Projektet startades upp 2015 och förväntas fortlöpa till 2018. 

Projektet i sig syftar främst till att ändra om arbetsformer och rutiner bland kommunens 

                                                   

1 TT, Löfven: Sluta bråka – börja bygga (2016-01-13), 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22079967.ab (2016-03-07) 

2 Hyresgästföreningen, Bostadsbristen fortsätter breda ut sig ((2016-03-03), 
http://hurvibor.se/bostader/bostadsbristen/ (2016-03-07)  

3 Monica Rosander, Bostadsbrist i Norrköping, http://framtid.norrkoping.se/portfolio/bostadsbrist-i-
norrkoping/ (2016-03-07)   

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22079967.ab
http://hurvibor.se/bostader/bostadsbristen/
http://framtid.norrkoping.se/portfolio/bostadsbrist-i-norrkoping/
http://framtid.norrkoping.se/portfolio/bostadsbrist-i-norrkoping/
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berörda tjänstemän. Detta för att deras nuvarande arbete inte har fungerat på ett 

tillfredsställande sätt, något som både externa aktörer och tjänstemän har kommit fram till.4  

 

En viktig fråga man kan ställa sig, i förhållande till detta projekt, är således vad det finns för 

förväntningar på dessa tjänstemäns ämbete och kommer SESAM:s arbete sträva efter dem? 

Stämmer dessa sedan överens med vad för samhälleliga förväntningar som finns 

konkretiserade? För att mer fruktbart söka svar på detta kan man granska akademiska 

resultat från snarlika fält. Petra Adolfsson och Rolf Solli påpekar att den offentliga sektorn i 

sig präglas av en stor komplexitet. I den finns det många olika yrkes- och ansvarsområden 

och i dem kan målbilderna också vara olika. Utöver detta ska även denna sektor styras av 

demokratiska krafter.5 Tjänstemännen har således ett annorlunda förhållningssätt till sina 

arbetsroller än andra yrkespersoner. Lennart Lundquist menar att tjänstemännen har en 

svår roll att uppfylla. Å ena sidan ska de vara tjänare av demokratin medan de å andra sidan 

ska bevara och upprätthålla de demokratiska värdegrunderna som samhället är uppbyggt 

på. De ska således också ses som demokratins väktare. Utifrån detta har han skapat en teori 

över hur tjänstemännen idealt bör agera. Denna teori har han valt att kalla Det offentliga 

etoset.6 Lundquist diskuterar också att den förvaltande delen av kommunernas arbete (såväl 

som statens arbete) är den största och mest fundamentala delen av den offentliga sektorns 

arbete.7 Förvaltning syftar till administrering och skötsel av gemensamma angelägenheter, 

som exempelvis skola, vård och omsorg.8  

 

Denna syn på kommuners och i förläningen tjänstemännens arbete går dock att ifrågasätta. 

Den må ha varit korrekt i slutet på 1990-talet (när Lundquists bok skrevs) men idag har 

kommuner och dess tjänstemän andra ansvarsuppdrag som anses vara minst lika viktiga. 

Robert Jonsson tar upp att kommuner delvis bör ses som en samhällsaktör där en del av 

dess arbete är att göra allmännyttiga samhällsinvesteringar (exempelvis i form av 

byggnation av flygplatser, bostäder med mera).9 SKL tar upp ett liknande resonemang i sin 

ekonomirapport från 2013. I den förklarar de att stora demografiska förändringar tvingar 

kommuner till stora investeringsbehov för att möta upp förändringarna,10 något som också 

är fallet för Norrköpings kommun, därav uppstartandet av SESAM. I sin nya 

                                                   

4 Slutrapport Projektnummer 4023 – SESAM, samordnad effektiv samhällsbyggnad av Norrköpings 
kommun 2015-06-09 

5 Petra Adolfsson och Rolf Solli, Offentlig sektor och komplexitet (Lund, 2009), s. 17-29. 

6 Lennart Lundquist, Demokratins väktare (Lund, 1998), s. 72ff. 

7 Ibid, s. 24f.  

8 Robert Jonsson, Organisatoriska bakslag (Linköping, 2013), s. 60ff.  

9 Ibid, s. 60f.  

10 SKL, Ekonomirapporten (2013-10-10), http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-988-1.pdf (2016-
04-22) 

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-988-1.pdf
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ekonomirapport för 2016 tar SKL upp samma investeringsbehov som för tre år sedan.11 

Detta investeringsbehov är också en trend som kommer fortsätta att växa. Enligt en rapport 

från Kommuninvest kommer investeringsbehovet hos kommuner och landsting fortsätta att 

öka med sex procent de kommande åren.12 Det har således skett en förändring i synen på 

kommuners ansvarsområden, vilket i sin tur förändrar synen på tjänstemännens arbete. Vad 

innebär detta skifte och vad för inverkan har förändringarna på de berörda tjänstemännen 

kopplade till SESAM?  

 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med uppsatsen är att analysera vad för inverkan SESAM:s implementeringar har på 

de berörda tjänstemännen i Norrköpings kommun. Vad sätts det för krav på dessa 

tjänstemän (i och med förändringsprojektets utformning) och hur stämmer dessa överens 

med Lundquists teori gällande tjänstemännens offentliga etos? Uppsatsen ska också 

problematisera Lundquists teori gällande tjänstemännens offentliga etos i relation till 

organisationsförändringsteorier. Detta då kommuner (och då främst de tekniska enheterna) 

har gått ifrån att vara en mer förvaltande organisation till att lägga ett större fokus på 

samhällsinvesteringar. För att konkretisera detta kommer uppsatsen utgå från ett 

förändringsprojekt vars syfte är att förändra arbetet kring samhällsbyggnadsprocessen i 

Norrköpings kommun.  

 

För att uppnå studiens syfte är dessa två frågeställningar författade: 

1. Vad för inverkan har SESAM:s implementeringsåtgärder på de berörda 

tjänstemännen?  

 

2. Hur kan Lundquists teori gällande tjänstemännens offentliga etos i relation till 

organisationsförändringsteorier skapa förståelse för de berörda tjänstemännens 

förändrade situation?  

 

Disposition 

Denna uppsats börjar med en kort bakgrund där läsaren får ta del av varför SESAM som 

förändringsprojekt togs fram samt projektets innebörd och effektmål. Efter detta 

presenteras de avgränsningar och den empiri som ligger till grund för studien. I detta avsnitt 

diskuteras även diverse etiska överväganden som har gjorts kontinuerligt under hela 

uppsatsprocessen. Avsnittet efter berör tidigare forskning i området och den delas upp i ett 

metodologiskt samt två teoretiska exempel som är snarlika de som tas upp i denna studie. 

                                                   

11 SKL, Ekonomirapporten (2016-04-28), http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-082-
5.pdf?issuusl=ignore (2016-05-10) 

12 Kommuninvest, Kommunsektorns investeringar 2015 (2015), http://kommuninvest.se/wp-
content/uploads/2015/06/Kommunsektorns-investeringar-2015.pdf (2016-04-22)  

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-082-5.pdf?issuusl=ignore
http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-082-5.pdf?issuusl=ignore
http://kommuninvest.se/wp-content/uploads/2015/06/Kommunsektorns-investeringar-2015.pdf
http://kommuninvest.se/wp-content/uploads/2015/06/Kommunsektorns-investeringar-2015.pdf
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Vidare tas även centrala begrepp upp för att ge läsaren en översikt över begrepp som är 

återkommande genom hela uppsatsen och dess empiri. Sedan kommer en mer 

genomgående beskrivning av mina valda teorier som studiens empiri kommer att analyseras 

igenom. Efter detta avsnitt tas studiens metodologiska ansats upp. Här förklaras den valda 

analysmetoden som ligger till grund för hur analysen sedan är strukturerad. Vidare förklaras 

även vilka metoder som har använts för att samla in och tolka den valda empirin. I den 

efterkommande analysdelen utforskas olika tolkningar av SESAM och dess beståndsdelar 

utifrån de tre valda teorierna. I dessa avsnitt görs nerslag i olika relevanta delar av studiens 

empiriska material. Analysavsnittet är mer tolkande och belysande i sin natur, vilket gör att 

frågeställningarna svaras på mer konkret i avsnittet efter. I uppsatsens sista del, den 

avslutande diskussionen, sammanförs de olika analyserna och tolkningarna från 

analysdelen för att sedan svara på de båda frågeställningarna samt ge förslag på framtida 

forskning. Slutligen görs en kort sammanfattning av hela uppsatsen.  

 

Bakgrund 

Norrköpings kommun har under en tid växt markant, både invånarmässigt och som stad i 

helhet. I och med detta har Norrköping hamnat i en expansiv fas där många stora 

samhällsbyggnadsprojekt är uppstartade eller kommer att startas upp. Projekt gällande 

Ostlänken, Inre hamnen, Butängen med flera har iscensatts (eller kommer att iscensättas), 

samtidigt som bostadsbyggnation har blivit ett uttalat politiskt frågeområde. Detta i sin tur 

sätter ett stort tryck på stadsbyggnadsområdet. Norrköpings kommun har tagit fram flera 

utvecklingsområden som behöver tillgodoses för att kunna tackla dessa utmaningar. De 

flesta av dem centreras kring effektivitet och en ökad samordning av hela 

samhällsbyggnadsprocessen.  

 

En speciellt inrättad insats vid namn ”Byggakuten” (gjord av två kommunpolitiker i syfte att 

kartlägga byggnadssituationen i Norrköping) tog fram att ett nytt arbetssätt behöver 

introduceras för att tillgodose de utvecklingsområden som finns. Byggnadsprocessen 

behövde ses som en helhet och det valda arbetssättet som togs upp var projektform. I denna 

byggnadsprocess behövde flera aktörer involveras mer, inte bara tjänstemän och politiker 

utan också relevanta externa aktörer. Ambitionen är att kunna tillsätta rätt resurser i rätt 

skeden i denna process för att öka effektiviteten och således minska handläggningstider, 

investeringskostnader med mera. För att uppnå detta behöver de inblandade tjänstemännen 

samordna sig bättre för att undvika att ett ärende faller mellan stolarna. Tidigare har det 

framkommit att olika enheter har tenderat att jobba i ”stuprörsform” och att 

kommunikationen mellan dem i olika ärenden har varit bristfällig. SESAM syftar till att 

åtgärda detta genom att främst framta en gemensam arbetsmodell som alla inom 

samhällsbyggnadsprocessen ska arbeta utefter. Effektmålet som sattes upp är att 

Norrköping ska bli Sveriges effektivaste kommun inom samhällsbyggnad (bland jämförbara 
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kommuner) år 2018.13 I skrivande stund har SESAM genomgått sin första projektfas av två. 

I den första fasen (SESAM 1) låg fokus på att arbeta fram implementeringsåtgärder som 

skulle kunna iscensättas i den andra projektfasen (SESAM 2). Just nu (i mitten på 2016) 

håller SESAM på att iscensätta dessa implementeringsförslag.  

 

Avgränsning och empiri 

Avgränsningen och ändamålet med denna studie har ändrats i omgångar. Till en början var 

min intention att kartlägga hela förändringsprojektet SESAM och skapa en ökad förståelse 

för förändringsprojekt kopplad till stadsbyggnad. Detta blev dock en allt för stor och trubbig 

problemformulering som sedan fick omformuleras till att undersöka vad för inverkan 

SESAM:s implementeringar har på de berörda tjänstemännen och deras arbetsuppgifter, 

samt att problematisera Lundquists teori gällande tjänstemännens offentliga etos i relation 

till organisationsförändringsteorier. Projektet i sig är centrerat kring tjänstemännen och 

deras arbetsuppgifter kopplat till samhällsbyggnadsprocessen i kommunen. Det blev således 

en naturlig infallsvinkel att lägga fokus på dem. På grund av tids- och utrymmesbrist 

kommer jag inte kunna behandla alla SESAM:s implementeringsåtgärder och dess inverkan 

på de berörda tjänstemännen. Istället kommer jag lägga fokus på de 

implementeringsåtgärder som återkommer under mina intervjutillfällen. Min tanke med 

detta är att det är dessa implementeringsåtgärder (och dess inverkan på de berörda 

tjänstemännen) som går att analysera utifrån mina informanters utsagor.  

 

I stort är studien avgränsad till ett förändringsprojekt i Norrköpings kommun. Jag har fått 

ta del av skriftligt material (som till exempel slutrapporter, uppdragsspecifikationer och 

förstudier) som sedan har kompletterats med intervjuer (sex stycken) och en observation. 

Mina valda empiriinsamlingsmetoder har också gjort att jag har fått avgränsa mig till sex 

intervjuer och en observation på grund av tidsmässiga aspekter. En av nackdelarna med att 

genomföra observationer är att de är tidskrävande, stressiga att utföra och relativt 

ineffektiva.14 Jag anser dock att både intervjuerna och min observation har varit bra 

komplement till det skriftliga materialet och gett mig en ökad förståelse av mitt fält. Jag 

kommer fördjupa mig mer om detta under mitt metodavsnitt. Av mina informanter var tre 

stycken tjänstemän som i olika grad är sammankopplade till samhällsbyggnadsprocessen i 

kommunen. Två av dem är externa aktörer (”kunder” enligt Norrköpings kommun). Sedan 

valde jag även att intervjua en politiker som har deltagit till viss del i SESAM-processen. Alla 

mina informanters namn är fingerade och presenteras här nedan.  

 

 Göran, extern aktör  

                                                   

13 Slutrapport Projektnummer 4023 – SESAM, samordnad effektiv samhällsbyggnad av Norrköpings 
kommun 2015-06-09 

14 Mats Alvesson och Kaj Sköldberg, Tolkning och reflektion (Lund, 2008), s. 181.  
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 Alexander, extern aktör 

 Bo, tjänsteman med insikt i SESAM-projektet  

 Karin, tjänsteman med insikt i SESAM-projektet 

 Hanna, tjänsteman utanför SESAM-projektet 

 Annie, politiker med koppling till SESAM-projektet 

 

Etiska överväganden  

Under en hel uppsatsprocess ställs man inför en rad etiska överväganden, speciellt om 

uppsatsen är ett fältarbete. Oscar Pripp menar att forskarens inblandning i 

forskningsprocessen är mycket tydlig om hen utför ett fältarbete. För att 

undersökningsmaterialet ska uppstå krävs det att forskaren, som en egen aktör, samverkar 

med de informanter som behandlas i studien. I och med detta kan etiska frågor lyftas upp. 

Hur påverkas människor av de begrepp och problem som fältarbetaren ställer? Hur måste 

egna forskningsambitioner vägas gentemot de informanter som deltar i studien? Enligt 

Pripp är det inte möjligt att få dessa typer av frågor besvarade utan syftet med att ställa dem 

(samt reflektera kring dem) är att skapa en medvetenhet kring sin egen roll som forskare 

och vad man har för inverkan på studiens resultat.15  

 

Något som jag har fått ta ställning till redan innan studien påbörjades var att dela upp mitt 

arbete för att särskilja min uppsats från det uppdrag jag hade fått från Norrköpings 

kommun. Norrköpings kommun agerade som min uppdragsgivare där jag skulle 

sammanställa en utvärderingsrapport av SESAM efter framställningen av min uppsats. Jag 

behövde således föra en diskussion med mig själv gällande mina egna forskningsambitioner 

samt det uppdrag jag hade fått från kommunen. I samråd med projektledaren för SESAM 

och min handledare kom jag fram till att det vore bäst för både min uppsats och den 

efterkommande utvärderingsrapporten om jag delade upp arbetet och skrev en ”ren” 

akademisk uppsats först för att sedan, utifrån det resultat jag fick från min uppsats, 

sammanställa utvärderingsrapporten åt Norrköpings kommun.    

 

I mitt fall har de flesta etiska övervägandena skett kopplat till min materialinsamling, då 

främst mina intervjuer och observationer. För att säkerhetsställa att jag förhåller mig till den 

rådande samhällsvetenskapliga, forskningsetiken har jag tagit del av Vetenskapsrådets (VR) 

forskningsetiska principer. Dessa principer är uppdelade i fyra stycken huvudkrav och de 

benämns som informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet syftar till att behandla informanternas rättigheter och 

den transparens som uppsatsen ska ha gentemot de deltagande aktörerna. Informanterna 

ska bli upplysta om vad studien har för syfte samtidigt som de ska informeras om att de kan 

                                                   

15 Oscar Pripp,” Reflektion och etik”, i Etnologisk fältarbete, red. Lars Kaijser, Magnus Öhlander (Lund, 
2011), s. 65.  
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avbryta sin medverkan i studien när de önskar.16 För att uppfylla detta krav skickade jag ut 

ett informationsbrev till mina informanter där jag förklarade mer ingående vad studien 

kommer behandla samt deras rättigheter. Samtyckeskravet behandlar informantens 

rättigheter gällande sin medverkan i studien samt att de är medvetna om att de deltar i 

studien.17 Även detta huvudkrav tillgodosåg jag främst genom att skicka ut mitt 

informationsbrev. När det kommer till mina observationer har jag dock bett projektledaren 

att informera om min studie och närvaro innan, de fick dock inget informationsbrev men de 

fick reda på att de kunde avbryta sin medverkan när som helst.  

 

Konfidentialitetskravet var det huvudkrav som jag behövde reflektera mest kring under min 

materialinsamling. Detta huvudkrav handlar om att forskaren ska med största möjliga 

försiktighet behandla information om de berörda informanterna i studien.18 Eftersom 

SESAM som projekt, och då Norrköpings kommun som projektort, är ett unikt sådant är det 

svårt att anonymisera både projektet och orten. Jag har dock valt att anonymisera mina 

informanter och deras enhet, arbetstitel samt arbetsgivare (det sista gäller enbart för de 

externa aktörerna). Detta gjordes först och främst för att i största möjliga mån skydda 

informanternas identitet i det fall att de skulle berätta något som skulle klassas som 

ofördelaktigt gentemot sina kollegor, chefer eller andra aktörer. Det är också viktigt för 

materialets integritet att informanterna ska få förbli anonyma, i största möjliga mån. Detta 

för att de ska känna sig trygga nog att ge en så sanningsenlig bild av projektet som möjligt. 

Pripp menar att påtryckningar från chefer eller normer från samhället kan ha en inverkan 

på informanternas utsagor. Detta kan i sin tur leda till att informanten modifierar sina svar 

under intervjun för att de ska passa in under samhällsnormerna eller den förväntan chefen 

har på informanten.19 I och med att jag inte kan garantera mina informanter full anonymitet 

har jag haft med i beräkningarna att deras svar kan vara tillrättalagda för att inte skapa 

konflikter. Dock har alla de intervjuade informanterna varit medvetna om att denna studie 

kommer att utmynna i en utvärderingsrapport i ett senare läge.  Jag har därför haft en 

förhoppning att detta kan ha gjort att de har varit mer benägna att svara sanningsenligt, då 

detta i längden kan gynna förändringsprojektets framtida process. Det sista huvudkravet, 

nyttjandekravet, tar upp att forskaren enbart ska använda det insamlade empiriska 

materialet till det som studien syftar till att undersöka.20 Detta krav har jag inte behövt 

behandla allt för mycket då stora delar av mitt insamlade material har varit offentliga 

handlingar. Jag har dock varit tydlig i min kontakt med informanterna, samt i mitt 

                                                   

16 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer (2002), http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (2016-02-
11) 

17 Ibid. 

18 Ibid. 

19 Pripp, s. 68f.  

20 Vetenskapsrådet.  



8 

informationsbrev, att deras utsagor enbart kommer att användas till att försöka svara på 

studiens syfte och senare användas i en utvärderingsrapport.  

 

Tidigare forskning  

Efter att ha scannat forskningsfältet fann jag inga tidigare studier som behandlar 

förändringsprojekt ur ett tjänstemannaperspektiv med multipla tolkningar som 

analysmetod (en metod som kommer förklaras mer utförligt i studiens metodavsnitt). Jag 

fann heller inga studier som problematiserade Lundquists teori, utan enbart studier som 

refererar till den. Istället fick jag dela upp min sökning och försöka finna studier som 

behandlade dels multipla tolkningar som analysmetod (samt teorier gällande 

organisationsförändring) och dels studier som behandlar tjänstemännens ämbete. Detta för 

att skapa en större förståelse för hur tidigare forskare har använt sig av multipla tolkningar 

kopplat till organisationsförändring samt hur deras definition av tjänstemännens yrkesroll 

porträtteras. Detta avsnitt kommer att avslutas med en studie gällande medborgares 

delaktighet i demokratiska processer. Medborgarnas missnöje och synpunkter med arbetet 

inom samhällsbyggnadsprocessen var en central anledning till att SESAM startades upp. Ett 

stort och brett fokus på medborgardialoger och synpunkter från externa aktörer har också 

präglat arbetet i både SESAM 1 och 2, något som kommer vidareutvecklas i studiens 

analysavsnitt. En studie som problematiserar och förklarar medborgarnas olika grader av 

delaktighet i demokratiska beslutsprocesser kan således vara ett fruktbart 

bakgrundsmaterial till studiens avslutande diskussion.  

 

Olga Yttermyr har gjort en studie av en förändringsprocess där hon tillämpar multipla 

tolkningar. I sin doktorsavhandling undersökte hon ett processkapande av en offentlig 

marknad för grundskoleutbildning och hur den sedan utvecklades. Hon menar att offentliga 

marknader ses som vanliga marknader fastän att de besitter speciella egenskaper. I studien 

använder hon teorier som förklarar organisationsförändringar tillsammans med teorier om 

marknadsstrukturer.21 Precis som i min studie valde hon att använda sig av två 

organisationsförändringsteorier författade av Andrew H. Van de Ven och Marshall Scott 

Poole. Yttermyr förklarar att det är nödvändigt att använda sig av två av deras teorier för att 

skapa en förståelse för hela förändringen. Att enbart använda sig av en skulle innebära att 

viktiga aspekter av förändringen kan försvinna ut i periferin.22 Jag har främst tagit 

inspiration från hennes metodologiska infallsvinkel till min studie. Utöver att jag anammar 

två teorier från Van de Ven och Poole använder jag mig också av observationer av samma 

anledning som Yttermyr presenterar i sin avhandling. Det var ifrån den som jag fick 

inspiration till att genomföra en observation för att fånga upp det som inte finns i det skrivna 

                                                   

21 Olga Yttermyr, Varför blev det (bara) en? (Linköping, 2013).  

22 Ibid, s. 36.  
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materialet eller som går att extrahera från en intervju. Jag utvecklar mina tankar om detta i 

mitt metodavsnitt. 

 

I Lennart Lundquist bok Demokratins väktare framkommer det att tjänstemännen sitter i 

en märklig sits. De ska dels upprätthålla de demokratiska värdena som hela den offentliga 

sektorn att sprungen ur och dels ska de ta hänsyn till mer ekonomiska värden som har blivit 

allt mer inflytelserika idag. Lundquist menar att uppmärksamheten då (för ca 20 år sedan) 

var för skev och fokus låg för mycket på de ekonomiska aspekterna i samhället, istället för 

de demokratiska.23 Denna skevhet började redan på 1970-talet då han ansåg att ett skifte i 

fokus hos västdemokratierna skedde. Istället för att beakta demokrativärdena lades fokus 

på en mer marknadsorientering och mer på ekonomivärden. Detta väljer Lundquist att 

benämna som ekonomismen. För att folkvalda politiker ska kunna genomföra sina beslut 

krävs det inte enbart en tydlig lagstiftning och en bra organisation, det krävs också att det 

finns kompetenta tjänstemän som kan genomföra politikens beslut. Därför ska inte 

tjänstemännen enbart ses som en tjänare till demokratin utan som en väktare av 

demokratin.24 Vidare förklarar Lundquist att inget av de ekonomiska eller demokratiska 

värdena bör ha en större betydelse över det andra.25 Utifrån strävandet efter de både värdena 

skapas en gemensam värdegrund som Lundquist anser att tjänstemännen bör följa för att 

kunna utföra sitt arbete på bästa möjliga sätt. Denna värdegrund väljer han att kalla för det 

offentliga etoset.26 Hans forskning går således ut på att synliggöra vad en tjänsteman bör ha 

för arbetsuppgifter och vad definitionen av en tjänsteman (”ämbetsman” i hans text) bör 

vara. Det är från detta verk som en av studiens teorier (det offentliga etoset) härstammar 

från. Samtidigt är det denna teori min studie syftar till att problematisera utefter att 

kommunerna har fått andra prioriterade ansvarsområden (från att ha en mer förvaltande 

roll till att i en större utsträckning agera samhällsinvesterare). En djupare förklaring av hans 

studie kommer i mitt teoriavsnitt. 

 

När det kommer till stadsplanering och medborgardemokrati finns det en väl använd teori 

författad av Sherry Arnstein som kan användas för att belysa det reella inflytande som en 

medborgare har i den politiska processen. ”Delaktighetsstegen” heter teorin och den syftar 

till att synliggöra åtta olika inflytelsesteg som medborgarna kan ha gentemot samhället och 

den demokratiska processen. Dessa åtta steg delar hon in i tre olika kategorier beroende på 

medborgardeltagandets natur. Den lägsta kategorin av deltagande benämns som ”icke-

deltagande” och inom denna kategori tas ”manipulation” och ”terapi” upp som steg. 

Manipulation bygger på att enbart en genomgång av planerade åtgärder ges till 

                                                   

23 Lundquist, Demokratins väktare, s. 265.  

24 Ibid, s. 9ff.  

25 Ibid, s. 62f.  

26 Ibid, s. 72ff.  
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medborgarna, som sedan blir manipulerade till att skriva på att de har medverkat i 

beslutsprocessen fastän de inte har haft något att säga till om. Terapi innefattar istället att 

tjänstemän får försöka dämpa den upprörda stämning som kan finnas hos vissa berörda 

medborgare, genom samtal och klargöranden, för att förhindra opposition i form av 

protester av exempelvis försening av byggnationer.27 Terapi ses här som något (marginellt) 

bättre (rent deltagardemokratiskt) än manipulation, därav användandet av en stege som 

metafor. Denna metafor (och teorin i stort) har fått en del kritik över att den visualiserar att 

man bör sträva efter att klättra på denna deltagarstege och försöka nå det högsta steget som 

innefattar en närmast total medborgarkontroll över stadsbyggnad och serviceverksamheter. 

Detta är dock något som man har sett varit problematiskt genom historien och inte alltid 

något man bör sträva efter.28  

 

De tre efterkommande stegen ligger under kategorin ”symboliskt deltagande”. Det första 

steget benämns som ”information” och innebär att medborgarna får information från 

tjänstemännen men det inte uppstår någon tvåvägskommunikation mellan dem. Steget efter 

heter ”konsultation” och kan ske genom medborgarmöten eller utfrågningar. Dock behöver 

medborgarnas åsikter inte beaktas här menar Arnstein. Steg tre benämns som ”pacificering” 

och innebär att medborgarna får ett forum där deras åsikter behandlas genom dialog med 

makthavare. Dock ställs medborgarna utanför beslutsfattandet, vilket innebär att de inte 

kan garanteras ett reellt inflytande. Den sista kategorin har fått namnet ”medborgarmakt” 

och innehar också tre olika steg. Det första steget heter ”partnerskap” och där fördelas den 

beslutsfattarmakt mellan tjänstemän och medborgare genom att planeringskommittéer 

införs. I dem kan sedan konkreta aktiviteter diskuteras och genomföras. ”Delegerad makt” 

heter det näst sista steget och inom detta steg delegerar beslutsfattarna sin makt till 

medborgarna genom att låta dem besluta om exempelvis budget eller frågor gällande 

förvaltningsorganisering. Det åttonde och sista steget benämns som ”medborgarkontroll” 

och här ges nästan full kontroll över hela processen åt medborgarna.29 Denna teori kan ses 

som en fruktbar indikator på hur ens egen offentliga verksamhet arbetar med 

medborgarinflytande och vad man bör gör för att eventuellt utveckla den. Som tidigare 

nämnts kan det dock vara problematiskt att sträva efter att uppnå det högsta steget på denna 

deltagarstege.  

 

Begreppsförklaring 

I detta avsnitt kommer centrala begrepp, som är återkommande genom hela studien, tas 

upp och beskrivas.  

                                                   

27 Sherry Arnstein,” A Ladder of Citizen Participation” i The City Reader, red. Richard T. Legates och 
Frederic Stout (London, 2007), s. 234ff.  

28 Noel Boaden m.fl.” Planning and participation in practice: A study of public participation in structure 
planning”, Progress in Planning, 13 (1980:1), s. 1-102.   

29 Arnstein, s. 241ff.  
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Kommun som begrepp och samhällsbyggnadsprocessen 

Kommuner är, som begrepp, något komplext. Det finns många olika definitioner och syner 

på vad en kommun ska vara. Kommunen har en stor roll i människors vardag, där de innehar 

flertalet funktioner som berör samhällsmedborgarna dagligen. Det kan sträcka sig från alla 

åldrar, allt ifrån barnomsorg för de yngre till äldreomsorg eller hemtjänst för de äldre. Även 

i mer praktiska delar av ens vardag kommer man i kontakt med kommunen. Vattnet som vi 

dricker kommer från det kommunala vattenverket och behöver någon bygga (i privat regi) 

behöver vi komma i kontakt med bygglovsnämnden.30 Det är just den 

samhällsbyggnadsprocess som SESAM syftar till att effektivisera. 

Samhällsbyggnadsprocessen, utifrån Norrköpings perspektiv, går att sammanfatta som 

olika steg som ”kunden” vid behov ska gå igenom för att uppnå ”det goda livet” (ett politiskt 

mål som genomsyrar hela organisationen i Norrköpings kommun). Dessa steg presenteras 

nedan.  

 

 

Norrköpings kommun liknar denna process med en kedja, där varje länk måste 

implementeras och förankras för att sedan kunna gå vidare och slutligen uppnå ett gott 

resultat. Tidigare har det funnits glapp mellan de olika stegen och enheterna internt inom 

kommunen. Detta var en av anledningarna till att SESAM startades upp.31  

 

Det finns även andra sätt att definiera en kommun. Robert Jonsson hänvisar i sin avhandling 

Organisatoriska bakslag till att kommuner kan ses som ett avgränsat areellt område som 

är till för, samt styrs gemensamt av, medborgarna. Kommunbegreppet delas här upp i 

primärkommun och landstingskommun.32 Primärkommun beskrivs som en gemensam 

benämning av specifika städer och orter. Enligt kommunalrätten benämns numera 

primärkommun som kommun.33 Landstingskommun benämns numera som landsting och 

fungerar som en sekundärkommun med mer övergripande regionalt förvaltande av vissa 

                                                   

30 Robert Jonsson, Organisatoriska bakslag (Linköping, 2013), s. 51. 

31 Slutrapport Projektnummer 4023 – SESAM, samordnad effektiv samhällsbyggnad av Norrköpings 
kommun 2015-06-09 

32 Jonsson, s. 51. 

33 Nationalencyklopedin, Primärkommun (2016-03-04), 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/primärkommun (2016-03-04)  

 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/primärkommun
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specialuppgifter, till exempel hälso- och sjukvård.34 Vidare tas kommunens skyldigheter 

upp. Enligt svensk lag är kommunen skyldig att följa de uppgifter som de blir tilldelade av 

staten. Dock har kommuner egenbestämmanderätt i vissa frågor över hur de ska bedriva sin 

egen verksamhet, utefter lokala önskemål. Förutom att agera tjänsteproducenter och 

myndighetsutövare ska också kommunen verka för lokalt medborgarinflytande, detta främst 

genom att skapa forum för detta att florera inom.35  

 

Det finns som sagt många tankar och idéer om hur en kommun ska bedriva sin verksamhet. 

Jonsson (med flera) har kokat ner allt detta till fyra övergripande uppgifter, som de bland 

annat har tolkat utifrån Stig Montins bidrag i antologin Demokrati i en ny tid. Enligt 

Jonsson (med flera) ska kommunen agera som samhällsaktör, serviceleverantör, myndighet 

samt som medborgarnas intresseorganisation.36 Den uppgift som är mest relevant för mig 

och min studie är kommunen som samhällsaktör. Montin menar att samhällsaktörsrollen 

är en av de övergripande uppgifterna 0ch att den handlar om att kommunerna ska arbeta 

fram kollektiva nyttigheter och då främst kommunikationer för samhällets medborgare.37  

Frågor som främst rör infrastruktur är en viktig del i samhällsaktörsuppgiften för 

kommunen. Att transformera och förvalta kommunikationer (exempelvis vatten, avlopp, 

järnvägar, vägar, hamnar och flygplatser) är av yttersta vikt men samtidigt behöver 

kommunen sträva efter att beakta nyare former av kommunikationer. Inom denna uppgift 

är det viktigt att ha ett gott samarbete med näringslivet och andra relevanta externa aktörer. 

Detta arbete innebär också att kommunen ska agera attitydpåverkare, något som sker både 

medvetet och omedvetet. För att medvetet förändra attityder och skapa en yttre legitimitet 

kan kommuner välja att exempelvis skapa ett näringslivskontor eller att bolagisera (samt 

tillsätta styrelse och VD) av en kommunal verksamhet.38 I Norrköpings fall har de gjort både 

och. De har dels ett näringslivskontor, som har deltagit till viss del i SESAM, och de har dels 

bolagiserat kommunens vatten- och avloppsverksamhet (Norrköping Vatten och Avfall AB). 

I min studie kommer jag som sagt att använda mig av främst definitionen av kommunen 

som samhällsaktör. Detta utesluter inte att jag kommer göra kopplingar till de andra 

uppgifterna som en kommun förväntas genomföra. Nedan kommer en kort förklaring av 

dem.  

 

En kommun som serviceleverantör innebär att man ser kommunen som en tillhandahållare 

av diverse tjänster (såsom barn- och äldreomsorg). Det bör poängteras att dessa tjänster inte 

                                                   

34 Nationalencyklopedin, Landsting (2016-03-04), 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/landsting (2016-03-04) 

35 Jonsson, s. 51.  

36 Ibid, s. 60ff. 

37 Stig Montin, ”Finns det någon kommunal folkstyrelse?”, i Demokrati i en ny tid, red. Agneta P Blom & Jan 
Olsson (Stockholm, 1997), s. 42.  

38 Jonsson, s. 60. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/landsting
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alltid behöver utföras direkt av kommunen utan en upphandling av sådana tjänster kan ske. 

Under denna uppgift värderas företagsekonomisk effektivitet och tillgodoseende av 

efterfrågan högt. I slutändan är det dock politikerna (med deras målsättningar för 

verksamheterna) som bestämmer vilka som får bli serviceproducenten. Ser man istället 

kommunen som en myndighet läggs fokus snarare på att kommunen ska genomföra 

nationellt beslutad politik (som är överordnad den lokala politiken). Det är främst inom den 

sociala sektorn som kommunen agerar utefter den svenska lagstiftningen. Detta gestaltas 

främst i form av biståndsbedömningar gällande äldre- och handikappomsorg, socialbidrag 

men också i frågor gällande bygglov.  

 

Den sista uppgiften berör kommunen som medborgarnas intresseorganisation. Historiskt 

sett var denna uppgift (tillsammans med fattig- och äldreomsorg) anledningen till att 

kommuner bildades. Då liksom nu ligger ett fokus på att bevara den lokala samhörigheten. 

Ett annat perspektiv är att se en kommun som en politisk församling där medborgaren 

verkar för att aktivt skapa ett bättre framtida samhälle. Idag finns det flera arenor inom 

kommunen där (lokal-)politik kan utövas, till exempel i olika nämnder eller 

kommunfullmäktige. Detta innebär att en kommun (rent organisatoriskt) skiljer sig från den 

traditionella struktur som företag har. Den enighetssträvan som företag åberopar finns inte 

i en kommun. Dock poängteras det här att föreställningar gällande medborgarnas intressen 

styr den kommunala ledningen. Anses det vara av vikt att ha en florerande demokrati som 

når långt ut i den kommunala organisationen, kommer en aktiv medborgardemokrati att 

föredras. Är det dock fokus på en stark kommunal ledning som kan påverka andra 

närliggande verksamheter kommer andra värden att prioriteras.39 Just denna problematik 

mellan medborgarnas demokratiska inflytande kontra andra värden kopplat till 

samhällsstyrning tas upp mer i studiens teoriavsnitt.  

 

Förändringsprojekt och samverkan  

Per definition är förändringsprojekt en tillfällig organisation vars syfte är att arbeta fram en 

förändring (antingen av strukturer eller också verksamhetsprocesser) för att implementera 

den in i den ordinarie verksamheten.40 Enligt Andrew Pettigrew med flera finns det tre olika 

förändringsdimensioner att ta hänsyn till. Dessa är innehåll, process och sammanhang. 

Innehåll syftar till ”vad” själva förändringen innebär. Detta tas fram i form av målsättningar, 

syfte och ett övergripande mål. Process fokuserar på själva genomförandet av förändringen, 

således ”hur” det ska gå till. Sammanhanget innehåller den interna och yttre miljön i 

förändringen (”var” själva förändringen ska ske). För att uppnå en lyckad förändring krävs 

det att dessa tre dimensionen samverkar och överlappar med varandra. Måluppsättningarna 

                                                   

39 Jonsson, s. 60ff.  

40 Christian Jensen, Staffan Johansson, Mikael Löfström, Projektledning i offentlig miljö (Malmö, 2007), s. 
49.  
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måste således samverka med själva utförandet, som i sin tur måste kopplas samman med 

var förändringen ska ske.41 I relation till förändringsprojekt finns det annan projektform vid 

namn ”försöksprojekt”, som syftar till att pröva en ny förändring av strukturer. Dock finns 

det här inget krav på att förändra status quo.42 Kring SESAM har det tydligt framgått att 

detta inte är något försök till förändring utan att det som tas fram i projektet ska 

implementeras in i organisationen efteråt.  

 

Enligt Christan Jensen med flera finns det två centrala utmaningar med förändringsprojekt. 

Det ena är att bryta sig loss från de gamla rutinerna och tankegångarna. Det andra är sedan 

att förankra detta bland medarbetarna för att undvika att de fortsätter i samma hjulspår i 

praktiken. Vidare påpekar de att det finns tre kritiska moment under förändringsprojektets 

livstid. Moment nummer ett benämns som lösgörandet. Det syftar till att starta upp 

projektet och arbeta fram en uppdragsspecifikation, utse projektledning samt 

projektdeltagare och sedan organisera ramverket som projektet ska arbeta inom. Det andra 

momentet är projektarbetet i sig. Detta innefattar själva utförandet av projektet och den 

balansgång man behöver förhålla sig till gentemot den permanenta organisationen och de 

berörda aktörer som man är i kontakt med under projekttiden. Det sista momentet 

behandlar återföreningen av projektet. Här tas erfarenheter och resultat till vara på och ska 

integreras in i den permanenta organisationen.43 Jensen med flera förklarar 

förändringsprojektets relation gentemot den permanenta organisationen enligt figuren 

nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektet lyfter således ut från den permanenta organisationen för att sedan implementeras 

in i samma organisation.44 I SESAM tillsattes flera projektarbetstjänster som fylldes upp 

med interna medarbetare i kommunen. De fick sedan jobba ett visst antal procent med 

                                                   

41 Andrew Pettigrew, Ewan Ferlie & Lorna McKee, Shaping strategic change (London, 1992), s. 6ff.  

42 Jensen, Johansson och Löfström, s. 49.  

43 Ibid, s. 49f. 

44 Ibid, s. 49f.  
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förändringsprojektet och resterande tid med det som förväntades av dem inom ramen för 

den permanenta organisationen.   

 

Vad som gör SESAM som projekt unikt till viss del är att projektets egenskaper stämmer 

överens till stor del med en annan projektform, nämligen samverkansprojektformen. Vad 

som särskiljer samverkansprojekt från andra former av projekt är att det är ett samarbete 

mellan flera olika aktörer och huvudmän. Oftast görs detta eftersom problematiken på något 

sätt förenar parterna är så pass komplext att det inte går att enbart lösa den var för sig.45 

Som tidigare nämnts är hela samhällsbyggnadsprocessen (som SESAM syftar till att 

effektivisera) en komplex problematik som involverar flera olika aktörer. Bara i styrgruppen 

sitter enhetschefer och bolagschefer från olika sektorer inom kommunen och 

projektmedarbetarna har tillsatts från flera olika enheter inom kommunen. 

Samverkansprojekt kan ses som ett interorganisatoriskt projekt vars mål är att tackla 

specifika problem genom att öka sin egen handlingsförmåga genom att samarbeta, detta 

under en begränsad tidsperiod.46 Dock väljer jag att tolka SESAM som ett 

förändringsprojekt med fokus på samordning och samverkan. Detta görs främst utifrån den 

tydliga poängtering att alla relevanta parter inom samhällsbyggnadsprocessen kommer att 

bli berörda av förändringsprojektet när den sedan ska implementeras in i den permanenta 

organisationen.  

 

Teori 

För att undersöka vad för inverkan SESAM:s implementeringsåtgärder har på de berörda 

tjänstemännen, samt att problematisera Lundquists teori i relation till 

organisationsförändringsteorier, är det viktigt att finna teorier som kan förklara och tolka 

olika företeelser i min empiri. Alvesson poängterar att fördelen med multipla tolkningar, 

som metod, är att forskaren inte ska integrera sina teorier med varandra utan analysera 

materialet utifrån en teori i taget. Detta gör att forskaren kan belysa olika perspektiv och 

problemområden utifrån ett och samma material, för att således överlappa eventuella 

kunskapsluckor.47 För att undersöka tjänstemännens roll och vad som förväntas av dem har 

jag valt att använda mig av Lennart Lundquists teori gällande tjänstemännens offentliga 

etos. För att komplettera detta med teorier om organisationers förändring valde jag att ha 

med två av Van de Ven och Pooles fyra organisationsförändringsteorier. Anledningen till att 

jag har valt att komplettera Lundquist teori är för att den togs fram för ca 20 år sedan och 

kan således vara i behov av en finjustering för att kunna beskriva tjänstemännens nuvarande 

situation. Speciellt eftersom kommuners prioriterade ansvarsområden tycks ha förändrats 

                                                   

45 Jensen, Johansson och Löfström, s. 90.  

46 Ibid, s. 15. 

47 Mats Alvesson, Kommunikation, Makt och Organisation (2014, Lund), s. 10ff. 
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under denna tid. Som tidigare nämnts står Sveriges kommuner (och i synnerhet 

Norrköpings kommun) inför en samhällsbyggnadsutmaning som sätter tryck på de berörda 

kommunala tjänstemännen att förändra sin organisation för att tackla det. Med detta i 

åtanke finner jag det fruktbart att komplettera Lundquist teori med 

organisationsförändringsteorier för att skapa en bättre bild över tjänstemännens nuvarande 

situation år 2016. Nedan följer en utförlig presentation av studiens tre valda teorier.  

 

Det offentliga etoset 

Min första valda teori syftar till att belysa hur den ideala tjänstemannen bör agera i sitt 

arbete, som styrs av den politiska demokratin. Teorin i fråga är framtagen av 

statsvetenskapsprofessorn Lennart Lundquist och han menar på att tjänstemännen inte 

enbart ska ses som en förlängd arm av (eller tjänare till) demokratin, utan också som 

demokratins väktare. Vidare påpekar Lundquist att organisationsförändringarna i den 

offentliga verksamheten har blivit allt för inspirerat av privatiseringsidéer (såsom 

nyliberalism och vidare New Public Management) och att detta i sin tur urholkar den 

demokratiska grund som den offentliga sektorn står på. Sammanfattande går det att 

kategorisera allt detta till ett begrepp, ekonomismen. Staten bör, enligt Lundquist, ha en 

särskild ställning i samhället, vilket i slutändan innebär att det är upp till staten att 

upprätthålla medborgarnas allmänintresse (med allmänintressen menas de gemensamma 

beslut medborgarna tar kopplat till gemensamma intressen).48 I min kontext skulle man 

kunna argumentera för att en förbättrad samverkan mellan olika enheter och andra 

förbättringar inom samhällbyggnadsprocessen skulle vara i medborgarnas gemensamma 

intresse, både på mikro- och makronivå inom kommunen. Detta framtagande av 

allmänintresset leder i sin tur till att en gemensam värdegrund i samhället framställs, som 

Lundquist kallar för samhällets offentliga etos.49 Det offentliga etoset består av två 

värdeuppsättningar, som innehåller tre underkategorier var. Dessa två benämns som 

ekonomi- och demokrativärden.  

 

Demokrativärden Ekonomivärden 

Politisk demokrati Funktionell 

rationalitet 

Rättssäkerhet Kostnadseffektivitet 

Offentlig etik Produktivitet 

                                                              Figur Vårt offentliga etos.50 

                                                   

48 Alvesson, s. 9f. 

49 Lundquist, Demokratins väktare, s. 9ff.  

50 Ibid, s. 63.  
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Det är utefter dessa värden (som ses som kärnan i samhällets offentliga etos) som 

tjänstemännen bör arbeta efter för att förvalta och tillhandahålla allmänhetens bästa.51 

Nedan följer en kort förklaring av de båda värdeuppsättningarna, samt dess 

underkategorier. 

 

Ekonomivärdena 

Ekonomivärdena finns idag i både privata och offentliga sammanhang, där budget och 

effektivitet styr verksamheten (till viss del). En viss problematik uppstår dock när man riktar 

fokus på den offentliga sektorn då den inte enbart får styras av ekonomivärden (som det är 

helt legitimt att göra inom den privata sektorn, enligt Lundquist). En viss kritik mot detta 

ställningstagande finns, då flera aktörer menar att privata företag styrs av flera olika värden 

som inte enbart går att koppla till ekonomi. EU-kommissionen poängterar det att det finns 

ett begrepp vis namn Corporate Social Responsibility (CSR) som syftar till att företag 

frivilligt strävar efter ”sociala och miljömässiga aspekter” som inte enbart betyder att den 

ekonomiska vinsten ska öka.52 Lundquist menar dock att den offentliga sektorn ska ta 

hänsyn till demokrativärdena minst lika mycket som de ekonomiska. Den första 

underkategorin benämns som funktionell rationalitet och innebär att arbetet inom den 

offentliga sektorn alltid bör utgå ifrån utsatta och förankrade mål. Kostnadseffektivitet 

syftar till att sträva efter att kostnaden för att uppnå de uppsatta målen ska vara så låga som 

möjligt. Den sista underkategorin, produktivitet, förklaras utefter att en hög produktivitet 

kommer att skapas genom att så marginella insatser som möjligt tillsätts.53  

 

Demokrativärdena  

Demokrativärdena har, enligt Lundquist, blivit allt mindre prioriterade gentemot 

ekonomivärdena i den offentliga sektorn, trots att de bör behandlas lika.54 Politisk 

demokrati benämns som den första underkategorin av Lundquist. Den definieras som ett 

visst antal vedertagna processer som ska leda till ett visst utfall, beroende på vilken kontext 

den sätts inom.55 Inom detta värde bör medborgarna (både de civila och tjänstemännen) 

delta aktivt för att denna process ska fyllas med legitimitet. För att möjliggöra detta behöver 

själva processen präglas av en öppenhet, diskussioner, ömsesidighet samt ansvarstagande. 

Exempelvis kan öppenhet innebära transparens kring de politiska beslut som ligger till 

                                                   

51 Lundquist, Demokratins väktare, s. 19.  

52 EU-kommissionen, Företagens samhällsansvar (CSR), 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=331&langId=sv (2016-04-08)  

53 Lundquist, Demokratins väktare, s. 62f.  

54 Ibid, s. 63.  

55 Ibid, s. 76.  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=331&langId=sv
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grund för en samhällsförändring.56 Den andra underkategorin kopplat till 

demokrativärdena kallas för rättssäkerhet. Inom denna kategori rymmer tankar om att den 

offentliga styrningen ska följa den allmänna lagstiftningen och att den ska säkra att 

individen samt samhället ska behandlas utefter den allmänna lagstiftningen.57 Den sista 

underkategorin kallas för offentlig etik och syftar till hur tjänstemän bör agera i olika 

situationer, vad anses vara rätt eller fel, gott eller ont. Denna kategori delas också upp i 

mindre avsnitt som behandlar olika etiska områden som tjänstemännen bör ta hänsyn till.58  

 

Sammanfattningsvis poängterar Lundquist att medborgarna är ytterst ansvariga för att 

samhällets offentliga etos, dess värdegrunder, skall upprätthållas. Det kan dock vara svårt 

för alla medborgare att ta till sig och vårda detta ansvar kontinuerligt. Det är här som 

tjänstemännens roll definieras. De är inte enbart demokratins tjänare utan även dess 

väktare. Tjänstemännen har således ansvar för demokratins löpande funktionalitet och ska 

således agera länk mellan den offentliga sektorn och samhällsmedborgarna. De ska få 

demokratin att fungera genom personansvar, för att medborgarna sedan ska kunna (rent 

kollektivt) styra den.59 Det offentliga etoset (som tjänstemännen ska förhålla sig till) kan 

således delas upp i två olika värdekategorier där de mer ekonomiska värdena oftast 

prioriteras över de demokratiska. De ekonomiska värdena går, enligt Lundquist, att härleda 

tillbaka till vad han kallar för ekonomismen (som präglas av nyliberala samt New Public 

Management-tankar) och de i sin tur håller på att urholka de demokratiska fundament som 

staten och den offentliga sektorn består utav. Syftet med denna uppsats är delvis att 

problematisera denna teori för att eventuellt göra den mer kompatibel med dagens syn på 

kommunernas ansvarsområden (som kan ha en inverkan på hur tjänstemännen bör agera i 

sitt arbete). Detta för att Lundquists teori skrevs för ca 20 år sedan och att kommuner har 

gått ifrån att ha varit en (till stor del) förvaltande organisation till att fokusera mer på 

samhällsinvesteringar.  

 

Den teleologiska teorin 

Min andra valda teori syftar till att analysera de förändringsincitament som finns i 

organisationer. Andrew H. Van de Ven och Marshall Scott Poole har kategoriserat fyra 

stycken teorier som ska förklara organisationers förändringsincitament och de poängterar 

att deras teorier fungerar bäst om flera av dem används i en analys, för att kunna nå många 

olika nivåer i en organisation.60 I denna studie, som utgår ifrån multipla tolkningar som 

                                                   

56 Lennart Lundquist, Medborgardemokratin och eliterna (Lund 2001), s. 75-104.  

57 Lundquist, Demokratins väktare, s. 102f.  

58 Ibid, s. 92f.  

59 Ibid, s. 72ff.  

60 Andrew H. Van de Ven och Marshall Scott Poole, “Explaining Development and Change in Organisations”, 

Academy of Management Review, 20 (1995: 3), s. 510-540 
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analysmetod, är det viktigt att inte blanda flera av deras teorier i mitt analysavsnitt, något 

som jag kommer utveckla i min metoddel. Jag har dock valt att använda mig av två av deras 

teorier för att analysera mitt material, men de analyserar fortfarande materialet var för sig. 

En av de två perspektiv jag har valt att använda mig av är den teleologiska teorin. Denna 

teori fokuserar på att målet för en organisation ska strävas efter i varje del av arbetet. För 

att uppnå detta läggs fokus på att komponenter ska byggas och funktioner ska uppfyllas för 

att kunna nå det slutgiltiga målet (ledstjärnan inom organisationen). Själva målet är således 

det mest centrala och allt arbete bör styras av detta. Allt tidigare arbete inom organisationen 

ses som något man ska dra lärdom av för att föra organisationen framåt mot målet.61 Denna 

teori är av en mer mekanisk karaktär (åtminstone i relation till Lundquists teori) då vikten 

här läggs på vad som sker och varför samt att detta ska ha en stark koppling till varandra. 

Det teleologiska perspektivet underlättar att göra en fruktbar undersökning av de 

delmoment som finns inom förändringen, detta då varje del i förändringen ska förbättras 

för att uppnå det slutliga målet.62 I denna studie används denna teori främst för att 

undersöka relationen mellan de uppsatta målen, de delmoment och komponenter som sätts 

upp för att uppnå målet och de tjänstemän som sedan berörs av detta.  

 

Vidare förklarar Van de Ven och Poole att en organisation kan ses som en upprepande 

process av målformulering, implementering och utvärdering av insatserna,63 delar som 

tydligt går att finna i SESAM. För att sedan föra organisationen framåt är det av yttersta vikt 

att hitta diverse brister i implementeringarna och omstrukturera de (del-)mål som sattes 

upp för att nå det slutliga målet.64 Delmålen här kan ses som komponenter, enligt mig. Van 

de Ven och Poole har tillämpat en figur för att beskriva denna processutveckling som de 

kallar för den teleologiska organisationsutvecklingen: 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

                                                   

61 Van de Ven och Poole.  

62 Ibid.  

63 Ibid. 

64 Ibid. 
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Början av utvecklingen härstammar från en viss form av missnöje, som sedan måste 

kartläggas och undersökas. När kartläggningen är klar sätter man upp en plan för att tackla 

de utvecklingsområden som har framtagits. I denna plan sätts visioner och mål upp och det 

arbetet ska efter detta kontinuerligt sträva efter att uppnå dessa mål för att sedan kunna 

implementera dem. Vid arbetets slut ska målen kunna bidra till att komma närmre 

slutmålet.65  

 

Livscykelteorin 

Den andra teorin från Van de Ven och Pool som kommer tillämpas i studiens analys är 

Livscykelteorin. Denna teori, till skillnad från den teleologiska teorin, grundar sig i att det 

finns en förbestämd väg som en organisation i förändring alltid tar. I denna teori ses också 

förändring som något ofrånkomligt. Redan när man börjar förändringen ser man var man 

kommer landa, för att sedan börja om hela förändringen igen i framtiden. De olika 

förändringsfaserna som ingår i denna teori är en inledningsfas, en tillväxtfas, en mognadsfas 

och sist en utvecklingsfas. Dessa faser följer en cirkulär rörelse som sedan faller in i ett 

förbestämt mönster. Vanligtvis börjar den sista fasen (avvecklingsfasen) när tendenser till 

en ny inledningsfas håller på att produceras och organisationen behöver ställa om till en ny 

förändring.66 Det uppstår således inte något vakuum mellan avvecklingsfasen och en ny 

inledningsfas. Nedan följer en figur över livscykelteorin.  

 

                                                                          

 

 

 

                                                                 

                                                                    

 

 

 

Livscykelteorin har snarlika drag med anatomiska biologin i naturen, som följer vissa 

förbestämda steg/faser där en bestämd fas efter en tids mognad övergår till en annan. 

Livscykelteorin är också av kumulativ karaktär, vilket innebär att den tar med sig kunskaper 

från tidigare steg in i nästa fas. Samtidigt är den även konjunktiv då alla faser i förändringen 

är sammankopplade eftersom de alla har uppkommit från en och samma process. 
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66 Ibid.  
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Livscykelteorin i en organisationskontext förklaras oftast som institutionella regler som 

sätts upp för att leda förändringen in i en viss typ av sekvenser.67 Således kan denna teori 

också jämföras med förändringsprojekt i och med att de delar samma typ av faser. 

Lösgörandet i förändringsprojekt kan här ses som uppstarten i livscykelteorin, steg två och 

tre i figuren ovan kan ses som projektets fortlöpande arbete och steg fyra kan ses som 

projektets slut för att sedan föras ner in i den permanenta organisationen igen. 

 

Van de Ven och Poole tar upp USA:s Livsmedelsverk som ett tydligt exempel på en 

organisation som anammar en rad förbestämda sekvenser för att få utveckla eller 

kommersialisera en ny produkt. I den inledande fasen krävs det en form av kreativitet för 

att idéer ska tas fram och realiseras till nya handlingar, produkter eller strukturer. I nästa 

fas behövs det sedan att man tacklar uppkomna problem och omformulerar rutiner och 

handlingar för att kunna fortsätta utvecklingen. När sedan detta har förankrats och mognat 

tas de in för att implementeras. Efter detta väntar sedan organisationen på att en ny 

förändring ska börja efterforskas, för att således påbörja denna process återigen. För att 

kunna gå från en fas till en annan krävs det att själva processen har mognat i den fas som 

den befinner sig i redan. Detta för att varje fas ses som en varsin del i slutprodukten och att 

varje del blir således en språngbräda till nästa fas.68  

 

Denna teori och den teleologiska teorin är som sagt mer mekaniska i sina karaktärer och 

syftar till att undersöka hur organisationsförändringar sker och varför (utifrån två olika 

synvinklar). Utifrån den teleologiska teorin kan man dekonstruera delar av projektet och 

undersöka dess egenskaper och funktioner. Medan man kan undersöka vilka faser projektet 

genomgår och vad som krävs för att förändringen ska kunna fortsätta framåt genom 

Livscykelteorin. Det är viktigt att få med sådana aspekter för att kunna få en bredare 

kunskap över vad för inverkan SESAM:s förändringsarbete kan ha på de berörda 

tjänstemännen. Det är också av yttersta vikt att kunna använda sådana aspekter för att sätta 

Lundquists teori i en större och mer kompatibel kontext. I och med att Norrköpings 

kommun är i en förändringsfas rent organisatoriskt är det fruktbart att använda sig av dessa 

två organisationsförändringsteorier för att kunna belysa tjänstemännens nya 

arbetssituation.  

 

Metod 

Multipla tolkningar och de tre kunskapsintressena 

Den centrala analysmetoden i denna studie är multipla tolkningar.  Mats Alvesson beskriver 

multipla tolkningar som en metod där man inte sammanfogar de teorier man väljer att 

                                                   

67 Van de Ven och Poole.  
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analysera sitt material igenom, vilket annars görs i stor utsträckning. Istället ska varje teori 

analysera det insamlade materialet var för sig, för att skapa olika tolkningar. Detta i sin tur 

leder till att forskaren kan extrahera olika perspektiv på ett och samma material och på så 

vis kan de olika resultaten lättare fylla ut eventuella kunskapsluckor. Alvesson menar på att 

en sammanfogad teoretisk ram kan göra förståelsen kring ett fenomen för statiskt och att 

teorierna endast verkar för att överlappa varandras horisonter, medan multipla tolkningar 

möjliggör för flera röster att komma till tals. Risken finns också att en forskares 

”favoritperspektiv” premieras genom hela analysen även om den integreras med andra. Vid 

ett anammande av multipla tolkningar blir således de olika tolkningarna mer jämlika.69  

 

Denna studie använder sig även av en abduktiv metodologisk ansats, vilket innebär att man 

kombinerar teorier med empiri för att skapa en tolkande kunskapsprocess mellan den 

empiriska kontexten och de teorier som den ska analyseras utefter. En induktiv ansats 

bygger istället enbart på empiriska observationer medan en deduktiv ansats bygger på att 

man enbart använder sig av en teoretisk utgångspunkt.70 Den abduktiva ansatsen är således 

en sammanslagning av den induktiva och deduktiva ansatsen. Utifrån denna deduktiva 

ansats blir anammandet av multipla tolkningar speciellt fruktbar då den bidrar till en 

dynamik mellan teori och empiri som i sin tur är en förutsättning för att kunna svara på 

studiens valda frågeställningar. Eftersom syftet med denna uppsats är att undersöka vad 

SESAM:s implementeringsåtgärder har för inverkan på de berörda tjänstemännen samt att 

problematisera Lundquists teori i relation till organisationsförändringsteorier är det viktigt 

att analysen av studiens empiri präglas av en öppenhet och dynamik. Detta för att studien 

inte ska blir enkelspårig och att andra intressanta delar av materialet blir negligerat.  

 

Alvesson går också in på att det går att dela upp analysen av organisationers förändring i tre 

olika kunskapsintressen. Det första intresset benämns som det tekniska kunskapsintresset, 

vilket innefattar det konkreta i en organisation (till exempel ekonomi och vinstsyfte).  Det 

andra intresset, det tolkande kunskapsintresset, innebär ett fokus på aktörer inom 

organisationen (i mitt fall tjänstemännen) och deras värdegrunder, faktiska handlingar samt 

tankar gällande vissa kärnfrågor. Det tredje, och sista, intresset kallas för det 

emancipatoriska kunskapsintresset och syftar till att undersöka och förklara 

missförhållanden samt ideologiska föreställningar.71 I mitt analysstycke har jag valt att utgå 

ifrån Alvessons tre kunskapsintressen, för att få en stringent struktur. Dessa tre 

kunskapsintressen har jag valt att tolka och konvertera till tre olika rubriker (frågeområden), 

en för varje intresse. Mitt första frågeområde har jag valt att namnge ”Vad vill de?” och den 

går att koppla till det emancipatoriska kunskapsintresset. Frågeområde nummer två heter 

                                                   

69 Alvesson, s. 10-25.  

70 Mats Alvesson och Kaj Sköldberg, Tolkning och reflektion (Lund, 2008), s. 54ff.  

71 Alvesson, s. 10-23. 
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”Vad gör de?” och utgår ifrån det tekniska kunskapsintresset. Mitt sista frågeområde 

benämns som ”Hur uttrycker de sig?” och härleds till det tolkande kunskapsintresset. 

Genom att tolka och strukturera upp min analysdel utefter Alvessons tre kunskapsintressen 

möjliggör jag sedan en enklare slutdiskussion då perspektiven i analysdelen kommer ha en 

liknande struktur.  

 

Kvalitativ Textanalys 

För att extrahera det väsentliga ur mitt insamlade material (och komplettera multipla 

tolkningar som metod) har jag valt att använda mig av kvalitativ textanalys. Peter Esaiason 

med flera beskriver kvalitativ textanalys som en metod vars syfte är att utvinna det 

essentiella ur en text. För att uppnå detta bör forskaren läsa igenom texten i sin helhet, samt 

dess olika delar, för att sedan sätta in dem i en korrekt kontext. Olika delar av en text kan 

vara mer eller mindre relevanta för forskaren och med denna metod kan således det 

väsentliga tas ut ur materialet. För att kunna uppnå detta krävs det att forskaren ställer 

frågor till texten som sedan besvaras av texten eller av forskaren.72 I mitt fall kommer de tre 

kunskapsintressena agera frågor till mitt framtagna empiriska material. Utifrån dem 

kommer jag kunna ställa frågor som sedan jag kan direkt extrahera från mitt material eller 

som jag kan analysera fram med hjälp av mina teoretiska verktyg.  

 

Efter att de konkreta frågorna har ställts till sitt material är det upp till forskaren själv att 

antingen sätta in dem i förbestämda kategorier eller hålla analysen öppen och forma den 

utefter vad som extraheras ur det empiriska materialet.73 De ställda frågorna till empirin ska 

ses som analysredskap för att finna empiriska indikationer som forskaren avser sig kunna 

undersöka och finna svar på. För att säkerhetsställa att ens analysredskap är fruktbara är 

det viktigt att resonera kring termer om validitet. Enligt Esaiason med flera kretsar 

validitetsresonemanget mycket kring tidigare forskares insatser och perspektiv. Vad för typ 

av frågor brukar forskare inom detta (eller närliggande) fält ställa? Detta är en god 

utgångspunkt att ha, men det är dock viktigt att fortfarande hålla ett kritiskt förhållningssätt 

gentemot den tidigare forskningen. Det kan då vara relevant att ställa nya framtagna frågor 

som är av större relevans till det nya fältet.74 I mitt fall har jag valt att delvis hålla min analys 

stängd genom att jag har strukturerat upp den efter Alvessons tre kunskapsintressen. Jag 

använder mig således av liknande frågor (frågeområden) som tidigare forskare har gjort 

inom ett snarliggande fält.  

 

Dock har jag valt att omformulera (omtolka) dem utifrån mitt eget material och vad jag vill 

få fram. Detta för att jag anser att det inte finns några konkreta frågeteman som passar in 

                                                   

72 Peter Esaiasson m fl., Metodpraktikan (Stockholm, 2012), s. 210f.  

73 Ibid, s. 215. 

74 Ibid, s. 216.  
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på mitt valda fält, som än så länge är relativt outforskat. Vid anammandet av förbestämda 

kategorier som analysredskap gäller det att de olika kategorierna är heltäckande. Samtidigt 

krävs det att kategorierna är så pass fruktbara att de har möjlighet att lyfta fram tidigare 

osynliga aspekter av fenomenet i fråga.75 I min analys av mitt material har jag således utgått 

och kategoriserat delar av materialet utifrån ”Vad vill de?”, ”Vad gör de? samt ”Hur uttrycker 

de sig?”, kopplat till den aktuella teorin. Jag anser att de är heltäckande, utefter de 

kunskapsintressen som Alvesson har tagit fram i förhållande till organisationsförändring. 

Samtidigt är de på sätt och viss även omformulerade till frågor som kan belysa nya fenomen 

gällande min empiriska kontext.  

 

Intervju 

Sex intervjuer genomfördes totalt till denna studie, tre stycken från tjänstemannasidan, en 

från politiken och två med externa aktörer. Från tjänstemannasidan gjordes två intervjuer 

med personer som har deltagit i varierande grad i SESAM. Den tredje intervjun gjordes dock 

med en tjänsteman som inte har deltagit i SESAM, men som projektet kommer ha en 

inverkan på i framtiden (i from av ändrade arbetsuppgifter och rutiner med mera). Från 

politikens håll intervjuades en person som är sammankopplad med 

samhällsbyggnadsprocessen och som således kunde svara på frågor gällande relationen 

mellan politiken och tjänstemännen (samt den relation som politiken har med externa 

aktörer gentemot tjänstemännen) kopplat till SESAM. Slutligen intervjuades även två 

externa aktörer (”kunder”, som är ett återkommande begrepp inom kommunen) från den 

privata byggsektorn. Deras åsikter hade legat till grund för uppstarten av SESAM. 

Kommunen valde att intervjua cirka tio stycken externa aktörer för att kartlägga relationen 

mellan kommunen och dess ”kunder”. De två externa aktörer som jag intervjuade hade också 

blivit intervjuade av projektledaren för SESAM 1 några år tidigare.  

 

Enligt Jan Trost är det viktigt att informanterna befinner sig i en trygg miljö som de känner 

sig bekväma i under själva intervjun.76 Vid kontakten med mina informanter valde jag 

således att alltid erbjuda dem att bli intervjuade på deras kontor eller i en lokal som de själva 

fick föreslå. För att få dem att känna sig mer bekväma skickade jag ut ett informationsbrev 

där information om min studie i sin helhet fanns, samt vilka rättigheter mina informanter 

hade. Detta är dock något jag vidare reflekterar i under mitt etikavsnitt, tidigare i studien. 

Mina intervjuer spelades in med en diktafon som sedan överfördes till en dator för 

transkribering. Steinar Kvale beskriver att transkribering innebär att modifiera något 

språkligt från en form till en annan,77 från talspråk till skriftspråk i mitt fall. Jag valde att 

                                                   

75 Peter Esaiasson m fl., s. 217.  

76 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer, (Lund, 2010), s. 53  

77 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund, 1997), s. 85 
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transkribera alla intervjuer ordagrant för att underlätta att sedan kategorisera mitt skriftliga 

material i analysprocessen, utefter Alvessons kunskapsintressen.  

 

Jag har använt mig av en semistrukturerad intervjuform som metod i denna studie. Alan 

Bryman förklarar att en semistrukturerad intervju är en metod som möjliggör för ett mer 

öppet samtalsklimat som leder till att informanten relativt fritt kan förmedla sina utsagor. 

Intervjuaren behöver här enbart ställa följdfrågor vid behov men hen behöver konstruera en 

intervjuguide för att skapa en viss struktur på intervjun.78 Med tanke på att jag intervjuade 

informanter från olika sektorer, samt med olika kunskaper om SESAM, var det svårt att 

framställa en generell intervjuguide. Några frågeområden gick att ställa till varje informant 

men intervjuguiden fick till viss del bli anpassad utefter informanternas kunskap och roll i 

relation till förändringsprojektet. Jag fick ta del av en omfattande mängd skriftligt material 

(till exempel projektrapporter, uppdragsspecifikationer och mötesprotokoll) innan 

intervjuerna genomfördes. Jag kunde således läsa igenom materialet för att sedan 

konstruera intervjuerna utefter de frågor som uppdagades under materialinläsningen. 

Vidare poängterar Bryman att semistrukturerade intervjuer är en fruktbar metod när det 

kommer till att ta del av berättelser och tankar av mer personlig karaktär.79 Jag ser således 

mina intervjuer som ett bra komplement till det skriftliga materialet som jag har 

tillförskaffat mig om SESAM. Eftersom syftet med studien delvis är att undersöka vad för 

inverkan SESAM:s implementeringar har på de berörda tjänstemännen anser jag att deras 

personliga utsagor blir en central del av mitt empiriska material.  

 

Observationer 

För att komplettera det skriftliga materialet, samt intervjuerna, valde jag också att 

genomföra en observation av ett projektledningsmöte. Jag fick inspiration till detta av Olga 

Yttermyr som gjorde något snarlikt i sin doktorsavhandling. I den gjorde hon flera 

observationer av möten mellan politiker och tjänstemän, kopplat till förändringsprocessen 

för uppstartandet av en offentlig marknad för grundskoleutbildning i Norrköping. Under 

sina observationer tog hon del av diskussioner och åsikter som i sin tur ledde till en ökad 

förståelse för hela förändringsprocessen. Dessa åsikter och diskussioner var av mer 

informell karaktär och behövde således inte dyka upp i själva mötesprotokollet,80 de var 

dock en viktig informationskälla som annars hade inte hade kommit till författarens 

kännedom. Observationer, enligt Esaiasson med flera, kan vara en fruktbar metod om 

forskaren vill undersöka om det finns en skillnad mellan vad som sägs och görs.81 I mitt fall 

valde jag att genomföra en observation av samma anledning. Jag ville undersöka om det gick 

                                                   

78 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2011), s. 415ff.  

79 Ibid, s. 415ff.  

80 Yttermyr, s. 73. 

81 Esaiasson m fl., s. 304.  
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att få ut något som inte tas upp i det skriftliga materialet samt som inte kommer fram under 

ett intervjutillfälle (på ett organiskt och dynamiskt sätt).  

 

Esaiasson med flera beskriver att det finns många olika observationsmetoder och att valet 

av en måste vara kopplat till den situation man kommer befinna sig i som forskare.82 Den 

metod jag valde kallas för direktobservation. Direktobservation är en observationsmetod där 

forskaren väljer att studera fenomenet på plats med egna ögon. Själva definitionen och 

inramningen av vad en direktobservation är och vad den ska innehålla är mycket 

komplicerad. Två viktiga parametrar att ta hänsyn till är dock hur pass aktiv eller passiv 

forskaren ska vara under observationen samt under vilken tidsperiod observationen ska 

genomföras.83  

 

Jag valde att endast genomföra en observation (under ett projektgruppsmöte). Detta då jag 

enbart ville komplettera min andra insamlade empiri med en observation, samt på grund av 

tidsbrist. Alvesson och Sköldberg för ett liknande resonemang i sin bok Tolkning och 

reflektion. De beskriver att forskaren, genom att anamma en observationsmetod i sin 

empiriinsamling, kan införskaffa sig uppgifter som informanterna är omedvetna om att de 

förmedlar, samt inte kan kommunicera enskilt (under exempelvis ett intervjutillfälle). Dock 

bör inte observationer vara den enda insamlingsmetoden då ens empiri löper risken att bli 

för tunn, men den är ett bra komplement till intervjuer eller andra insamlingsmetoder. 

Observationer kan också vara ineffektiva, tidskrävande samt stressiga att genomföra.84 

Under min observation valde jag att ta en väldigt passiv roll och enbart anteckna vad som 

sades i mitt anteckningsblock. Jag valde att inte delta eller yttra mig under mötet utan enbart 

studera kommunikationen mellan de närvarande tjänstemännen. Detta för att jag ville se 

vad som utvecklades organiskt under mötet samt att jag hade haft en mer aktiv roll under 

intervjuerna som styrde min informationsinsamling något, vilket jag ville undvika här. 

Denna observation fungerade sedan som en länk mellan det skriftliga materialet jag 

införskaffade mig och de intervjuer jag genomförde.  

 

Summering av metodologisk ansats  

Som tidigare nämnts använder denna studie en adbuktiv metodologisk ansats.  Då studien 

är av en fallstudiekaraktär, vars syfte är att undersöka ett visst fält (samt att problematisera 

en vetenskaplig teori) är den abduktiva ansatsen fruktbar för att kunna svara på studiens 

angivna syfte och frågeställningar. Detta då det finns en växelverkan mellan förhållningen 

till empiri och teori i denna ansats. Användandet av multipla tolkningar som analysmetod 

(samt en modifiering av Alvessons tre kunskapsintressen) gjordes utifrån denna egenskap 
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som den abduktiva ansatsen ger. Att kunna skapa flera teoretiska tolkningar av samma 

material leder till att analysen av materialet sedan blir väl avvägt och mer dynamiskt. För 

att kunna komplettera multipla tolkningar och extrahera det viktiga ur studiens skriftliga 

material valdes kvalitativ textanalys som metod. I studien genomfördes även 

semistrukturerade intervjuer samt observationer som komplement till det skriftliga 

materialet (som är det grundläggande empiriska materialet i studien). Detta för att kunna 

utveckla de tankegångar och resonemang som tas upp i de skriftliga dokument som studien 

utgår ifrån.  

 

Analys 

Analysavsnittet är uppdelat utefter studiens tre valda teorier, där en modifiering av 

Alvessons tre kunskapsintressen sedan bildar underkategorier. Syftet med analysavsnittet 

är att utforska hur SESAM och dess beståndsdelar går att tolka utifrån de tre valda teorierna, 

genom att göra inslag i delar av mitt material som speglar utgångspunkterna i varje teori. 

Analysavsnittet är strukturerat utifrån dessa tre teorier för att kunna problematisera synen 

på tjänstemännens roll och vad som förväntas av dem, samt att sätta detta i en 

organisationsförändringskontext utifrån studiens empiriska material. Analysavsnittet är 

således av en mer deskriptiv karaktär, där fokus inte ligger på att direkt svara på 

frågeställningarna utan snarare ge utrymme för olika tolkningar av förändringsprojektet (i 

enlighet med multipla tolkningar), vilket i sin tur ska leda till en mer dynamisk analys av 

empirin. 

 

I mitt första analystema ställs Lundquists teori om tjänstemannens roll och offentliga etos 

mot studiens empiriska kontext. Frågan om vilka värden som genomsyrar tjänstemännens 

(och förändringsprojektets) arbetssituation behandlas här samt analyser över de 

ekonomiska och demokratiska värdenas samverkan. I mitt andra och tredje analysavsnitt 

tolkas SESAM:s arbete utifrån de organisationsförändringsteorier som motiveras och 

presenteras i min teoridel. SESAM dekonstrueras i det teleologiska analysavsnittet för att 

analysera flera stora komponenter och hur de förhåller sig till det teleologiska hjulets 

förklaring av förändringsincitament. Utifrån Livscykelteorin läggs fokus på att analysera hur 

projektet förs framåt in i de olika förbestämda faserna som denna teori har framtagit. 

Analysen är således viktig för att kunna besvara syftet då den ger utrymme till olika, men 

ändå likvärdiga, tolkningar av studiens valda empiri. Utifrån detta kan sedan större 

resonemang och analyser dras i den avlutande diskussionen, där alla analysresultat 

sammanförs.  
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Det offentliga etoset 

Vad vill de? 

SESAM som förändringsprojekt vill, sammanfattningsvis, skapa bättre förutsättningar till 

att kunna vara en bättre och mer effektiv servicetillhandahållare gentemot de som kommer 

i kontakt med kommunens enheter som är kopplade till samhällsbyggnadsprocessen. Denna 

förändringsvilja sätter således tjänstemännen och dess ämbete i fokus, då det är deras 

arbetsroll och rutiner som ska förändras. Vid första anblick kan det tolkas som att projektet 

präglas av ett fokus som härstammar från de ekonomiska värdena och då framförallt 

kostnadseffektivitet och produktivitet. Som tidigare nämnts i mitt teoristycke anser 

Lundquist att de ekonomiska värdena trumfar de demokratiska när det kommer till 

tjänstemännens offentliga etos, trots att de bör behandlas lika. Han beskriver att ”Samtliga 

dessa värden måste beaktas samtidigt i alla yttringar av den offentliga verksamheten”.85 

Stämmer detta överens med den verklighet som SESAM befinner sig i? 

 

Under detta kunskapsintresse läggs prägeln på vad de vill med denna förändring, och denna 

vilja måste således styras av några uppsatta handlingsregler. Lundquist lyfter fram att etik i 

offentlig verksamhet är grundpelaren i hur tjänstemän ska arbeta och hur de ska agera i 

vissa situationer,86 något som går att tolka som vad det etiska värdet ”vill” att deras 

handlande ska innebära. Denna etik delar Lundquist upp i två delar där den första, vid namn 

”allmänetiken”, går att förstå som den centrala delen som alla tjänstemän måste ta hänsyn 

till i alla situationer. Den andra delen är sedan uppdelad i olika bestämda 

situationsanapassade scenarion, som han väljer att kalla för ”rolletik”, ”relationsetik” samt 

”sakområdesetik”. Rolletiken innefattar regler för de olika rollerna i förvaltningen, 

exempelvis mellan chef och underordnad, medan relationsetiken innebär regler för 

tjänstemännens relationer till andra relevanta aktörer, som till exempel politiker, kollegor 

eller externa aktörer. Sakområdesetiken omfattar regler som är särskilda för den sektor som 

den berörda tjänstemannen befinner sig i, exempelvis sjukvården eller i skolväsendet.87  

 

Tjänstemännens allmänna agerande (det vill säga allmänetiken) är det som framhävs 

tydligast i mitt empiriska material. Lundquist menar att diskussioner kring allmänetiken 

görs enklast genom att avgränsa vad som inte är tillåtet för tjänstemannen. Ett av de mer 

konkreta exemplen är att hen inte får bryta mot lagen eller kränka medborgliga rättigheter. 

Vidare får inte tjänstemannens bemötande och arbete medföra orättvisor vid arbetet med 

lag- och administrativa regler, åstadkomma obefogad fysisk, mental eller social skada samt 
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underminera medborgarnas förtroende för den statliga styrningen.88 Inom SESAM kan inga 

direkta kopplingar till underminering av dessa etiska riktlinjer göras i dess strävan efter en 

samordnad och effektiv samhällsbyggnad. Istället framkommer det, enligt mig, att projektet 

i sig ämnar (indirekt) att stärka den handlingsposition som tjänstemännen har gentemot 

allmänetikens regler. Istället för att undergräva medborgarnas förtroende för den statliga 

styrningen tas här konkreta projektmål upp för att öka medborgarnas engagemang och 

förankring i kommunens arbete kopplat till samhällsbyggnadsprocessen. I den uppdaterade 

projektplanen för SESAM 2 diskuterar de bland annat följande delprojektsaktiviteter.  

 

Samverka med externa referenser, dels enskilt men även i grupp. […] Ta fram och 

publicera (internt och externt) interaktiv karta över pågående projekt och ärenden 

inom samhällsbyggnadsflödet. […] Publicera publik version av 

samhällsbyggnadsprocessen tillsammans med för kunden nödvändig information 

via norrkoping.se. […] Ta fram och publicera FAQ som samhällsbyggnad via 

norrkoping.se 

 

I och med denna vilja till transparens och kommunikation från kommunens sida ökar 

möjligheterna till påverkan för medborgarna, vilket i sin tur kan leda till ett större förtroende 

för det kommunala styret. Samtidigt ges det här en möjlighet för medborgarna att sätta sig 

in i och komma med åsikter på samhällsbyggnadsprojekten, vilket stärker deras 

medborgerliga rättigheter. Detta underlättar för tjänstemännen i deras etiska handlande 

samt ger medborgarna en större insikt i deras verksamhet. Samtidigt ämnar SESAM 

(indirekt) att stärka den rättssäkerhet som råder kring hantering av ärenden till enheter som 

exempelvis behandlar bygglov med mera, istället för att skapa orättvisor i lag- och 

administrationsarbetet. En längre och mer utförlig beskrivning om fler kundfokuserade 

projektmål (samt exempel kopplat till rättssäkerhet) tas upp i de två följande 

kunskapsintressena i detta analysavsnitt. Sammanfattningsvis anser jag att även om de 

ekonomiska värdena kan vara mer tydligt i centrum för vad de vill göra, betyder det inte att 

de etiska aspekterna kopplade till tjänstemannens handlande undermineras av projektets 

ambitioner, de stärks snarare.  

 

Vad gör de? 

Kommunen ändrar, genom bland annat implementeringen av SESAM, om sin organisation 

för att (indirekt) sträva efter fler av de värden som går att koppla till det offentliga etoset i 

takt med att de behöver tackla sina framtida samhällsbyggnadsfrågor. Detta behöver inte 

enbart innebära de ekonomiska värdena utan även de demokratiska. Ett exempel på ett 

demokratiskt värde som de jobbar emot är Politisk demokrati. Genomgående under 

intervjuerna tas det upp att kommunen lägger ett större fokus på kunderna och att de vill ha 
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dem med i processerna. Det kan vara allt ifrån ett närmre samarbete till att öppna upp för 

fler diskussionsforum. En av de viktigaste grundpelarna i det Politiska demokrativärdet är 

att sträva efter att aktivera medborgarna i processerna för att fylla dem med legitimitet.89 

Öppenhet och diskussioner var två nyckelord, något som tas upp i deras rapporter och i de 

intervjuer som genomfördes. En informant uttrycker sig enligt följande:  

 

Oscar: I en av rapporterna stod det att de skulle skapa fler forum för externa 

aktörer att kunna ses och föra en dialog de berörda tjänstemännen.  

Annie: Vi har en byggdialog numera som har kommit till för något år sedan. Där 

man träffar stadsbyggnadsdirektören, stadsarkitekten, chefen på mark och 

exploatering och så är det någon mer som deltar. Och där kan man boka in sig. 

Sedan ska vi försöka med. Vi jobbar med att hitta ett forum där vi kan ha 

seminarier, kanske på lördagar eller frukostmöten med olika teman. Dels kan 

kommunen ha en del av den förmiddagen eller ja... vad det nu skulle kunna vara, 

och sedan också företag som presenterar sina projekt. Så vi försöker hitta nya sätt 

att diskutera och möta både företag men också medborgare. Vi behöver jobba 

väldigt mycket med medborgardialoger nu med ostlänken till exempel. […] Vi 

kommer använda oss av Visualiseringscenter ganska mycket också, sedan när vi 

jobbar nu med översiktsplaner för staden så kommer vi jobba med fokusgrupper 

med nätet men också använda oss av Visualiseringscenter (läs mer om Urban 

Explorer här90). Jag har föreslagit att när vi ska prata ostlänken med folk, för att 

inte göra samma misstag som man gjorde i Göteborg där alla politiker var överens 

men sedan visade det sig att medborgarna tycket inte alls det här med 

trängselavgift var bra, så det bildades ett nytt parti. 

 

För att kunna möta de konkreta utmaningar som Norrköpings kommun står inför på 

samhällbyggnadssidan och skapa en hållbar förändring finner de ett behov i att involvera 

externa aktörer (både företagare och medborgare) och få ta del av deras synpunkter. Detta 

för att legitimera och förankra deras beslut för att sedan undvika missnöje och instabilitet, i 

form av ett nybildat parti till exempel. Hanna för ett liknande resonemang där hon menar 

att det är viktigt att föra en rak och ärlig dialog med medborgarna för att de inte ska tro att 

”[…] man kan fixa och trixa i kulisserna som inte kunden ser i slutändan”. De vill således 

skapa en tydlig dialog mellan sig själva och de som de avser tjäna. Detta för att inte skapa 

”överraskningar” och i sin tur missnöje hos medborgarna.  

 

Bo förklarar vid upprepade tillfällen att kommunen inte kunde arbeta internt med detta 

förändringsprojekt utan synpunkter från externa aktörer (främst de kopplade till 

samhällsbyggnadsprocessen) behövde tas med, något som styrgruppen sedan ställde sig 
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bakom. Utifrån Lundquists teori kan detta förhållningssätt tolkas som att kommunen 

fokuserar på de ekonomiska värdena. Lundquist förklarar att fokus på en kundorienterad 

samt serviceinriktad verksamhet, samt ökad effektivitet och produktivitet, är vanligt 

förekommande inslag hos den myndighetsanpassande chefs- och ledningsutvecklingen. 

Han fortsätter och poängterar att dessa inslag arbetar med motiveringar av ekonomiska 

inslag.91 Tolkningen i min empiriska kontext blir således att kommunen (och mer konkret 

styrgruppen för SESAM) vill tillgodose de synpunkter som företag har för att kunna öka 

intäkter till kommunen i form av jobb, skatter och annan form av tillväxt. Denna strävan 

försätter demokrativärdena i skuggan. Lundquist förklarar att under lednings- och 

chefsutbildningar (på 1990-talet) fanns det inga moment som konkret tog upp frågor om 

offentlig eller demokratisk etik. Medan frågor rörande effektivisering och produktivitet 

återkom genom alla punkter.  

 

Avsaknandet av demokrativärdena sipprar även ner till tjänstemannanivån, anser han. I 

deras förändringsarbete påpekar Lundquist att det saknades spår av demokrativärden 

genom hela deras arbete, vilket han tyckte var märkligt. Han målar upp två scenarion där 

det ena bygger på att tjänstemännen anser att demokrativärdesfrågorna är oproblematiska 

och således väl förankrade i organisationen, ett scenario han tror är högt osannolikt. Det 

andra scenariot bygger på att tjänstemännen inte ens känner till de demokratiska värdena, 

vilket han tycker är väldigt märkligt då de är förankrade i grundlagen. Han avslutar med att 

påpeka att om det sista scenariot stämmer är det ett lämpligt mått på ekonomismens 

framgång i statens förvaltningsarbete.92 Jag tolkar det som att Lundquist ändå håller det 

sista scenariot som mer troligt då han helt utesluter det första. I och med detta skulle 

kommunens verksamhet inte kunna bygga på några demokrativärden utan i stort sett enbart 

ekonomiska faktorer som kostnadseffektivitet, produktivitet samt funktionell rationalitet, 

något som jag inte anser stämmer överens med min empiriska kontext.  

 

Just effektivisering har dock varit en ledstjärna och drivkraft genom hela projektet. Det är 

något som har ansetts varit bristfälligt och det som man behöver åtgärda i och med SESAM. 

Denna ledstjärna skulle enkelt kunna gå att koppla till ekonomivärden som 

kostnadseffektivitet och produktivitet. Dock anser jag att projektet för in fler värden in i 

detta begrepp och i deras förändringsarbete. I syftesformuleringen för projektplanen för 

SESAM 2 står det att: 

 

Projektet ska skapa en samordnad och effektiv samhällsbyggnadsprocess med ett 

kundanpassat mottagande som leder till rätt handläggningstid, högre kvalitet i 

leveranser, lägre sammanlagda investeringskostnader och bättre kontroll över 

                                                   

91 Lundquist, Demokratins väktare, s. 140.  

92 Ibid s. 141.  
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framtida driftkostnader. Processens kunder och medarbetare ska uppleva att 

Norrköping är en attraktiv kommun att leva, verka och arbeta i.  

 

I denna syftesformulering framkommer tydligt både demokratiska och ekonomiska värden. 

Lägre investeringskostnader och bättre kontroll över framtida driftkostnader sammanfogas 

här med ett fokus på högre kvalitet i sin service samt att de ska sträva efter att tillgodose rätt 

handläggningstid i ärenden gentemot medborgarna. Det ena behöver här inte utesluta det 

andra då de strävar efter samma mål. En viktig detalj i syftesformuleringen är att de skriver 

ut ”rätt handledningstid” istället för en snabbare handledningstid. Här går det således att 

tolka effektiviseringssträvandet som att de vill göra rätt från början istället för att ärendet 

ska hanteras så fort som möjligt. Läggs rätt handläggningstid ner på ett ärende minskar 

risken för omprövningar eller missnöje, vilket i sin tur kan leda till ineffektivitet samt en 

större kostnad för kommunen och dess ”kunder”. Effektiviseringen handlar också här om 

att inte vara resurssnål (enligt mig). Hade fokus legat mer på ekonomivärdena och 

framförallt kostnadseffektivitet hade inte fokus kunna ligga på ”högre kvalitet i leveranser”, 

då detta skulle medföra en ökad kostnad, i form av resursallokering, för kommunen. 

Kommunen strävar således snarare efter att deras arbete ska kunna tas emot bättre av 

medborgarna än att det ska göras till lägsta möjliga kostnad. Demokrativärdet 

”rättssäkerhet” lyser således igenom minst lika tydligt som ”kostnadseffektivitet”. 

 

Hur uttrycker de sig? 

Ordet ”kund” florerar genom hela mitt material. Detta anser jag visar på att kommunen ser 

medborgaren som en potentiell ”konsument” av kommunens välfärd, på ett eller annat sätt. 

I majoriteten av fallen sitter de berörda delarna i samhällsbyggnadsprocessen med 

köpstarka kunder som vill rent ekonomiskt skapa band med kommunen, detta kan vara 

orsaken till begreppet. Genom att anamma ett sådant begrepp sätts också mer ekonomiska 

värden i fokus (enligt mig), något som Lundquist poängterade präglade synen på 

tjänstemännens arbete i slutet på 1990-talet. Enligt Lundquist urholkar ekonomismen den 

demokratiska grund som samhället står på. Fokus ligger hellre på att skapa intäkter och 

resurseffektivisera verksamheten.93 Redan på framsidan av projektplanen för SESAM 2 

(version 2.0) finns begreppet kund med i den första kedjan i samhällsbyggnadsprocessen. 

”Behov från kund” är titeln på den första länken, vilket då täcker in både privatpersoner 

samt större verksamheter som är i behov av kommunens service. Detta betyder dock inte att 

kommunen negligerar privatpersoner som kommer till kommunen för service. 

 

                                                   

93 Lundquist, Demokratins väktare, s. 9f.  
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Oscar: Men om det skulle vara en privatperson som vill bygga ett garage. Är SESAM 

designat som så att den ska få eller har lika stor användning av att SESAM har 

implementerats, som om Lundbergs kommer och ska bygga bostäder? 

Annie: Ja, de är medborgare i Norrköping båda två och ska bemötas på ett korrekt 

sätt. Så det ska inte vara så att vi bara säger att ”men Kalle, du vill planlägga ett 

garage, du får liksom vänta”. Sedan kan ju Kalle få vänta för att vi har prioriterat 

att ta fram detaljplaner som innehåller många lägenheter och Kalles garage är 

ganska litet i jämförelse… för att uppnå målet om fler bostäder. Men det är ju 

någonting annat. Utifrån ett SESAM-tänk så ska naturligtvis Kalles garage 

prioriteras precis som Lundbergs bostäder, absolut. 

 

Kommunen, och då främst de tekniska förvaltningarna, utgår snarare utifrån ett 

utilitaristiskt arbetssätt som vid första ögonkastet kan ses som ekonomiskt (värde-)styrt då 

de tenderar att fokusera på stora verksamheter som genererar intäkter i någon form. Detta 

bör dock snarare ses som något som tillgodoser både de demokratiska och ekonomiska 

värdena då tjänstemännens uppdrag är att upprätthålla och beakta samhällsintressena, eller 

vad som Lundquist benämner som ”allmännyttan”. Här ser man dock att tjänstemännen och 

politikerna jobbar efter vad som Lundquist kallar för ”funktionell rationalitet” (ett utpräglat 

ekonomivärde). Funktionell rationalitet går att summera som att den offentliga 

verksamheten ska styras av tydligt uppsatta mål och bearbetade mål.94 I detta fall styrs 

arbetet utav ett tydligt mål som innebär att fler bostäder ska byggas i Norrköping. Trots detta 

poängteras det att alla medborgare oavsett storlek och ekonomiska muskler ska bli lika 

behandlade, utefter en slags idé om samhällets allmännytta, av tjänstemännen och 

kommunen. I och med det ser jag det som att tjänstemännen agerar utefter både ekonomiska 

samt demokratiska värden i behandlingen av varje medborgares behov, då de har som 

utgångspunkt att behandla alla lika, vilket således gör hela processen rättssäker. Samtidigt 

styrs denna verksamhet av politiskt styrda mål som i sin tur har blivit förankrade till viss del 

av medborgarna då de har röstat fram politiker som i sin tur har tagit fram dessa mål. I 

förlängningen anser jag att detta kan falla under ett annat demokratiskt värde, nämligen 

”Politisk demokrati”-värdet.  

 

Kund-termen brukar också återkomma i form av ett annat centralt begrepp, ”kundfokus”, i 

mitt material. Precis som i begreppet ”kund” vilar detta på synen om att privata aktörer är 

en konsument av kommunens tjänster och således någon som de behöver förbättra sin 

service gentemot för att fortsätta locka dem till att investera i Norrköping. Men till skillnad 

från ”kund”-begreppet finns det andra sorters värden bakom ”kundfokus”-begreppet. Här 

handlar det inte enbart om en syn på medborgare och externa aktörer utan om ett speciellt 

                                                   

94 Lundquist, Demokratins väktare, s. 62f.  
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förhållningssätt till dem, ett förhållningssätt som är i förändring. Hanna beskriver 

situationen på sitt kontor innan SESAM och en tydligare kundfokus fanns på hennes enhet. 

 

Oscar: Hur såg det ut innan detta kundfokus satte sig?  

Hanna: Ja... det var annorlunda och... det kan ha berott på... politiken, det kan ha 

berott på chefer och ledning. Som jag upplevde det på Bygglovs sida var att vi inte 

jobbade på ett lika rättssäkert sätt som vi gör idag, utan... ja det blir väldigt 

ingående men... om man vill bygga något så finns det en detaljplan som säger att 

det här får du bygga och sedan så vill den här personen bygga lite mer kanske och 

då finns det något som heter "en avvikelse" och då finns det rättsfall man kan titta 

på hur stor en sådan avvikelse är, det handlar om antal kvadratmeter på mark då 

som man får bygga mer. Eller som man kan pröva som en avvikelse från 

detaljplanen och... för åtta år sedan t.ex... kanske man hade gått med på en mycket 

större avvikelse och hade då ett sådant bygglov överklagats då kan det upphävas 

senare i en överprövning hos en högre instans. Jag tycker inte att vi arbetar på ett 

sådant sätt idag utan att då tittar man på ett annat sätt och försöker hitta en lösning 

som är rättssäker och mer inom lagens ramar, som man verkligen tror håller. Man 

chansar inte utan... det är ett mycket bättre sätt att jobba på, tycker jag. Det är det 

mer mot kunden och det är mer rättssäkert.  

 

Utifrån Hannas utsaga kan man således tolka det som att detta kundfokus inte enbart har 

att med de ekonomiska värdena att göra, utan det handlar också om att skapa rutiner, 

attitydförändringar och möjligheter till att jobba mer rättssäkert gentemot medborgarna och 

samhället i stort. Vidare förklarar Hanna att ”Det gör ju att man behöver lägga ner mer tid 

på att hitta en lösning” när hon svarar på om den nya kundfokuseringen i arbetet har lett 

till några omställningar. Istället för att försöka kringgå lagen i sitt arbete försöker man 

istället sätta sig ner och diskutera en lösning med kunden, vilket möjligen är mer 

tidskrävande för stunden men inte i längden. Här handlar det inte längre om att 

resurseffektivisera i första hand genom att böja på regelverket, som de möjligen gjorde 

tidigare, utan istället prioriteras en hållbar lösning som värnar om rättssäkerheten. Sedan 

kan man argumentera för att en mer rättssäker detaljplan oftast leder till färre antal 

överklaganden och i slutändan mindre efterhandsarbete. I sin tur leder detta i förlängningen 

till att de demokratiska grunderna (som tjänstemännen ska värna om, enligt Lundquist) 

solidifieras. Lundquist förklarar att staten ska ansvara för rättvisa och att det allmänna goda 

eftersträvas. Då är det av yttersta vikt att tjänstemännen fullföljer statens uppdrag rent 

praktiskt och uppfyller sin roll som demokratins väktare. 95 Jag anser att det går att urskilja 

en situation här där både ett utpräglat ekonomiskt värde och ett demokrativärde går att 

sammanfogas till en slags symbios.  Kostnadseffektiviteten går här att sammanlänka med en 

ökad rättssäkerhet och båda dessa parter frodas genom sitt samarbete. Här återfinns således 

                                                   

95 Lundquist, Demokratins väktare, s. 9f.  
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den balans som Lundquist hävdar inte finns mellan de båda värdena. Detta är något som 

gynnar både de externa aktörer som kommunen ämnar hjälpa samt de tjänstemän som 

berörs av denna förändring.   

 

En annan central term som genomsyrar hela projektet är ”engagemang”. Eftersom SESAM 

(både 1 och 2) är relativt spretigt, med många olika delprojekt igång samtidigt, uttrycks ordet 

engagemang som en viktig del i att hålla samman alla delar. Vid frågan om vad som fick Bo 

att tro att effektmålet skulle uppnås svarar han ”engagemanget hos de medarbetare som 

jag har mött. Det finns en vilja, en uttalad ambition och det är i grund och botten 

drivkraften för förändringen.”. Engagemang i denna kontext går att härleda till vissa 

ekonomiska värden men samtidigt även till demokratiska värden. Jag ser här en tydlig 

koppling mellan ekonomiska värdet ”produktivitet” och ”engagemang” i hänseendet att de 

engagemanget härstammar från en vilja till förändring. Denna förändringsvilja kan i sin tur 

kopplas vidare till strävan efter att bli mer produktiv i sitt arbete. I denna kontext handlar 

produktiviteten också till stor del om att bli effektivare i ärendehanteringen, för att 

minimera risken att ett ärende fastnar eller faller mellan stolarna. I och med detta kan jag 

utläsa ett fokus på de ekonomiska aspekterna kring termen engagemang, både i det skriftliga 

materialet samt under mina intervjutillfällen. Samtidigt går det inte att utesluta de 

demokratiska värdena som också spelar in under denna term. Engagemanget går också att 

härleda tillbaka till att man vill ha en bättre rättssäkerhet i sina ärenden, man vill således 

ändra om sina rutiner. Hanna talar om att SESAM kan hjälpa till att starta en dialog mellan 

kommunen och medborgarna samt de externa aktörerna.  

 

Oscar: Känns det som att SESAM kan hjälpa till att dämpa kundernas syn på att 

det är så byråkratiskt? 

Hanna: Jag tror att en öppen dialog, en tidig dialog och just det här att... att alla 

blir inkopplade i ett tidigt skede... att man inte säljer en bit mark och hoppas på att 

det ska gå att bygga det som den här kunden vill, utan att man på Bygglov får vara 

med från början och säga vårt utifrån vår lagstiftning och likadant med miljö osv. 

Så att alla vet från början vad som gäller, så att det inte blir några överraskningar, 

för det tror jag är viktigt. Vet man från början vad man har för förutsättningar på 

en viss fastighet då är det också mycket lättare för kunden att tackla de eventuella 

problem som finns.  

 

Här handlar det om att få medborgarna engagerade och skapa situationer som gör det mer 

rättssäkert för de involverade parterna i samhällsbyggandet. Hanna förklarar att vissa av 

hennes medarbetare får avsätta tid för att åka till en negativt inställd medborgare och 

diskutera fram en eventuell lösning. Detta kan låta resursineffektivt, men som i mitt tidigare 

exempel handlar det om att det ska blir mer effektivt i längden. Strävar tjänstemännen efter 

samförstånd och startar dialoger med dem som de ska tjäna (med andra ord medborgarna) 

kommer detta leda till färre överklaganden och förhoppningsvis mindre missnöje. Eftersom 
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Norrköping är i en sådan föränderlig situation för tillfället är det av yttersta vikt för dem att 

tänka långsiktigt och försöka implementera rutiner för att göra byggnadsprocessen så 

rättssäker som möjligt. Detta kommer i slutändan leda till en ökad resurseffektivitet och 

produktivitet bland de berörda tjänstemännen, samt en mer hållbar utveckling.  

 

Den teleologiska teorin 

Vad vill de? 

SESAM:s ambition och vilja är att förändra organisationen kring 

samhällsbyggnadsprocessen, för att således kunna arbeta närmre mot det övergripande 

målet: ”det goda livet”. ”Det goda livet” genomsyrar allt kommunalt arbete och finns 

genomgående med som en slutprodukt att sträva efter. Inom samhällsbyggnadsprocessen 

ska allt arbete (från exempelvis behov av kund, planläggning, genomförd byggnation och 

drift samt underhåll) leda till det goda livet för kunden.96 Enligt den teleologiska teorin är 

just detta övergripande mål det som ska styra organisationens arbete och sedermera 

förändring. Van de Ven och Poole beskriver att allt arbete och förändring ska ske för att 

enklare kunna sträva efter att nå det övergripande slutmålet. Detta innebär att en 

organisation ständigt kan vara i behov av förändring då de behöver omformulera delmål 

samt omstrukturera organisationen för att kunna uppnå dem.97 För att göra arbetet mer 

effektivt i samhällsbyggnadsprocessen vill, och behöver, de ändra om rutiner och arbetssätt 

för att kvalitetssäkra sitt arbete. 

 

Det övergripande målet är i detta fall väldigt abstrakt och enbart något som ens verksamhet 

kan sträva efter att uppnå eller medverka till att uppnå. Alla enheter kopplade till 

samhällsbyggnadsprocessen kan således ses som en komponent till strävan efter att uppnå 

”det goda livet”. Jag ser här att själva viljan till förändringen hos dem blir att finjustera sig 

själv som komponent för att sedan kunna sättas tillbaka in i den ”kommunala maskineriet”, 

vars ändamål är att sträva efter det övergripande målet. Som tidigare nämnts, påpekar Van 

de Ven och Poole att den teleologiska teorin fokuserar på att komponenter byggs och 

funktioner uppfylls för att föra organisationen framåt mot det övergripande målet.98 Genom 

att se alla enheter kopplade till samhällsbyggnadsprocessen som en komponent går det att 

få en mer övergripande bild över dem själva och deras roll i det kommunala arbetet. Detta 

är något som de, till viss del enligt Bo, försöker göra i och med detta förändringsprojekt.  

 

                                                   

96 Slutrapport Projektnummer 4023 – SESAM, samordnad effektiv samhällsbyggnad av Norrköpings 
kommun 2015-06-09  

97 Van de Ven och Poole.  

98 Ibid. 
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Bo: I idealvärlden så som jag skulle se framför mig är det att man kanske jobbar i 

ett mera uttalat lagarbete från olika discipliner och ser sitt uppdrag utifrån ett 

helhetsperspektiv, det kan ju kräva vissa organisatoriska förändringar, man kanske 

jobbar mer uttalat i projektform i vissa sammanhang. Det finns ju prov på det där 

man driver det nu för att testa. […] Man ska se kedjan och helheten och förstå att 

”jag är en länk i kedjan”.  

 

Det finns en uttalad vilja att sammanfoga de olika enheterna ytterligare för att kunna jobba 

mer sammansvetsat kring frågor som berör stora delar av samhällsbyggnadsprocessen. Bo 

förklarar vidare att han, till hälften på skämt och till hälften på allvar, har uttryckt en vilja 

om att organisera kontoren i Rosen (kommunens förvaltningshus) vertikalt istället för 

horisontellt, för att blanda personalen. Bo (och i förlängningen SESAM) vill således att de 

olika tjänstemännen ska träffas oftare och ”göra det till en daglig vardag, inte något som 

man gör en gång i månaden […] då har man förändrat arbetssättet”. De tekniska 

förvaltningarna (kopplade till samhällsbyggnadsprocessen) kan således ses som en 

komponent i sig vars funktion är att bidra till ”det goda livet” utifrån sin serviceförmåga och 

sitt ansvarsområde. Vidare kan man tolka själva förändringsprojektet som en komponent 

för att kunna ändra om sin permanenta organisation, för att enklare kunna uppnå slutmålet. 

I samma anda går det att dela upp projektets delprojekt och deras (del-)mål som 

komponenter, som i sig behöver arbetas fram för att underlätta strävan efter det 

övergripande målet. Det enda som är viktigt i allt förändringsarbete (enligt den teleologiska 

teorin) är att det går att härleda tillbaka till det övergripande målet.99 Hur detta görs i 

praktiken kommer jag diskutera mer i nästa kunskapsintresse.  

 

Vad gör de? 

Enligt det teleologiska hjulet börjar en förändring genom att ett missnöje skapas, som sedan 

ska undersökas.100 I SESAM:s fall var det ett ökande missnöje från både externa aktörer 

såväl som berörda tjänstemän gällande effektiviteten i samhällsbyggnadsprocessen som 

föranledde förändringen. I just samhällsbyggnadsprocessen börjar det med att kunden eller 

medborgaren har ett behov som genom kommunens olika serviceinstanser, såsom 

exempelvis planläggning, bygglovsprövning och byggnation, ska uppfylla.101 Ett missnöje 

över hur dessa instanser och samarbetet dem emellan sköttes var således bakgrunden till att 

SESAM som förändringsprojekt startade. Vad som infördes för att råda bukt med detta 

missnöje var att tillsätta en insats vid namn Byggakuten. I sin rapport lyftes behovet av ett 

                                                   

99 Van de Ven och Poole.  

100 Ibid.  

101 Slutrapport Projektnummer 4023 – SESAM, samordnad effektiv samhällsbyggnad av Norrköpings 
kommun 2015-06-09 
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nytt arbetssätt upp för att klara av alla framtida utmaningar som Norrköping står inför.102 

Jag ser denna insats som en central katalysatorfunktion i delmomentet ”search/interact” i 

det teleologiska hjulet. Man går här från den missnöjdhet som har uppstått till att undersöka 

och kartlägga vilka insatser som behöver sättas in för att uppnå antingen delmålen eller föra 

arbetet mot slutmålet i rätt riktning igen.  

 

Innan SESAM drog igång gjordes även en förstudie för att vidare kartlägga problemområdet. 

Förstudien gav också förslag på både projektmål och effektmål som sedan skulle användas 

som beslutsunderlag för att kunna fatta ett beslut om att eventuellt gå vidare med denna 

insats. Som tidigare nämnts, förklarar Van de Ven och Poole att en organisation kan ses som 

en repetitiv process som fylls av målformuleringar, implementeringar och utvärderingar.103 

Eftersom en kommun har fortlöpande uppgifter som skulle negligeras om de enbart skulle 

fokusera på att uppfylla missnöjet över de ineffektiva arbetssätten behövde de lyfta ut denna 

komponent ur det maskineri som kretsar kring samhällsbyggnadsprocessen. Således kunde 

nya mål- och delmålsformuleringar behandlas och sättas utanför den permanenta 

organisationen. Dessa mål behövde inte ta hänsyn till de redan uppsatta målen med 

verksamheten utan enbart fokusera på att förbättra de delar som inte funderade optimalt.   

 

Jag anser att det går att tolka detta projekt i sin helhet som (vad Van de Ven och Poole 

beskriver som) en övergripande komponent till att försöka nå slutmålet. Denna komponent 

rycktes ut ur den permanenta organisationen för att förädlas och arbetas med separat för att 

sedan kunna sättas in igen när den väl var klar. Sätts denna komponent med sina egenskaper 

in i organisationen kommer detta leda till att arbetet drivs framåt mot att kommunens 

medborgare ska kunna uppnå ”det goda livet”. Själva projektet i sig är dock nedbrutet till en 

massa olika komponenter och funktioner, på grund av SESAM:s övergripande ambition. 

Tjänstemännen valde till och med att dela upp SESAM i två olika projekt där en del handlade 

om kartläggning och förgrundsarbete medan den andra delen fokuserade på 

implementering. Trots denna nedbrytning av SESAM kan man se att hela projektet följer det 

teleologiska hjulet. SESAM 1 (som handlade om kartläggning) tar hand om de två första 

punkterna efter missnöjespunkten (undersökning och måluppsättning) medan SESAM 2 

behandlar implementeringen. I slutrapporten för SESAM 1 togs förbättringsförslag och en 

åtgärdslista fram för att ytterligare konkretisera och lösa upp de knutar som man har sett i 

samhällsbyggnadsprocessen. Det övergripande målet finns givetvis kvar och det går att 

koppla alla förbättringsförslag tillbaka till det på ett eller annat sätt. Varje förslag anser jag 

kan ses som en funktion som ska föra arbetet ytterligare ett steg framåt. För sig själv är detta 
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inte nog men tillsammans bildar de kluster som i sin tur blir en delkomponent som sedan 

växer i takt med att de förs samman med andra.  

 

En framträdande komponent som ämnar ändra den permanenta organisationen mer 

övergripande är användandet av en gemensam projektmodell, som ska användas i många 

olika projekt som involverar flera av kommunens enheter. Denna projektmodell togs fram 

under SESAM 1 och syftet med den var att tydliggöra hela flödet för ett 

samhällsbyggnadsprojekt, samt tydliggöra vilka roller som ingår i projektorganisationen. I 

längden ska detta leda till en mer effektiv samhällsbyggnadsprocess som ska minska 

stressen för tjänstemännen i organisationen.104 Tidigare hade det varit svårt att komma 

överens om hur ett projekt skulle genomföras. Detta till stor del på grund av de enhetliga 

gränserna som finns inom kommunen. 

 

Oscar: Hur har relationen mellan de olika tjänstemännen, mellan kontoren varit i 

projektet? Hur har det sett ut i ditt projekt? 

Karin: Jag trodde nog när jag skulle starta projektet att eeh… det var ju väldigt 

mycket ”vi och dem”, man skiljer lite på varandra eeh… det har varit väldigt mycket 

stuprör och det tog väldigt lång tid att förstå varandra, man använder olika språk.  

 

Karin förklarar att det tog lång tid för de olika projektmedarbetarna att förstå varandra (i 

hennes projekt), då de kom från olika bakgrunder. Projektmedarbetarna hade olika 

facktermer som de använde sig av, vilket försvårade samarbetet till en början. Det var först 

när de ritade upp hela projektets flöde som alla sedan kunde förstå och komma överens om 

vad de skulle arbeta fram. Den gemensamma projektmodellen är således en 

översättningslösning för att minska tiden vid uppsättandet av varje projekt. Nya roller och 

termer behöver således inte diskuteras fram, utan alla vet om förutsättningarna från början. 

Som komponent ska denna modell föra samman kontoren och hjälpa till med att arbeta mer 

enhetligt i projektform. Komponenten bryts sedan ner i flera andra 

implementeringsfunktioner, som behöver uppfyllas för att få en förädlad 

projektmodellskomponent. En av dem syftar till att skapa en större pedagogisk plattform 

genom att utveckla en layout och projektmodellsgrafik, för att underlätta förståelsen för det 

arbete som förväntas av tjänstemännen. En annan implementeringsfunktion som de vill få 

fram är att uträtta en utbildningsinsats för att initiera och samordna förprojektering.105 

Fokus ligger således på en ökad förståelse för projektarbete som arbetsform samt hur de ska 

initiera övergripande projekt över enhetsgränserna. Kan denna strävan efter en mer 

samordnad arbetsform uppnås, blir det en tydlig och essentiell komponent för att sträva mot 
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det ”goda livet”. Dock löser projektmodellen eller projekt som arbetsform inte alla de 

uppsatta mål, gällande exempelvis stress. Karin diskuterar baksidan med att arbeta i 

projektform.  

 

Karin: […] det blir svårt att jobba som projektledare, jag kanske jobbar 25 % med 

projekt-x, jag kanske jobbar 25 % med delprojektet nu i SESAM och resterande 

jobbar jag som exploateringsingenjör. Det blir… mycket detaljer och så är det 

mycket övergripande frågor. Det är lite svårt att hantera rent personligt. […] och så 

var det även då i SESAM 1, när jag hade det delprojektet.[…] Det var mycket så att 

jag fick avsätta en dag i veckan när jag jobbade med SESAM. Ibland fick jag stänga 

av telefonen.  

 

Karin visar här att de nya arbetsformerna som SESAM för med sig kan innebära en del 

förändringar, som kan inverka på ens arbetsuppgifter på ett negativt sätt. Vid ett fokus på 

projekt som arbetsform kan ens arbete delas upp, vilket kan leda till att det blir svårt att dra 

gränser mellan ens arbetsuppgifter samt att prioritera vilken uppgift som ska göras först. I 

Karins fall fick hon till och med avsätta tid till att enbart jobba med SESAM och således 

stänga av sin telefon. Detta kan hämma hennes andra arbete då hon inte kan bli nådd vid 

behov.  Något som ytterligare nämns i projektmodellsrapporten är att denna modell är 

under ständig utveckling.106 Just detta fokus på implementering, utvärdering och 

omformulering (i enlighet med den teleologiska teorin) går således att finna i utvecklingen 

av denna projektmodell. I förlängningen kan detta innebära att de negativa aspekter med 

projektarbetsformen, som exempelvis Karins situation, går att åtgärda då fokus ligger på att 

kontinuerligt utveckla modellen. I skrivande stund finns det dock inga indikationer (i arbetet 

med SESAM 2) på att just denna problematik kommer att åtgärdas. 

 

Konsensus är något som också är centralt i den teleologiska teorin. Denna ska skapas utifrån 

förhandlingarna av (del-)målen för att alla inom förändringen ska rikta fokus åt samma 

mål.107 Konsensus strävas inte enbart efter för att uppnås internt inom kommunen utan 

också mellan kommunen och dess aktörer. Bo förklarar att han ville få med de externa 

aktörernas åsikter gällande kommunens arbete kopplat till samhällsbyggnadsprocessen.  

 

[…] Men sedan har jag en bakgrund som samhällsbyggnadschef och då vet jag att 

den här typen av frågor som det berör, det är inte exklusivt något bara för de 

tekniska förvaltningarna, för sedan ingår även andra berörda och det kanske var 

min främsta utgångspunkt när jag började med uppdraget, att först och främst 

finns det ju privata aktörer som man jobbar emot eller tillsammans med. De fanns 
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inte med i den ursprungliga projektbeställningen så de lyftes in när jag började. 

[…] Så en av mina första uppgifter med det här var liksom att bredda perspektivet.  

 

Detta förslag från Bo mottogs väl hos styrgruppen, som beslutade att lägga till det i 

projektbeställningen. Genom att bredda perspektivet fick Bo och projektet en större 

kartläggning över de synpunkter som berörda aktörer hade gällande effektiviseringen av 

samhällsbyggnadsprocessen. Eftersom de fick sin röst hörd skapades det förutsättningar till 

konsensus. Detta arbete vill kommunen och SESAM fortsätta utveckla för att underlätta 

samhällsbyggnadsprocessarbetet i framtiden. I SESAM 2 finns numera ett delprojekt vid 

namn ”Kundkommunikation”, vars syfte är att skapa förutsättningar för nöjda kunder inom 

samhällsbyggnadsprocessen genom att stärka kommunikationen mellan tjänstemännen och 

de externa aktörerna, samt att stärka kommunikationen mellan de berörda 

tjänstemännen.108 Perspektivbreddandet kan ses som en funktion eller komponent som 

behövde tillsättas för att (del-)målen skulle kunna uppfyllas. Genom att ständigt förhandla 

och omförhandla mål och insatser i förändringsprojektet ges det möjligheter till att ta fram 

nya verktyg för att enklare kunna uppnå (del-)målen och slutligen det övergripande målet. 

En bättre kommunikation och strävan efter konsensus bland de berörda aktörerna inom 

samhällsbyggnadsprocessen är således en viktig komponent för att förändringen ska kunna 

uppnå sina mål och för att skapa en hållbar utveckling i framtiden. Utan den löper 

förändringen risken att missa viktiga aspekter och funktioner som underlättar arbetet mot 

det övergripande målet.  

 

Hur uttrycker de sig? 

En återkommande term i allt mitt material kopplat till SESAM är som sagt ”engagemang”. 

Enligt den teleologiska teorin går det att tolka engagemang utifrån mitt material på flera 

olika sätt. Engagemang kan dels ses som en enskild komponent som behöver isoleras och 

förädlas för att sedan kunna bidra till att uppnå det övergripande målet. Ett exempel på detta 

är att projektgruppen diskuterar ett aktivt spridande av vad de kallar för ”SESAM-anda”. 

Detta innebär att de ska uppmuntra projektdeltagare såväl som andra medarbetare att 

arbeta och påbörja kontakt över kontorsgränserna. Under min observation av 

projektgruppsmötet diskuterade de även att styrgruppen aktivt behöver vara en ”budbärare” 

av SESAM-andan, för att den ska legitimeras och spridas vidare. Fokus ligger här på att få 

alla kontor lika engagerade och fokusera på goda attitydförändringar och beteenden. Här 

kan således detta spridande tolkas som en egen del som när den har förädlats kan få en 

katalyserande funktion för vad hela förändringsprojektet ämnar uppnå. Vid en lyckad 

komponentförädling och implementering kan resten av implementeringen av SESAM gå 

mycket smidigare. Det går också här att tolka engagemang som något flytande och mer 
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abstrakt. Istället för att se engagemang som en aktivt utvald och välpolerad komponent som 

behöver en speciell handlingsplan för att genomföras, kan den ses som en funktion. Jag 

tolkar det som att denna funktion kan genomföras mer informellt och dess syfte är snarare 

att förbättra arbetet med de andra komponenterna. Ett exempel på detta är den risk för 

motstånd som Bo kunde se hos mellancheferna.  

 

Bo: Samma engagemang och… har kanske inte alltid funnits i alla delar hos 

mellannivåcheferna. […] jag ska inte säga att de inte anslöt sig […] Istället för 110 

% så kanske det har varit 98 % om vi säger så.  

 

Det är inte något nytt att mellancheferna inte alltid ställer sig bakom en förändringsprocess, 

menar Bo. De har dock inte satts in några direkta insatser för att tackla denna 

engagemangsrisk, som ändå var påtaglig till viss del, utan istället har fokus lagts på att låta 

SESAM-andan få sippra ut från högsta ledning ända ner till tjänstemännen. Således går det 

att tolka detta engagemang och SESAM-andan som något som ska leda till positiva 

attitydförändringar gentemot resten av förändringsarbetet, istället för att det är en egen 

framställd komponent. Arbetet i sig går fortfarande att härleda tillbaka till det övergripande 

målet genom att en positiv beteendeförändring leder till att arbetet med andra, mer tydligt 

framtagna, komponenter kan fortlöpa enklare.  

 

En annan term som återkommer (samt sticker ut) i mitt material är ”stuprör”. I 

projektrapporten för SESAM 1 tar de upp att de vill ”undvika stuprör” och istället sträva efter 

att skapa en bredare helhetsförståelse för samhällsbyggnadsprocessen.109 Annie förklarar 

också termen stuprör som något som måste tas bort. Stuprör får här agera metafor för det 

tidigare bristfälliga (sam-)arbetet och kommunikationen som de olika enheterna hade 

mellan varandra. Utgår man från det teleologiska hjulet kan man se tankarna kring stuprör 

som en katalysatorkomponent som bidrog till att ett missnöje uppkom. Missnöjet kartlades 

sedan, genom att intervjua både anställda och externa aktörer. Alexander förklarar vad han 

såg för brister i arbetet hos kommunen. 

 

Alexander: Men… mycket handlade väl om hur vi skulle kunna effektivisera mellan 

exempelvis planärende och bygglovsärende, hur man gör en ansökan och hur lång 

tid är processen. Om jag såg någon förenkling där och det är klart att som 

utomstående så skulle man vilja se… när man ser att det är upprepningar i 

processerna så borde man inte behöva göra allt från grunden. 

 

Denna upprepning i olika byggärenden såg Alexander var en stor brist hos kommunen. 

Upprepningen härstammar från att de olika kontorens samverkan inte har fungerat 
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optimalt, de har således jobbat i ”stuprör”, vilket har lett till att arbete har gjort som flera 

gånger på grund av bristande kommunikation mellan enheterna. Denna brist i sin tur 

behövde åtgärdas för att kunna rikta om arbetet gentemot det övergripande målet igen. ”Det 

goda livet” kan inte, utefter samhällsbyggnadsprocessens ansvarsområde, tillgodoses om 

inte ärendehanteringen effektiviseras. Alexander förklarar vidare att om ärenden tar tid eller 

stoppas upp, leder detta till stillestånd på byggen, som i sin tur kostar företagen stora 

summor pengar. Således behövde insatser för att undvika ”stuprören” implementeras, för 

att arbetet mot ”det goda livet” skulle kunna flyta på mer effektivt. Att använda sig av en 

sådan metafor kan också ses som en funktion som gör det enklare att visualisera 

problematiken, som i sin tur kan göra det enklare för de inblandade att komma med 

implementeringar för att motverka dem. Det ska påpekas att andra termer eller brister 

återkommer i mitt material och de kan också ses som katalysatorkomponenter som ledde 

till att förändringsprojektet startades upp. Med tanke på studiens omfång och syfte valde jag 

att endast ta med ett tydligt exempel.  

 

Livscykelteorin 

Vad vill de? 

Enligt Livscykelteorin startas en förändring upp för att sedan kunna skörda resultatet av 

förändringarna och sedan avsluta dem, för att påbörja en ny förändring. Förändring är något 

ofrånkomligt och redan innan förändringen påbörjas vet man om vilka steg förändringen 

kommer att genomgå under processens gång.110 Detta synsätt på förändring anser jag att 

SESAM-projektet delar i mångt och mycket. De uttrycker en stark vilja till förändring och de 

vet vilka steg projektet kommer att behöva gå in i för att förändringen sedan ska kunna 

skördas och implementeras. De har delat upp SESAM i två faser där den första delen handlar 

om kartläggning och förarbete medan den andra handlar om implementeringar från den 

första delen.111112 Jag ser detta som att hela projektet kan delas upp i två separata 

förändringscykler (enligt Livscykelfiguren), där den första delens kumulativa erfarenheter 

förs vidare in i den andra förändringscykeln. I den första delen vill de få en bredare bild över 

vilka implementeringsåtgärder som behövs sättas in. När den förändringsprocessen är 

avklarad tas dess samlade erfarenheter med in i den andra förändringen, som ämnar åtgärda 

de områden som är i behov av utveckling. Detta möjliggör en mer kategorisk och fokuserad 

förändring, anser jag. De vill således skapa förutsättningar till att projektet och dess 

slutprodukt ska bli så innehållsrik som möjligt. Hade projekt inte delat upp sig i två separata 
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(fast överlappande) förändringscykler hade risken funnits att projektet hade blivit spretigt 

och obalanserat.  

 

Vad gör de? 

För att kunna träda in i nästa fas i förändringen påpekar Van de Ven och Poole att den 

nuvarande fasen behöver vara väl förankrad och uppfylla de krav som ställs.113 För att 

underlätta denna process i SESAM har det lagts ett stort fokus på kommunikation och intern 

förankring hos medarbetarna. Till exempel hålls regelbundna föreläsningar för medarbetare 

som inte deltar i SESAM men som kommer bli berörda av de implementeringar som ska tas 

fram från förändringsprojektet. Hanna påpekar dock att hon gärna skulle vilja ha mer 

information, i en annan form (utöver föreläsningarna), om SESAM. 

 

Hanna: När man sitter och blir matad med information på det där sättet så har i 

alla fall jag svårt att ta till mig. Det kan bli lite tradigt att sitta i en halvtimma och 

lyssna på en sådan föreläsning och det är lite synd, för det gör ju att man inte tar 

till sig information som man kanske hade behövt. Jag kan inte komma på något 

roligare sätt att föra fram det med… det blir väldigt mastigt att sitta och lyssna på 

en massa siffror fram och tillbaka, och tabeller och grejer. Så kanske oftare 

information i mindre portioner hade varit bra.  

 

Här finns det således en förbättringspunkt som eventuellt bör ses över i 

förändringsprojektet. Att de berörda tjänstemännen utanför SESAM inte tar till sig av 

projektets fortgång behöver inte betyda att projektet fastnar i en fas och inte kan gå vidare. 

Dock behöver projektet ta tillvara på den kunskap som tas fram gällande åtgärder inom 

projektet för att dra lärdom av detta. Som tidigare nämnts går det att dela upp SESAM i två 

delar som går att tolkas, enligt Livscykelteorin, som två överlappande förändringscykler. 

Med detta i åtanke kan denna synpunkt på den interna kommunikationsspridningen tas 

med från den första förändringscykeln (som var av en mer kartläggande karaktär) in i den 

andra (vars fokus ligger på förändringsimplementeringsåtgärder). Den kumulativa 

egenskapen lyser således igenom här, då tidigare skaffade erfarenheter tas med i projektets 

faser (och även cykler i detta fall). För att denna förbättringspunkt ska realiseras behövs 

dock ett (eller flera) forum där förbättringsåtgärder tas upp. I mitt material finns det delade 

meningar över huruvida det finns sådana kanaler och om de används. Hanna påpekar att 

det finns åsiktskanaler, ett av dem vid namn ”Chefsforum”.  I detta forum träffas 

projektledaren och alla de olika kontorscheferna där åsikter kring SESAM lyfts. Som 

medarbetare kan man således lämna sin åsikt till sin chef som sedan tar upp det på ett 

chefsforummöte. Detta för att projektledaren inte ska få mejl från flera olika hörn utan kan 
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samla ihop och bearbeta förslagen mer strukturerat. Andra har dock en mer negativ syn på 

detta chefsforum som åsiktskanal till SESAM-ledningen. Karin påpekar följande. 

 

Oscar: […] Känner du att de som inte är med ändå vet om att de kan komma med 

synpunkter eller? 

Karin: Jag tror att det är något oklart, det tror jag. Nu har man sagt så, tror jag, att 

det har startat upp ett chefsforum där alla chefer träffar projektledaren och att man 

kan vända sig till sin chef och att projektledaren tar emot synpunkter från alla olika 

chefer […] men… vad händer då om man har en annan åsikt än sin chef?  

 

Karin ställer sig frågande till att chefsforumet skulle vara den enda kanalen till SESAM som 

tjänstemännen kan ta för att få sin röst hörd. Kommer verkligen cheferna lyfta eller 

prioritera de frågor som tjänstemännen har, även om de inte stödjer dem? Hanna påpekar 

att hon absolut skulle kunna ha en annan åsikt än sin chef och att chefen säkert skulle ta den 

diskussionen. För henne handlar det då om att belysa problemet på olika sätt. Karin är inte 

alls lika säker och föreslår hellre att en förslagsbrevlåda skulle upprättas på kommunens 

intranät. Här finns det således en risk som kan hämma projektets utveckling i både den 

första cykeln såväl som den andra. I skrivande stund hade inte förslaget om att införa en 

förslagsbrevlåda blivit av utan den enda kanalen som verkar finnas är det chefsforum som 

finns beskrivet. Under det projektgruppsmöte som jag observerade togs denna problematik 

upp bland en av projektdeltagarna. Hen fick belysa vad för brister som fanns på 

kommunikationssidan gällande SESAM och brist på forum för tips togs upp direkt. Hen tar 

upp exakt samma potentiella problematik och menar på att förslag kan förvinna bort om 

cheferna får agera mellanhänder. ”Nej till middle management” skanderade hen och 

påpekade att cheferna måste veta om sin roll som representanter av förslag från 

medarbetarna annars dör dem, vilket skulle bromsa upp framsteg. Bromsas framstegen i 

projektet upp kan detta leda till att viktiga kunskaper och erfarenheter från projektet inte 

går att ta tillvara på i skördefasen. Eftersom en skarp deadline är satt till detta projekt går 

det inte att vänta för länge på att projektet ska mogna i den fas de befinner sig i för tillfället 

för att sedan gå vidare. Inom en viss tid behöver projektet gå vidare och skörda de 

erfarenheter som har arbetats fram, vilket gör att vissa framsteg inte kan tas upp.  

 

Kommunikation är således något essentiellt för att kunna förankra, utvärdera och skapa 

utrymme för framsteg att florera i ett förändringsprojekt. Under min observation av 

projektgruppsmötet uttryckte dock samma person som innan också en glädje över att 

styrgruppen hade blivit uppmärksamma på hur viktig en kommunikatör är för projektets 

framgång och att de hade åsidosatt resurser till en sådan anställning. De förde även en längre 

diskussion om att implementera en förslagslåda på kommunens intranät, vilket jag ser som 

en direktinsats till att försöka ta tillvara på förslag för att kunna möjliggöra framsteg eller 

modifikationer i projektet. Detta fokus på kommunikation framgår extra tydligt i SESAM 2:s 
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uppdaterade projektplan. I den finns det framtaget att projektorganisationen (och själva 

projektgruppen) ska bestå av en kommunikatör, där hens tjänst kopplat till SESAM 2 ska 

vara på 70 %. Den enda rollen i projektet som överstiger 70 % är projektledaren som ska 

avsätta 90 % av sin tid åt SESAM 2.114 Redan i SESAM 1 fördes det flera diskussioner om 

kommunikation och dess essentiella roll i projektet. Från början var informationsspridning 

och kommunikation inte något som var prioriterat från projektbeställaren, vilket var 

problematiskt enligt Bo. 

 

Bo: En fråga som inte heller var så starkt belyst i uppdragsspecifikationen av 

beställningen av projektet var behovet av kommunikation och information. Det är 

också min erfarenhet sedan tidigare att sådana projekt kräver jättemycket 

informationsinsatser och jag har sagt det att jag som projektledare har säkert ägnat 

20-30 % åt min tid till att bara informera om projektet. 

Oscar: Både till tjänstemän och…? 

Bo: Brett, brett. Och det tror jag är nödvändigt för annars skapar det en oro och en 

frågeställning som gör att det blir motstånd i den fortsatta hanteringen. Det är en 

jätteutmaning och den skulle varit tydligare från början, alltså satsa mer resurser 

på det.  

 

Vid projektets uppstart tillsattes således inte tillräckligt med resurser till essentiella sektorer 

enligt Bo. En av de stora var informations- och kommunikationssektorn där han fick påpeka 

till styrgruppen att mer resurser behövdes läggas där.  Detta verkar dock som något som de 

har tagit till sig (till viss del) då de har ökat de procent som en kommunikatör ska lägga på 

projektet. Även detta går att se som en del av de kumulativa egenskaperna som 

förändringsprojektet drar nytta av. Dels från tidigare erfarenheter som Bo för med sig in i 

projektet och dels från den första cykeln där de ansåg att för lite resurser lades på 

kommunikationssektorn. Kommunikationen har dock också en preventiv egenskap hos sig 

som gör den viktig för förändringsprojektet. Som Bo var inne på, behövs det en bred 

informationsspridning internt av projektet för att undvika orosspridning eller motstånd hos 

de som inte är involverade. Således kan en ökad orolighet (och i värsta fall ett aktivt 

motstånd) hämma utvecklingen och framgångarna i projektet. Projektet hindras då från att 

mogna och förankras i den fas de befinner sig i, vilket i sin tur kan leda till att viktiga resultat 

inte kan tas fram i tid.  

 

                                                   

114 Projektplan version 2.0 – Samordnad Effektiv SAMhällsbyggnad (SESAM) 2 av Norrköpings kommun 
2016-03-02 
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Hur uttrycker de sig? 

Under flera av mina intervjuer poängterar mina informanter att förändring är något 

oundvikligt och att det är något man måste förlika sig med. Enligt en av dem lades ett stort 

fokus på att få med så många som möjligt i denna process. Jag kopplar detta till att man inte 

kan tillträda in i nästan fas i förändringen förrän den har mognat. Här kan det uppstå en 

viss spänning då vissa måste tas med på (förändrings-)”tåget” medan andra ivrigt vill 

fortsätta framåt med förändringen. Bo förklarar att det har funnits en otålighet hos vissa 

tjänstemän. 

 

Bo: […] det har ju funnits några funderingar, som alltid, från medarbetare att det 

tar tid, en viss otålighet, att man vill att förändringar ska komma snabbare. Det är 

väl framförallt det, men då har jag sagt det som jag fick lära mig för en massa år 

sedan utav en organisationskonsult: "ting tar tid” och när det gäller sådana 

organisatoriska förändringar och beteendeförändringar och attitydförändringar, 

då tar det väldigt lång tid […]  

 

I och med denna otålighet uttrycker stora delar från projektet, från tjänstemän direkt till de 

rapporter som har skrivits, att tålamod är av yttersta vikt för att lyckas med förändringen. 

Att genomgående bearbeta denna term gör att den blir centraliserad och en ledstjärna för 

själva arbetet. Ett konkret exempel på detta är att SESAM har som effektmål att vara 

Sveriges effektivaste kommun, när det kommer till samhällsbyggnad, 2018. Enligt Bo var 

det bra att sätta upp ett mer långsiktigt mål för att således ge tid åt projektet att kunna 

genomföra den förändring som behövs. Denna syn delade inte alla medarbetare enligt Bo, 

dock ansåg han inte att det hade uppstått något reellt motstånd gentemot den uppsatta 

tidsramen. Utifrån Livscykelteorin kan man tolka detta som att de som åberopar tålamod 

inom projektet har en insikt i vad som kommer krävas för att projektet ska föras framåt in i 

de nya faserna i projektet. Här kan man således se en del av den kumulativa egenskapen som 

finns i Livscykelteorin. De tar med tidigare erfarenheter, till exempel erfarenheter gällande 

tidsperspektiv, in i varje fas i projektet för att således säkra upp att varje fas är tillräckligt 

mogen innan de går vidare till in i nästa.  För att kunna skörda sina resultat behöver de 

således kvalitetssäkra varje fas innan dess. I just detta fall handlar kvalitetssäkringen om att 

låta förändringarna sjunka in för att få chansen att ändra attityder och beteenden hos 

tjänstemännen.  

 

Som tidigare nämnts är ”engagemang” en term som återkommer genom hela mitt material. 

Utifrån Livscykelteorin går det dock att göra en annan tolkning av termen än vad de andra 

teorierna har gjort.  Engagemang kan enligt denna teori tolkas som ett slags lim som håller 

ihop och stabiliserar hela projektet i des olika faser. I slutrapporten för SESAM 1 togs 

engagerade projektmedarbetare upp som en viktig framgångsfaktor.  
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Andra faktorer av stor betydelse har varit styrgruppens engagemang i arbetet samt 

det breda deltagandet i alla projektgrupperna och bland medarbetarna i övrigt. En 

avgörande faktor för att nå framgång i långsiktigt förändringsarbete är 

medarbetarnas medverkan och engagemang.  

 

För att kunna föra ett framgångsrikt förändringsprojekt som spänner sig över en sådan lång 

tidsperiod påpekar projektledaren att det krävs ett stort och brett engagemang. Således får 

engagemangstermen en viktig roll då den når ut och har en inverkan på i stort sett hela 

förändringsprojektets arbete.  Att just styrgruppens engagemang togs upp som något viktigt 

anser jag innebär att deras arbete tas efter och legitimeras, vilket gör det enklare för resten 

av de medverkande tjänstemännen att ta efter. Som tidigare nämnts, är det viktigt att varje 

fas mognar i sig själv innan förändringsarbetet kan föras vidare in i nästa, enligt 

Livscykelteorin. Jag anser att det går att tolka engagemang som något som håller samman 

projektets olika delar och gör att de snabbare kan ta fram de delar som behövs i varje fas. 

Utan engagemanget hade arbetet inte flutit på lika väl och det skulle vara svårare att 

solidifiera arbetet i varje fas. Att ha ett gediget engagemang genom hela 

förändringsprojektet är således en förutsättning för att förändringen sker i den takt och får 

den kvalité som eftersträvas för att kunna skörda de resultat som de är ute efter. Detta är 

något som också är viktigt då de har en skarp deadline som de måste följa, vilket sätter tryck 

på projektet att arbeta fram förändringarna i de olika faserna. I samma slutrapport 

diskuteras det att en tydlig organisation och strukturerat arbetssätt (grundat på kommunens 

värdegrund: respekt, delaktighet och trovärdighet) har varit grundpelare till att detta 

engagemang har växt fram. Även den tydliga organisationen och det strukturerade 

arbetssättet (som projektet anses inneha) kan ses som två viktiga ingredienser till att 

solidifiera SESAM:s förändringsarbete.  

 

Avslutande diskussion 

Syftet med denna studie går att dela upp i två delar, där den första är att analysera vad för 

inverkan SESAM:s implementeringar har på de berörda tjänstemännen i Norrköpings 

kommun. I min analysdel har jag fått fram hur och varför vissa implementeringsåtgärder 

har tagits fram och vad de har för inverkan på de berörda tjänstemännen. Utifrån dessa 

premisser har min analysdel försökt belysa och skapa tolkande berättelser över denna 

förändrade situation för tjänstemännen i ett förändringsprojekt i Norrköpings kommun, 

kopplat till samhällsbyggnadsprocessen. Den andra delen av studiens syfte är att lämna ett 

teoretiskt bidrag i from av en problematisering av Lennart Lundquists teori gällande 

tjänstemännens offentliga etos (från 1998). Detta då teorin i sig bygger på ett synsätt där 

tjänstemännen (i en kommunal kontext åtminstone) ska ha en mer förvaltande roll, vilket 

inte riktigt stämmer överens med den verklighet som de befinner sig i idag.  Idag är 

tjänstemännens situation mer komplex och föränderlig, vilket har lett till ett större fokus på 

att kommunen, och i förlängningen dess tjänstemän, ska agera samhällsinvesterare. Detta 



49 

är ännu mer påtagligt för de tjänstemän som är kopplade till samhällsbyggnadsprocessen. I 

denna avslutande diskussion kommer jag sammanföra dessa tolkningar och mer konkret 

svara på mina två frågeställningar.  

 

I de två första avsnitten analyserar jag vad vissa implementeringsåtgärder från SESAM:s 

arbete har för inverkan på de berörda tjänstemännen. Det första avsnittet tar främst upp 

implementeringsåtgärder och dess inverkan kopplat till kommunikations-, förankrings- och 

gränsdragningsavsnitten från min analys. Dessa tre delar har varit genomgående i hela 

analysen och det som har främst framkommit från mitt empiriska material. I avsnittet 

”Engagemangets och SESAM-andans betydelse och inverkan” samlas mina tre analyser av 

engagemangstermen från de tidigare avsnitten för att få fram en enhetlig bild över dess 

speciella (och delvis framtida) inverkan på tjänstemännens ämbete. Avslutningsvis 

problematiserar jag Lundquists teori (utifrån studiens empiriska kontext) genom att 

uppdatera den tabell över ekonomi- samt demokrativärdena som hänvisas till i teoristycket. 

I samma del förs sedan en avslutande reflektion gällande sammanföringen av 

tjänstemännens offentliga etos i relation till organisationsförändringsteorier och varför det 

är fruktbart att förena dem för att kunna skapa en mer enhetlig bild över tjänstemännens 

ämbete idag.  

 

Kommunikation, förankring och gränsdragning – vad för inverkan vissa av 

SESAM:s implementeringar har på de berörda tjänstemännen 

Kommunikation är ett begrepp som genomgående har tagits upp i min empiri. Begreppet 

går att härleda tillbaka till allt ifrån kontakt med medborgare och kunder till den 

kommunikation som bedrivs mellan de olika enheterna inom SESAM och kommunen. 

Utifrån den teleologiska teorins tolkning av empirin var just kommunikationen en 

nyckelkomponent som var i behov av finjustering för att kunna uppnå de mål som SESAM 

hade satt upp för att kunna tackla deras framtidsutmaningar, som i sin tur ska vara till hjälp 

för att uppnå det övergripande målet (det vill säga ”det goda livet”). För att begripliggöra 

och måla upp en pedagogisk bild över vad som måste förbättras använder de sig 

genomgående av begreppet ”stuprör”, som SESAM till stor del är designat för att motverka. 

För de berörda tjänstemännen betyder detta fokus på en förbättrad kommunikation (i alla 

led) att de behöver ändra sina rutiner, attityder och sitt arbetssätt. En stor förändring är att 

de ska arbeta mer mot att skapa en bättre kommunikation med de ”kunder” som vänder sig 

till kommunen och de berörda enheterna, något som de ämnar jobba med under projektet 

”kundkommunikation” i SESAM 2. Detta ska leda till att ”kunderna” ska skaffa sig ett större 

förtroende för kommunen och känna sig hörda och delaktiga i de 

samhällsbyggnadsprocesser som pågår i kommunen. Strävan efter en bättre 

kommunikation och konsensus bland alla relevanta aktörer ses, utifrån den teleologiska 

teorin, som en essentiell komponent för att förändringen ska kunna uppnå sina uppsatta 

mål. För tjänstemännen innebär detta att de kan utföra sitt arbete utefter fler (vad Lundquist 
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beskriver som) demokratiska värden. Att förmedla känslan av delaktighet till medborgarna 

är något som direkt går att härleda tillbaka till det demokratiska värdet ”Politisk demokrati” 

där kommunens styre, samt tjänstemännens arbete, ska präglas av transparens och en bred 

delaktighet från civilsamhället.  

 

Strävan efter en starkare kundkommunikation leder också till att tjänstemännens bas för 

deras allmänetiska handlande stärks. Som tidigare nämns i analysdelen får tjänstemännen 

bland annat inte (i enlighet med deras allmänetiska kompass) kränka medborgerliga 

rättigheter, skapa orättvisor gällande lag- och administrativa reglerarbetet samt 

underminera medborgarnas förtroende för den statliga styrningen. I mitt material finns det 

flera konkreta exempel på hur SESAM och kommunen vill stärka medborgarnas delaktighet 

och inflytande, genom att bland annat publicera interaktiva kartor över pågående 

samhällsbyggnadsprojekt, framställa en FAQ som kan svara på medborgarnas frågor 

gällande samhällsbyggnadsprocessen samt skapa plattformar för diskussioner mellan 

medborgare, företag och kommunens representanter.  

 

Genom att stärka kommunikationen till, och delaktigheten hos, medborgarna kan således 

tjänstemännen agera mer kraftfullt utifrån ett allmänetiskt förhållningssätt, samtidigt som 

denna strävan efter transparens leder till att tjänstemännens arbetsuppgifter kopplat till 

”politiskt demokrati”-värdet stärks. Dessa förändrade rutiner och arbetssätt kan dock mer 

konkret innebära förändrade arbetsuppgifter eller förhållningssätt till de processer som 

finns i vissa ärenden. Ett sådant exempel är hur strävan efter en starkare 

kundkommunikation har sipprat ner hos de på Bygg- och miljökontoret. Tidigare har de 

funnits fall där detaljplaner har fått en negativ respons och flera överklaganden har gjorts, 

vilket i sin tur ger en extra arbetsbörda för de tjänstemän som finns kopplade till ärendet 

samt skapar en ineffektivitet i flödet. I och med att nya rutiner har börjat sätta sig (delvis på 

grund av SESAM) har dessa tjänstemän istället åkt ut till de missnöjda medborgarna och 

påbörjat en dialog med dem. Enligt Hanna försöker man inte längre kringgå lagen utan 

istället skapar man kontaktytor för att diskutera och komma fram till en lösning inom lagens 

ramar. Det kan anses vara tids- och resurskrävande rent kortsiktigt men detta leder i många 

fall till att de slipper efterhandsarbete, som i längden kan leda till mindre stress och 

påtryckningar hos dessa tjänstemän.  På så sätt jobbar de mer resurseffektivt men samtidigt 

även mer rättssäkert och utefter fler värden kopplade till ”politik demokrati”. Strävan efter 

en starkare kundkommunikation leder således till att tjänstemännen arbetar mer emot flera 

demokratiska värden, fastän de också jobbar utefter de ekonomiska.  

 

I Hannas exempel, och i flera andra, uppstår en symbios mellan strävan efter att arbeta 

mellan de ekonomiska värdena och de demokratiska för de berörda tjänstemännen, något 

som Lundquist förklarade inte existerade i något större utsträckning i sin bok. Istället för att 

helt, eller till majoriteten, vara styrda av ekonomiska värden i sitt ämbete måste dessa 

tjänstemän ta flera demokratiska värden i beaktning för att kunna stärka den 
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kundkommunikation som SESAM ämnar förbättra, för att senare kunna möta de framtida 

utvecklingsmöjligheterna som Norrköping står inför. Utifrån livscykelteorin kan man 

således tolka att kommunen redan nu ser var förändringen med SESAM bör landa. De har 

med sig tidigare erfarenheter med in i projektet och de vet om vad de behöver göra för att 

åstadkomma den förändring som kommer att behöva implementeras för att tackla de stora 

stadsbyggnadsutmaningarna.  Utifrån detta synsätt (blandat med den teleologiska teorin 

som delar upp projektet i olika komponenter) kan man här utläsa en förändrad syn på 

tjänstemännen i deras (ideala) agerande. Förändringsincitamenten bidrar med en dynamik 

som gör att tjänstemännen behöver vara mer flexibla i sitt agerande. De kan inte enbart 

värna om de ekonomiska värdena längre, då detta inte är hållbart i längden. De kan heller 

inte enbart vara demokratiska väktare, då deras framtida situation medför att de behöver 

jobba mer målstyrt och (resurs-)effektivt. Denna symbios som finns mellan de båda 

värdeklustren (utifrån min empiri) är mer påtaglig än vad Lundquist förklarar i sin bok, 

detta då tjänstemännen inte har råd att försumma något av de båda värdena allt för mycket.  

 

En förbättrad kommunikation gentemot civilsamhället är dock inte det enda som SESAM 

och dess delprojekt syftar till att uppnå. Till stor del är syftet med SESAM att skapa 

förutsättningar och en förbättrad kommunikation internt mellan de olika enheter som är 

kopplade till samhällsbyggnadsprocessen. Den bristande kommunikationen mellan de olika 

enheterna sågs (utifrån den teleologiska teorin) som en defekt komponent som var i behov 

av finjustering för att kunna förbättra arbetet mot det övergripande målet. Utifrån detta 

behövde SESAM fokusera på att tillsätta resurser för att stärka kommunikationen, både 

projektets egen kommunikation men också de rutiner som rör kommunikationsarbetet i den 

permanenta organisationen. Att kunna se hela processkedjan och sig själv i den är något 

essentiellt som SESAM syftar till att utveckla. Även här går det att se arbetets uppbyggnad 

utifrån ett teleologiskt perspektiv, då projektet i sig (indirekt) försöker få de berörda 

tjänstemännen att bli mer uppmärksamma över att de är komponenter kopplade till 

samhällsbyggnadsprocessen. Samtidigt behöver tjänstemännen bli varse om att ett nära 

samarbete mellan de olika komponenterna är viktigt för att kunna uppnå ett gott resultat i 

diverse ärendehanteringar. I förlängningen medför detta ett krav, alternativt en förväntan, 

på att medarbetaren ska ta mer ansvar gällande integreringen mellan sitt och andra kontor 

för att öka samordningen. Detta i praktiken medför en konkret förändring av 

tjänstemännens ämbete.  

 

Något som också framkom från SESAM 1 var den essentiella roll som kommunikatören hade 

för förankringen och kommunikationen av SESAM gentemot de berörda tjänstemännen. 

Projektets kumulativa egenskaper (i enlighet med livscykelteorin) lyser även här igenom då 

erfarenheter från tidigare steg tas med för att skapa bättre förutsättningar för framgång. En 

konkret insats som kom ut av detta var att en kommunikatör anställdes till en högre procent 

än tidigare. Det är egentligen bara projektledaren som ska jobba med SESAM i en högre 

utsträckning än kommunikatören. Här tillsattes resurser istället för att stäkra projektet i 
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framtida led. Detta går således till viss del emot Lundquists syn på hur tjänstemännen 

arbetar och vad de fokuserar på i sitt ämbete. Ekonomismen (som präglas av effektivitet och 

nedskärningar) får här kliva ner från sin påstådda dominansplattform för att ge plats åt mer 

demokratiska värden. Att tillsätta en sådan resurs in i projektet är således en kostnad för 

projektet och kommunen som längre fram i kedjan ska hjälpa till att skapa bättre 

förutsättningar för tjänstemännen att ge en mer rättssäker och transparent service gentemot 

medborgarna.  

 

De ekonomiska värdena försvinner dock inte helt ifrån förändringsprojektet då strävan efter 

en bättre service gentemot ”kunderna” innebär att den ska effektiviseras. Som i 

kommunikationen mellan tjänstemännen och ”kunderna” går det också här att utläsa en 

strävan efter en starkare symbios mellan de ekonomiska och demokratiska värdena. Som 

tidigare nämnts, förklarar Lundquist i sin teori att tjänstemännen behöver vara lika styrda 

av ekonomiska och demokratiska värden i sitt arbete för att kunna utföra dem optimalt. 

Utifrån studiens empiriska kontext finns det flera konkreta exempel på hur SESAM och dess 

tjänstemän (indirekt) strävar efter att inkludera så många olika värden som möjligt i sitt 

förändringsarbete. Detta är således en förändrad situation för tjänstemännen från den 

kontext som Lundquist argumenterade utifrån i son bok.   

 

Även om det har funnits många positiva aspekter gällande den interna och externa 

kommunikationsförbättringen i SESAM finns det förbättringsområden som kan ha en 

inverkan på tjänstemännen i deras fortsatta arbete. Arbetet med kommunikationen 

gentemot de medarbetare som inte arbetar direkt med SESAM är ett sådant konkret område 

som eventuellt behöver finjusteras. Att få fram en förankring och förståelse för de framtida 

förändringarna bland de berörda tjänstemännen är av yttersta vikt. Utan en stabil 

förankring eller kommunikation gällande projektet kan en orolighet och ett motstånd uppstå 

bland de tjänstemän som inte har en direkt insyn i SESAM.  Implementeringsåtgärderna 

kan då löpa risken av bli svagt legitimerade, vilket leder till att de inte blir slagkraftiga och 

effektiva. Eftersom många av implementeringsåtgärderna handlar om att ändra attityder 

och rutiner behövs således en stabil förankring hos de som berörs av dem. Som Hanna 

förklarade i min analysdel kan informationsspridningen via föreläsningar vara bristfälliga 

då mycket av informationen glöms bort efteråt. I värsta fall kan detta leda till att projektet 

stannar upp då de inte kan fortsätta med implementeringarna förrän motstånden kring dem 

har lagt sig. Enligt den teleologiska teorin är konsensus något viktigt att sträva emot för att 

en förändring ska vara så effektiv som möjligt. Detta går också att härleda tillbaka till 

livscykelteorins syn på hur förändring förs igenom de olika faserna och att en fas måste 

mogna i sig själv för att kunna gå vidare på ett fruktbart sätt. För att kunna få igenom en 

förbättrad och stabil förändring behövs således kommunikationen och 

informationsspridningen i SESAM utvecklas för att undvika att tjänstemännen ska bli 

oroliga och motstridiga gentemot de framtagna implementeringsåtgärderna.  
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Många av de implementeringsåtgärderna som har tagits fram i SESAM har en till synes 

positiv inverkan på de tjänstemän som berörs av dem. Enligt många av mina informanter 

finns det ett starkt ”kundfokus” som innebär att tjänstemännen vill ändra sina rutiner för 

att kunna ge en bättre service gentemot ”kunden”. Implementeringarna stärker inte bara 

denna vilja till att tillgodose ”kunden” med en effektivare och snabbare service, utan också 

en service som är mer inkluderande och rättssäker. Hannas berättelse om hur Bygg- och 

miljökontoret har ändrat sin detaljplanshantering i samband med SESAM:s utveckling (som 

tidigare nämns i detta avsnitt) är ett tydligt exempel på detta. Fokus ligger numera på att 

göra rätt från början och tillsätta fler resurser som på kort sikt kan vara tidsineffektiva men 

som i framtiden kan ses som en viktig investering. Detta innebär delvis att tjänstemännen 

slipper göra om sitt arbete, vilket leder till positiva konsekvenser för många berörda parter. 

Det viktigaste, sett utifrån Lundquists teori, är dock att denna attityd- och rutinförändring 

har lett till att fler demokratiska värden läggs in i tjänstemännens ämbete. Demokrativärdet 

”rättssäkerhet” sätts här i fokus och trumfar, alternativt samspelar med, de ekonomiska 

värdena allt mer. Istället för att göra det enkelt för sig och spara tid i inledningen vill 

tjänstemännen snarare skapa rättssäkra och trygga rutiner kring detaljplansärendena för att 

undvika osäkerheter, missnöje och överklaganden. I förlängningen gör detta att de berörda 

tjänstemännen får en större trygghet inför sitt ämbete då de kan agera utifrån ett mer 

rättssäkert och allmänetiskt förhållningssätt. Denna strävan efter att inkludera fler värden 

från båda sidorna ökar således effektiviteten (potentiellt på grund av minimeringen av risk 

för överklaganden) samt det demokratiska fundament som tjänstemännen ska vakta och 

beakta.  

 

Det finns dock vissa förändringar kopplade till SESAM som potentiellt kan ha en mer negativ 

inverkan på de berörda tjänstemännen. Ett konkret exempel är den osäkerhet gällande 

gränsdragningen i de projektanställningar som vissa medverkande tjänstemän har uttryckt. 

Att arbeta mer i projektform är ett stark implementeringsfokus som kommer att förändra 

arbetssituationen för de berörda tjänstemännen kopplat till samhällsbyggnadsprocessen. 

För många kommer detta underlätta de ”stuprör” som har nämnts tidigare och detta 

kommer också (förhoppningsvis) leda till en större förståelse för hela 

samhällsbyggnadsprocesskedjan, vilket i sin tur kommer leda till en mer effektiv och ”rätt” 

ärendehantering. Trots detta finns det detaljer som behöver lyftas och ses över för att skapa 

en fungerande arbetsmiljö för de tjänstemän som träder in i diverse projektanställningar. 

För Karin var gränsdragningen mellan arbetet kopplat till den permanenta organisationen 

och projektarbetet något problematiskt. Det var svårt att dela upp arbetet på ett effektivt sätt 

och för hennes del fick hon till och med stänga av telefonen för att kunna arbeta med SESAM 

vissa dagar, något som hämmade hennes arbete kopplat till den permanenta organisationen. 

Detta arbetsförhållande kan i längden leda till arbetsmiljöproblem relaterade till stress, 

osäkerhet och negligering av andra viktiga uppgifter. Ser man dock denna 

förändringsprocess utifrån den teleologiska teorin finns det insatser och utrymme i projektet 

för att förfina eventuella problem för att kunna få fram ett fruktbart resultat. Utifrån denna 
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teori kan projektarbetssträvandet ses som en komponent som behöver förfinas i sig själv för 

att sedan bli fungerande. Utifrån detta kan således en missnöjes- och utvärderingsfas inledas 

för att tackla denna problematik.  

 

En viktig förutsättning till att kunna ta tillvara på feedback och återkoppling från de berörda 

tjänstemännen är dock att det finns ordentliga kommunikations- och återkopplingskanaler 

till projektledaren och i förlängningen till styrgruppen. Utifrån min empiri finns det delade 

meningar kring detta som medför olika förhållningssätt för de berörda tjänstemännen, som 

i förlängningen har en inverkan på deras arbete (både i SESAM och i deras framtida arbete). 

Enligt Hanna finns det en väl fungerande feedbackkanal vid namn ”Chefsforum” där man 

som anställd kan komma med synpunkter till sin chef som sedan tar synpunkterna vidare 

till ett möte med projektledaren. Andra i SESAM poängterar dock att denna kanal kan vara 

problematiskt då den förutsätter att chefen lyfter upp alla synpunkter, även de som hen inte 

håller med om. I och med att denna kommunikationskanal kan ses som problematisk kan 

potentiellt en oro och ett missnöje gro hos de anställda, på grund av att de inte känner att 

deras åsikter tas tillvara på. Detta kan i sin tur leda till en negativ inverkan hos andra 

anställda som ändå ska arbeta med att förändra attityder och rutiner. Under ett 

projektgruppsmöte togs dock denna problematik upp och en ”virtuell förslagslåda” kommer 

att arbetas fram för att tackla detta orosmoment.  

 

I slutändan bör denna problematik inte ha en allt för stor inverkan på arbetet inom och 

utanför SESAM för de berörda tjänstemännen då fler kanaler för feedback kommer finnas 

att tillgå. Denna potentiella problemlösning går också koppla till att SESAM jobbar utefter 

en mer balanserad värdegrund som inte till majoriteten är styrd av ekonomiska värden. Här 

går det istället att tolka det offentliga etoset som något internt inom organisationen där 

tjänstemännens situation och ämbete inte ska utgå ifrån en service gentemot medborgaren 

utan snarare gentemot varandra. Resursallokeringen för att skapa utrymme till förbättring 

och återkoppling till projektet tyder på att kostnadseffektiviteten (internt inom projektet 

gentemot de berörda tjänstemännen) inte är prioriterat fullt ut här, då de verkar vilja 

investera i något som kommer kunna öka kvalitén på förändringen senare. Istället sätts 

rättssäkerheten i fokus där man prioriterar att tjänstemannens åsikter kan lyftas genom att 

skapa en mer opartisk och säker kanal för att nå ut med sina synpunkter. Återigen kan här 

en mer balanserad syn på tjänstemännens situation i SESAM utläsas, då ett fokus på både 

rättssäkerhet och kostnadseffektivitet går att hitta i detta exempel.  

 

Summeringsvis kan många av SESAM:s implementeringsåtgärder ses ha en positiv inverkan 

hos de berörda tjänstemännen då de syftar till att underlätta deras arbete genom att skapa 

en starkare kommunikation och samordning mellan enheterna. Förutom att de ändrar sina 

attityder och rutiner stärks även deras etiska handlingsförmåga då projektet också syftar till 

att skapa en bättre kommunikation mellan tjänstemännen och de som de ska ge service till. 

Även rättssäkerheten i deras ärendehantering ökar, vilket ger tjänstemännen en trygghet i 
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sitt ämbete genom att oron gällande överklaganden minskar (speciellt i ärenden kopplade 

till Bygg- och miljökontoret). Det finns dock några risker (rent arbetsmiljömässigt) i och 

med vissa implementeringsåtgärder, dock kan projektet genom sina kumulativa och 

omförhandlingsbara egenskaper fånga upp dessa problem och arbeta med dem.  

 

Engagemangets och SESAM-andans betydelse och inverkan 

Engagemang har varit en annan väl dokumenterad del från min empiri. Det var den enda 

termen som jag valde att konsekvent analysera utifrån alla mina tre teorier, för att således 

skapa en bred tolkning av fenomenet. Utifrån den teleologiska teorin kan engagemanget 

tolkas som en enskild komponent men också som en mer abstrakt funktion. Som komponent 

behöver arbetet gällande engagemang konkretiseras och mer aktivt arbetas med för att 

sedan kunna förädlas och implementeras in i organisationen. Som funktion kan 

engagemanget snarare vara något tjänstemännen tar med sig igenom hela 

förändringsarbetet och att deras engagemang snarare sipprar ner i allt de gör, än att den 

fokuseras mer konkret på som en komponent. Vilken tolkning man än tyr sig till är 

engagemanget något essentiellt som måste beaktas för att kunna genomföra projektet med 

gott resultat. Enligt livscykelteorin kan man tolka engagemanget som ett lim vars funktion 

är att stabilisera projektet i dess olika faser, för att sedan kunna gå vidare in i nästa 

förändringsfas. Relevansen av att kunna hålla ihop ett sådant omfattande projekt som 

SESAM är något som tas upp i de projektrapporter och dokument som har varit till grund 

för studien. Att fokus på engagemang prioriteras starkt i projektet får en direkt inverkan på 

de tjänstemän som deltar i SESAM. Det förutsätts således att de ska aktivt jobba med detta 

och sprida vidare attityder gällande samordning och samarbete över kontorsgränserna. 

Risken finns dock att inte alla ställer sig 100 % bakom denna anda och det är främst 

mellancheferna som pekas ut som en potentiell bromskloss, något som Bo förklarade var 

normalt vid sådana förändringsprojekt. I min empiriska kontext har mellancheferna inte 

varit aktivt motståndare men de har dock inte mottagit implementeringsåtgärderna och 

SESAM-andan med största möjliga engagemang. Det sätts således tryck från projektet och 

dess ledning att anamma dessa förändringar och samtidigt vara engagerad i processen.  

 

Förutom engagemanget gällande förändringsarbetet i stort medför ett fokus på 

implementeringen av SESAM-andan i den permanenta organisationens arbete att 

tjänstemännen behöver ändra om sina arbetsrutiner markant. Det förutsätts att de har en 

närmare kontakt och samordnar mer effektivt över de kontors- och enhetsgränser som finns 

idag. Detta ska i längden underlätta för tjänstemännen i deras arbete och för arbetet kopplat 

till samhällsbyggnadsprocessen i stort. Dock är det en omställning som kan vara svår till en 

början, då det handlar om att ändra rutiner och framförallt attityder. En viss osäkerhet och 

frustration gällande processen för dessa rutin- och attitydförändringar har exempelvis 

uppstått. Genom hela projektet har det framgått att förändring är något oundvikligt som 

man som tjänsteman måste förlika sig med. Vissa i organisationen anser dock att 
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förändringen sker för långsamt, vilket gör att en spänning mellan de som är engagerade och 

ivriga till förändringen och de som inte är.  Med tanke på att det finns uppsatta effektmål 

med en deadline kan denna spänning hämma förändringsarbetets process. Sett utifrån 

livscykelteorin är det viktigt med tålamod för att kunna mogna i den förändringsfas man 

befinner sig i, dock måste man arbeta framåt för att kunna nå hela cykeln runt med gott 

resultat innan projektets slut. Med detta i åtanke kan projektets förväntningar och olika 

engagemangsnivåer ha olika inverkan på tjänstemännen beroende på om de är ivriga till 

förändringen eller mer motstridiga.  

 

Utifrån teorin om det offentliga etoset går detta engagemang och ivrighet till förändring att 

koppla till mer tydliga ekonomiska värden, exempelvis produktivitet. Viljan och 

engagemanget till att förändra organisationen härleds härmed tillbaka till att de vill öka sin 

egen produktivitet och effektivisera sin organisation. Trots detta går det inte att utesluta de 

demokratiska värdena och dess roll kopplat till engagemanget och förändringsviljan. Som 

tidigare nämnts i denna avslutande diskussion har SESAM och de berörda aktörerna lagt ett 

stort fokus på att agera mer rättssäkerhet i sina ärendehanteringar, samt att vara mer 

transparenta och skapa en starkare dialog med medborgarna. Att sträva efter detta 

möjliggör att beaktandet av de demokratiska värdena, vilket gynnar både kommunen i stort 

och tjänstemännen i deras arbete, då risken för efterarbete minskar. De behöver se hela 

samhällsbyggnadsprocesskedjan och tänka mer långsiktigt i sitt agerande gentemot externa 

aktörer och medborgare för att kunna tackla de framtida utmaningarna som kommunen står 

inför. Engagemanget kan således ses som något essentiellt för projektets resultat. Detta 

medför ett krav på projektmedarbetarna att föra vidare detta engagemang och denna 

”SESAM-anda” ut i resten av organisationen för att kunna skapa en rutin- och 

attitydförändring. En spänning kan då uppstå mellan tjänstemän med olika engagemangs- 

och ambitionsnivåer. I vilket fall är denna förändring något oundvikligt vilket gör att 

tjänstemännen måste ändra om sina rutiner och attityder, vilket har en direkt inverkan på 

deras arbete. Slutligen måste det dock förtydligas att majoriteten välkomnar samt är 

engagerade i förändringsprojektet och de implementeringar som håller på att produceras.  

 

Dekonomi – en förändrad syn på tjänstemännens offentliga etos 

Som jag genomgående i mitt analysavsnitt och i denna avslutande diskussion har avhandlat, 

har tjänstemännens förhållande till de ekonomiska samt demokratiska värdena sett 

annorlunda ut i min empiriska kontext än i den verklighet som Lundquist målar upp i sin 

bok. Genom att problematisera denna teori med hjälp av organisationsförändringsteorier 

anser jag att en ny verklighet kopplat till synen på tjänstemännens arbete har utformats. Vad 

denna studie har delvis syftat till att problematisera är inte de värden som Lundquist har 

satt upp gällande det offentliga etoset, utan snarare i vilken utsträckning tjänstemännen 

förhåller sig till dem idag. Vid återkommande tillfällen i denna studie har det visats sig att 

tjänstemännen och SESAM behöver (indirekt) inkludera och sträva efter fler demokratiska 
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värden för att således kunna tillhandahålla en förändring som är hållbar. I detta fall handlar 

det till stor del att skapa rutiner och attityder som i sin tur kan leda till att utvecklingen av 

ärendehantering och utvecklingen av Norrköping som stad ska kunna vara hållbar i en större 

utsträckning.  

 

Att dela upp värdena som Lundquist gör anser jag kan vara problematiskt till viss del. 

Genom att göra det ställs de mot varandra och det skapas en spänning mellan dem, vilket 

gör att man kan tolka det som att tjänstemännen måste välja eller prioritera det ena eller det 

andra (där de ekonomiska värdena prioriteras på grund av Ekonomismen och de nyliberala 

strömmarna som har etsat sig fast i västvärlden, enligt Lundquist). Som det har framgått 

utifrån min empiri går det snarare att integrera dessa värden, vilket leder till ”win-win-

situationer” där tjänstemännen inte behöver prioritera vissa värden över de andra. En 

fruktbar samlingsterm för sådana ”win-win-värden” skulle kunna vara Dekonomi 

(demokrati + ekonomi). För att pedagogiskt förena dessa skulle man kunna uppdatera 

Lundquists tabell genom att tillsätta en tredje kategori.  

 

Demokrativärden Ekonomivärden Dekonomivärden 

Politisk demokrati Funktionell 

rationalitet 

Kommunikations- 

förankring 

Rättssäkerhet Kostnadseffektivitet Hållbar investering 

Offentlig etik Produktivitet Etiskt förtroende-  

kapital 

 

Dessa ”dekonomivärden” syftar till att förena både demokratiska och ekonomiska värden 

(ett eller flera från varje värdekluster) för att således kunna skapa något mer konstruktivt 

att sträva efter i sin yrkesroll som tjänsteman. Tanken med konstruktionen av dessa tre 

dekonomivärden är att släppa på den spänning som kan uppstå där tjänstemännen till synes 

får välja eller prioritera vissa värden över andra. Samtidigt anser jag att dessa 

dekonomivärden mer fruktbart speglar den verklighet som tjänstemännen (utifrån min 

empiriska kontext) befinner sig i, samt vilka värden de behöver sträva efter i sitt arbete.  

Nedan följer en kort förklaring till varje dekonomivärde.  

 

Dekonomivärdet ”kommunikationsförankring” handlar om att föra en dialog mellan 

medborgare och kommunen, samt mellan de berörda tjänstemännen, för att således kunna 

undvika missnöje vid en eventuell förändring. Detta värde syftar till att slå ihop 

kostnadseffektivitets-, produktivitets- och politisk demokrati-värdet. Genom att informera 

och involvera medborgarna i dessa investeringsmålsbeslut kan tjänstemännen uppnå en 

högre transparens i sitt arbete och få en större demokratisk förankring samt legitimitet. 
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Detta kommer senare kunna leda till att man kan minimera risken för att ett missnöje 

uppstår gentemot en investering och de kan också hantera den mer konstruktivt på detta 

vis. I och med att tjänstemännen och kommunen minimerar risken för ett missnöje kan de 

(mer resurseffektivt) lägga fokus på samhällsinvesteringsarbetet istället för att arbeta för att 

ändra opinionen kring investeringen. Ett konkret exempel på detta kom upp under intervjun 

med Annie där hon beskrev att en samhällsinvestering i Göteborg som inte hade en 

förankring bland medborgarna ledde till ett massivt motstånd och senare ett nybildat 

enfrågeparti, något som de inte ville skulle hända i Norrköping.  

 

Detta synsätt på samhällsinvesteringar och förändringar i allmänt går att koppla tillbaka till 

livscykelns sätt att tolka förändring på. För att en förändring ska genomföras med gott 

resultat krävs en förankring i sig själv för att kunna föra förändringen. Ett sådant synsätt 

delar tjänstemännen och framförallt Bo utifrån min empiriska kontext. För honom var 

dialogen med externa aktörer en stor potentiell framgångsfaktor för SESAM. Att förankra 

kommunikationen internt inom kommunen är också något viktigt för tjänstemännens 

arbetssituation, något som var ett av huvudsyftena med SESAM. För att kunna få fram ett 

gott resultat från detta projekt behövdes en bred kommunikationsförankring mellan de 

berörda tjänstemännen, ett arbete som sedan bör strävas efter i tjänstemännens arbete 

kopplat till den permanenta organisationen. Att sträva efter en bättre kommunikation 

internt innebär att resurserna effektiviseras och att produktiviteten ökar bland 

tjänstemännen. I förlängningen leder detta till att de kan arbeta mer effektivt och skapa en 

större inkludering gentemot externa aktörer.  

 

”Hållbar investering” syftar till att i förstahand förena kostnadseffektivitets-, produktivitets- 

rättssäkerhets- och det offentliga etikvärdet. För att kunna bedriva sitt arbete (kopplat 

främst till ärendehantering) på bästa sätt behöver tjänstemännen tillsätta rätt resurser i rätt 

tid för att undvika ineffektivitet men också att minimera risken för en orättssäker 

ärendehantering.  De ska således göra rätt i sin ärendehantering från början, för att inte 

behöva göra efterhandsarbete kopplat till överklaganden. Strävas det efter detta kommer de 

resurseffektiva och de produktiva resultaten att medfölja på köpet. Efterhandarbete och 

överklaganden i ärenden är i sig resurs- och produktivitetsineffektivt och detta kommer 

kunna minimeras i och med att tjänstemännen strävar efter att förankra och göra rätt ifrån 

sig från början. Tjänstemännen behöver således göra en ”investering” (i form av potentiella 

resursallokeringar i början av en förändring eller ärendehantering) för att kunna minska 

risken för att produktivitets- och resursslöseri i de senare delarna. Detta är något som rent 

konkret görs i min empiriska kontext redan nu. Ett tydligt exempel framkommer från 

intervjun med Hanna där man ser en förändring i ärendehanteringar där de numera jobbar 

mer rättssäkert och kundfokuserat. Möjligen innebär detta att tjänstemännen får lägga ner 

mer tid i början av ett ärende, för att exempelvis åka och diskutera frågor med oroliga 

medborgare eller att tillsätta mer tid åt att göra rätt i detaljplanarbetet. Dock ska detta sedan 

bli en ”investering” då de slipper efterhandsarbeta. Samtidigt agerar kommunen och dess 



59 

tjänstemän mer etiskt gentemot medborgarna då de arbetar mer rättvist och rättssäkert från 

början. De löper således inte en lika stor risk att bryta mot lagen, något som skulle gå emot 

den offentliga etik som tjänstemännen ska sträva efter att upprätthålla.  

 

”Etiskt förtroendekapital” sammanfogar funktionell rationalitets-, politisk demokrati- samt 

det offentliga etiskvärdet. Här ska tjänstemännen sträva efter att arbeta utefter en 

målsättning som ämnar stärka tjänstemännens etiska handlingsposition. Utifrån min 

empiriska kontext görs detta tydligt genom att de i projektplanen för SESAM 2 sätter upp 

tydliga mål för att öka medborgarnas engagemang, samt att transparensen i tjänstemännens 

arbete ska vara mer tydlig. Tjänstemännen jobbar således utefter tydligt uppsatta mål (ett 

ekonomivärde) medan de också stärker förtroendet för kommunens verksamhet bland 

medborgarna (demokrativärden) genom att de involverar medborgarna i 

samhällsinvesteringsprocessen. Vidare kan detta dekonomivärde utvecklas till att sträva 

efter fler aspekter inom det offentliga etiksvärdet, såsom att stärka rutiner och attityder 

gentemot tjänstemännens arbete med exempelvis lag- och administrativa regler samt 

medborgerliga rättigheter. Anledningen till att detta värde ska inkludera funktionell 

rationalitetsvärdet är för att arbetet med att utveckla den etiska handlingspositionen för 

tjänstemännen bör vara målstyrd och således av en mer konkret natur. Namnvalet för detta 

dekonomivärde gjordes för att (på ett mer pedagogiskt sätt) visa att flera liknande målstyrda 

insatser för att stärka tjänstemännens etiska handlingsutrymme ska leda till att 

medborgarnas samlade förtroende gentemot kommunen ska öka.    

 

Dessa tre dekonomivärden är bara några exempel på hur man kan problematisera och 

förhålla sig till Lundquist teori gällande tjänstemännens offentliga etos. De är sprungna ur 

min empiriska kontext och är således inte generaliseringsbara. Genom att använda mig av 

organisationsförändringsteorier i relation till Lundquists teori har jag kunnat få fram ett mer 

dynamiskt och större perspektiv på tjänstemännens offentliga etos och hur de i min 

empiriska kontext förhåller sig till det i dag. Genom att anamma multipla tolkningar och ge 

utrymme för fler jämlika tolkningar av min empiri har möjligheten getts till att kunna 

integrera synen på tjänstemännens offentliga etos med teorier om hur ett hållbart och 

långsiktigt förändringsarbete genomförs. Utifrån detta har jag sett att den kontext som 

Lundquist sätter sin teori i inte stämmer överens med den kontext som min empiri är 

sprungen ur. Detta kan till stor del förklaras utifrån att kommunen har fått ett mer komplext 

ansvarsuppdrag som gör att fokus till stor del flyttas från att vara en förvaltande 

organisation till att agera samhällsinvesterare i en större utsträckning. Kommunens arbete 

och tjänstemännens roll är dock fortfarande styrda av mål, produktivitet och 

kostnadseffektiva värden till stor del, men för att dessa värden ska upprätthållas och vara 

legitima behöver de demokratiska värdena integreras mer jämlikt in i tjänstemännens 

ämbete. En hållbar utveckling av Norrköping som stad samt tjänstemännens arbetsformer 

kan annars inte uppstå, något som Norrköpings kommun och SESAM till stor del har 

förstått. En starkare symbios mellan de ekonomiska och de demokratiska värdena har 
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eftersträvats och arbetats utefter i projektet, något som jag anser är tidstypiskt utefter de 

ändrade uppgifter som kommunen och dess tjänstemän har fått.  

 

Samtidigt är det dock viktigt att poängtera att man ej bör tolka studiens resultat som att 

demokratifrågorna i kommunen är lösta och att strävandet efter ”dekonomivärdena” är 

något oproblematiskt. Den förändrande och mer omfattande inkluderingen av de 

demokratiska värdena behöver inte betyda att kommunens (och i förlängningen SESAM:s) 

tjänstemän har fullgjort sitt arbete med att integrera medborgarnas synpunkter och 

inflytande in i samhällsbyggnadsprocessen. Som tidigare nämnts kan man se 

medborgardeltagandet i den demokratiska processen utifrån flera olika steg, där det (i stort 

sett) alltid finns utrymme till förbättring. Sett ur min empiriska kontext skulle man kunna 

tolka det som att inkluderingen av medborgarnas synpunkter ”enbart” hamnar under 

kategorin ”symboliskt deltagande” (i enlighet med Arnsteins deltagarstege). Detta skulle i 

teorin innebära att det finns ytterligare tre trappsteg som de skulle kunna klättra för att 

utveckla medborgardeltagandet (trots att vissa kritiker menar att ett för högt 

medborgardeltagande inte heller är optimalt). Jag lägger ingen värdering i hur Norrköpings 

kommun (och SESAM som projekt) har arbetat med medborgardeltagandet, utan jag vill 

endast understryka att det går att problematisera medborgardeltagandet samt synen på 

demokrati som fenomen. Det går också att problematisera vilka medborgare som får komma 

till tals, hur deras åsikter beaktas samt hur väl deras åsikter speglar kommunen i stort. Alla 

dessa tankar vore intressanta att fördjupa sig i och utveckla i en uppföljande studie.  

 

Avslutningsvis kan jag konstatera att om det offentliga etoset sätts i en 

organisationsförändringskontext (utifrån min empiriska kontext) förvandlas det fält i vilket 

de olika värdenas betydelse förändras. För att kunna tillhandahålla en mer hållbar 

utveckling och förändring behöver man prioritera de demokratiska värdena mer än vad man 

tidigare har gjort, samtidigt som man behöver sträva efter en tydligare balans mellan de 

båda värdena. Detta gör att tjänstemännen inte behöver beakta sitt ämbete lika snedvridet 

som de gör i den kontext som Lundquist försätter dem i. De bör således inte vara lika statiska 

i sitt demokratiska väktarämbete utan de ska istället ses som mer balanserade och 

anpassningsbara i sitt arbete, de bör således ses som demokratins flexibla väktare.  

 

Förslag till framtida forskning 

Som tidigare nämnts går det inte att generalisera min problematisering av Lundquists teori 

då min empiriska kontext enbart omfattar ett förändringsprojekt i en kommun. Det vore 

således intressant att genomföra en liknande studie i en annan empirisk kontext för att 

kunna analysera huruvida den förändrade synen på tjänstemännens offentliga etos som 

framkommer i denna studie går att överföra in i en annan kontext. Går det att utläsa en 

strävan efter fler ”dekonomiska” värden i tjänstemännens arbete i en annan kommun eller i 

en annan sektor i samma kommun som i denna studie? Det vore intressant att utveckla 
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studiens modifierade tabell och undersöka hur pass kompatibel den är i andra kommunala 

kontexter. Går det även att förgrena dessa dekonomivärden ytterligare för att skapa en 

bredare och mer utförlig definition över vad tjänstemännen strävar efter och vad de bör 

sträva efter i sitt arbete i en mer kontemporär kontext? Jag ser således min studie som en 

språngbräda till att problematisera och utveckla den teori som Lundquist tog fram i slutet 

av 1990-talet. Jag tänker mig att vidare forskning kan innehålla delar av mitt framtagna 

resultat eller modifikationer av mina slutsatser för att mer utförligt och generaliseringsbart 

kunna fastställa en uppdaterad teori. Samtidigt skulle man kunna utveckla och 

problematisera den medborgardelaktighet och demokratisyn som medföljer i takt med att 

man strävar efter fler ”dekonomivärden”. Vad är det för syn på medborgardelaktighet som 

gestaltas och hur bör man förhålla sig till dessa? 

 

Det vore också intressant att göra en mer utförlig studie över implementeringsåtgärders 

inverkan på de berörda tjänstemännen kopplade till SESAM och sätta dem i relation till 

denna studie. Samtidigt skulle jag vilja se om det går att framhäva liknande tolkningar av 

vad för inverkan ett sådant förändringsprojekts implementeringsåtgärder har gentemot de 

berörda tjänstemännen i en annan kommun. Vad för likheter och skillnader i vad 

implementeringsåtgärderna har för inverkan på tjänstemännen går det att finna i en annan 

kommunal förändringskontext? Slutligen vill jag även här påpeka att det finns flera 

implementeringsåtgärder kopplade till SESAM som inte kunde tas upp i denna studie på 

grund av utrymmes- och tidsbrist. Med tanke på att SESAM, och mer konkret SESAM 2, 

fortfarande pågår vore det även intressant att göra en kompletterande studie över 

implementeringsåtgärderna och dess inverkan på tjänstemännen när projektet väl är 

avslutat. Skulle detta vara en studies enda fokus anser jag att fler aspekter och infallsvinklar 

går att inkludera och ett mer generaliseringsbart resultat kan då tas fram.  

 

Sammanfattning 

Norrköping som stad står inför flera storskaliga utvecklingsmöjligheter de närmsta åren när 

det kommer till stadsbyggandet. Syftet med denna studie var att analysera vad för inverkan 

ett kommunalt förändringsprojekts implementeringsåtgärder har haft på de berörda 

tjänstemännen kopplade till samhällsbyggnadsprocessen i Norrköpings kommun. Studien 

syftade också till att problematisera en statsvetenskaplig teori gällande hur (bland annat 

kommunala) tjänstemän bör förhålla sig till sitt ämbete. Denna problematisering utgick 

ifrån premissen att kommuner har fått andra ansvarsområden än vad de hade under tiden 

som denna teori togs fram (i slutet på 1990-talet). Idag läggs ett större fokus från kommunalt 

håll på att agera samhällsinvesterare istället för att ha en mer förvaltande roll. Studiens 

empiri omfattades av projektdokumentation (som uppdragsspecifikationer, förstudier och 

projektrapporter), sex stycken intervjuer och en observation. Som analysmetod användes 

multipla tolkningar för att kunna skapa olika (men likvärdiga) tolkningar av empirin. I och 

med detta kunde potentiellt flera perspektiv arbetas fram på ett och samma material, vilket 
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skulle leda till att en mer dynamisk analys sedan kunde genomföras. Studien utgick från tre 

teorier där två av dem var författade av Van de Ven och Poole. Deras teorier förklarar olika 

syner på organisationsförändring och en studie bör innehålla minst två av deras fyra teorier 

för att kunna förklara förändringen på fler nivåer. Den tredje teorin var Lennart Lundquists 

”offentliga etos” som syftar till att belysa hur tjänstemän bör idealt agera i sitt ämbete. Det 

är också denna teori som studien syftade till att problematisera.  

 

I analysavsnittet arbetades olika tolkningar utav empirin fram med multipla tolkningar som 

analysmetod. Analysavsnittet delades således upp utefter de tre teorierna för att hålla isär 

deras tolkningar. Alvessons tre modifierade kunskapsintressen agerade sedan 

underkategorier där empirin tolkades utefter ”Vad vill de?”, ”Vad gör de?” och ”Hur utrycker 

de sig?”. Alla tolkningar sammanfogades sedan i den avslutande diskussionen. Vad som togs 

fram i den avslutande diskussionen var att många av implementeringsåtgärderna i SESAM 

har en positiv inverkan hos de berörda tjänstemännen då deras arbetsuppgifter och rutiner 

blev stärkta till det bättre. Det finns dock några risker utifrån de presenterade 

implementeringsåtgärderna där exempelvis gränsdragningen mellan sin projektanställning 

och sin vanliga anställning kan bli problematisk. Samtidigt finns det även en risk att 

informationsspridningen av projektet är bristfälligt samt att det finns för få feedback-

kanaler för tjänstemännen ifall de har synpunkter på projektet.  

 

Studien har också problematiserat den teori gällande tjänstemännens offentliga etos som är 

framtagen av statsvetaren Lennart Lundquist. Utifrån studiens empiriska kontext har en 

uppdatering av hans värdetabell gjorts där värden som influeras mer av både ekonomiska 

och demokratiska värden har tagits fram.  Detta värdekluster gavs namnet 

”dekonomivärden” och syftet till dess framtagning var att kombinera de båda värdeklustren 

för att minska på den spänning som finns mellan ekonomi- och demokrativärdena. Det blir 

således mer konstruktivt att istället sträva efter ”dekonomiska” värden och det är något som 

tjänstemännen i studiens empiriska kontext gör i en stor utsträckning redan idag. Detta för 

att de ekonomiska och demokratiska värdena behöver kombineras för att en hållbar 

utveckling ska kunna arbetas fram.  

 

 

 

 

 



63 

Referenslista 

Tryckta källor 

Adolfsson, Petra, Solli, Rolf, Offentlig sektor och komplexitet (Lund, 2009). 

Alvesson, Mats, Kommunikation, Makt och Organisation (2014, Lund).  

Alvesson, Mats, Sköldberg, Kaj, Tolkning och reflektion (Lund, 2008).  

Arnstein, Sherry,” A Ladder of Citizen Participation” i The City Reader, red. Richard T. 

Legates och Frederic Stout (London, 2007), s. 233-244. 

Boaden, Noel m.fl.” Planning and participation in practice: A study of public participation 

in structure planning”, Progress in Planning, 13 (1980:1), s. 1-102.   

Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2011). 

Esaiasson, Peter, m fl., Metodpraktikan (Stockholm, 2012).  

Jensen, Christian, Johansson, Staffan, Löfström, Mikael, Projektledning i offentlig miljö 

(Malmö, 2007). 

Jonsson, Robert, Organisatoriska bakslag – mer än tio år av förändringar i två svenska 

kommuner (Linköping, 2013). 

Kvale, Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund, 1997). 

Lundquist, Lennart, Demokratins väktare (Lund, 1998). 

Lundquist, Lennart, Medborgardemokratin och eliterna (Lund 2001).  

Montin, Stig, ”Finns det någon kommunal folkstyrelse?”, i Demokrati i en ny tid, red. 

Agneta P Blom & Jan Olsson (Stockholm, 1997), s. 39- 56.  

Pettigrew, Andrew, Ferlie Ewan & McKee, Lorna, Shaping strategic change (London, 

1992) 

Pripp, Oscar, ”Reflektion och etik”, i Etnologisk fältarbete, red. Lars Kaijser, Magnus 

Öhlander (Lund, 2011), s. 65-84.  

Trost, Jan, Kvalitativa intervjuer, (Lund, 2010). 

Van de Ven, Andrew H., Poole, Marshall Scott, “Explaining Development and Change in 

Organisations”, Academy of Management Review, 20 (1995: 3), s. 510-540. 

Yttermyr, Olga, Varför blev det (bara) en? – en studie av en offentlig marknad i 

förändring (Linköping, 2013). 

 

Otryckta källor 

EU-kommissionen, Företagens samhällsansvar (CSR), (2016-04-08)  



64 

Hyresgästföreningen, Bostadsbristen fortsätter breda ut sig ((2016-03-03), 

http://hurvibor.se/bostader/bostadsbristen/ (2016-03-07)  

Kommuninvest, Kommunsektorns investeringar 2015 (2015), 

http://kommuninvest.se/wp-content/uploads/2015/06/Kommunsektorns-investeringar-

2015.pdf (2016-04-22)  

Nationalencyklopedin, Primärkommun (2016-03-04), 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/primärkommun (2016-03-04)  

Nationalencyklopedin, Landsting (2016-03-04), 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/landsting (2016-03-04) 

Rosander, Monica, Bostadsbrist i Norrköping, 

http://framtid.norrkoping.se/portfolio/bostadsbrist-i-norrkoping/ (2016-03-07)   

SKL, Ekonomirapporten (2013-10-10), http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-

988-1.pdf (2016-04-22) 

SKL, Ekonomirapporten (2016-04-28), http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-

082-5.pdf?issuusl=ignore (2016-05-10) 

TT, Löfven: Sluta bråka – börja bygga (2016-01-13), 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22079967.ab (2016-03-07) 

Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer (2002), 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (2016-02-11)  

 

Empiri  

Skriftlig  

Förstudierapport – Effektiva arbetsformer för markförädling och samhällsbyggnad i 
Norrköpings kommun av Norrköpings kommun 2013-12-10 

Projektmodell – För projekt inom: Stadsbyggnadskontoret, Tekniska kontoret Bygg- och 

Miljökontoret och Norrköping Vatten och Avfall AB av Norrköpings kommun 2015-05-12  

Projektplan version 2.0 – Samordnad Effektiv SAMhällsbyggnad (SESAM) 2 av 

Norrköpings kommun 2016-03-02 

Projektplan Projektnummer 4023 – SESAM, samordnad effektiv samhällsbyggnad av 
Norrköpings kommun 2014-08-13 

Slutrapport Projektnummer 4023 – SESAM, samordnad effektiv samhällsbyggnad av 

Norrköpings kommun 2015-06-09 

Uppdragsspecifikation Projektnummer 4023 – SESAM, samordnad effektiv 
samhällsbyggnad av Norrköpings kommun 2014-07-01 

Uppdragsspecifikation SESAM 2, samordnad effektiv samhällsbyggnad av Norrköpings 
kommun 2015-06-24 

http://hurvibor.se/bostader/bostadsbristen/
http://kommuninvest.se/wp-content/uploads/2015/06/Kommunsektorns-investeringar-2015.pdf
http://kommuninvest.se/wp-content/uploads/2015/06/Kommunsektorns-investeringar-2015.pdf
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/primärkommun
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/landsting
http://framtid.norrkoping.se/portfolio/bostadsbrist-i-norrkoping/
http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-988-1.pdf
http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-988-1.pdf
http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-082-5.pdf?issuusl=ignore
http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-082-5.pdf?issuusl=ignore
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22079967.ab
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


65 

Uppdragsspecifikation – SESAM 2-delprojekt ”Implementera gemensam projektmodell” 
av Norrköpings kommun 2016-01-20 

Uppdragsspecifikation – SESAM 2-delprojekt ”Implementera 
samhällsbyggnadsprocessen” av Norrköpings kommun 2016-03-02 

Uppdragsspecifikation – SESAM 2-delprojekt ”Kundkommunikation” av Norrköpings 
kommun 2016-03-02 

Uppdragsspecifikation – SESAM 2-delprojekt ”Samordnad administration” av 
Norrköpings kommun 2016-03-02 

 

Intervjuer 

Intervju med Alexander, 2016-03-08 

Intervju med Annie, 2016-02-12 

Intervju med Bo, 2016-03-15 

Intervju med Göran, 2016-02-15 

Intervju med Hanna, 2016-02-17 

Intervju med Karin, 2016-02-12 

 

Observation 

Egna anteckningar från projektgruppsmöte vid Norrköpings kommun, april 2016  

 


