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Ja, jag tycker det är en jättekonstig mening, men jag förstår innebörden nu efter att ni har 

förklarat.     

                        (Citat från studien) 
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Förord 

När målet är nära ser jag tillbaka på tiden som gått med stolthet och glädje, 

men också med vemod. Det är med blandade känslor jag avslutar detta arbete 

genom att skriva några sista rader. Jag har studerat hur andra lär sig i arbete, 

samtidigt som jag själv har lärt mig i mitt. Resan hit har varit tuff men rolig 

och såhär i efterhand är även de sämsta skrivdagarna att betrakta som 

fantastiska. Inget vore bra om allt var bra jämt, så det är väl tacksamt att det 

slitsamma också finns där. Tvivlet är inget trevligt tillstånd, men att vara säker på sin 

sak är ett absurt sådant (Voltaire). Man måste söka kunskap och förhålla sig 

kritiskt till den. Det är så det ska vara! 

Tack till… 

Det finns många att tacka eftersom doktorandresan är lång, så innan jag 

nämner några namn, vill jag framföra ett tack till ALLA som haft med mig 

att göra under denna tid!  

Ett särskilt tack vill jag tillägna Trollhättans Stad för stöd och möjliggörande 

av denna forskning. Jag vill rikta ett stort tack till all personal och politiker 

för intresse och vilja att utmana kunskap, nyfikenhet inför det nya och för 

gott samarbete under dessa år! Tack för att jag fick möjlighet att lära känna 

er och tack för förtroendet!  

Många tack vill jag också ge mina handledare. Ni har på ett klokt och 

entusiasmerande sätt varit forskningens förebilder och utan er hade detta inte 

varit möjligt! Ett stort tack till Thomas Winman, som tog emot mig och som 

biträdande handledare stöttat mig den första tiden. Tack för handledning och 

för uppmuntran i avhandlingsarbetet. Vidare vill jag rikta ett stort tack till 

Lisbeth Eriksson som läste mitt avhandlingsmanus vid mittseminariet och som 

biträdande handledare stöttat mig under slutresan av mitt avhandlingsarbete. 

Tack för stöd och för din stringens, klarsynthet och tydlighet. Du har en 

förmåga att förmedla helhet utan att missa detaljer av vikt, vilket har hjälpt 

mig i arbetet. Slutligen vill jag uttrycka min tacksamhet till Inga Wernersson, 

min huvudhandledare, som följt mig från start till slut. Tack för all stöttning 

och att jag fått del av din kunskap under denna resa. Tack Inga för all 

inspiration och motivation du gett mig! Du är en förebild och en mycket klok 

forskare. Det har varit en stor ära att få ta del av din mångåriga erfarenhet 

och jag är utan tvekan mycket stolt över att få ha varit en av dina doktorander.   
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Ett tack går också till granskare i samband med planerings- och 

slutseminariet. Tack för hjälp och god vägledning vid planeringsseminariet, 

Bibbi Ringsby, Högskolan Väst. Tack också till Maria Gustavsson, Linköpings 

universitet, för noggrann läsning i samband med slutseminariet. Det hjälpte 

mig vidare i färdigställandet av arbetet.   

Tack till alla kollegor vid Institutionen för individ och samhälle, Högskolan 

Väst. Ett stort tack till institutionschef Lena Sjöberg och avdelningschef Marie 

Vesterlind (avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik) och min 

närmaste chef Anna Henriksen (avdelningen för psykologi, pedagogik och 

sociologi min närmaste) för stöttning, förståelse och för engagemang i 

forskarstuderandes tillvaro. Tack Henrik Lindeskog för stöd och 

välorganiserad hjälp med allt praktiskt i slutet av arbetet. Tack också Gudrun 

Johansson och Catharine Walker Bergström för korrekturläsning.   

Högskolans forskarmiljö LINA har bidragit till en stöttade tillvaro. Tack 

Kristina Johansson och Lars Svensson för ert engagemang i doktorandgrupperna. 

Det har varit en betydelsefull plattform i avhandlingsarbetet och en god 

möjlighet att diskutera texter. Dessa möten har på många sätt varit lärorika. 

En skara härliga doktorandkollegor som varit viktig för sammanhållningen 

har funnits inom både Pedagogik och Informatik. Vi har alla suttit i samma 

båt och en del har redan gått i land. Gemenskapen i arbetet och känslan av 

att vara del i något viktigt har också varit en drivkraft. Några AIL-

doktorander som följts åt genom flera av kurserna är: Annika Elkund, Katarina 

Cederlund, Monika Hattinger, Said Morad Babaheidari, Sara Willemark, Tuija 

Viking och Ville Björk. Tack även till doktorandkollegorna Afrah Abdulla, 

Anne Algers, Elisabet Björquist, Linnea Åberg och Nina Tryggvason och många 

andra. Under åren har nya AIL-doktorander kommit till Högskolan Väst. 

Tack till er alla! 

Ett stort tack vill jag rikta till en distanskollega och flitig forskare David 

Hallberg. Tack för kritiska synpunkter och för spännande och tankeväckande 

diskussioner, både kring min forskning, men också kring forskningen som 

helhet.  

Tack till högskolans kommunikationsavdelning och IT som så många timmar 

kämpat med min kraschade dator och med bångstyriga Wordformateringar. 

Tack biblioteket för sökhjälp och stöd i samband med avhandlingsarbetet 

och enheten för IKT, Mediepoolen i Kreativt centrum för ovärderlig hjälp 

under min datainsamlingsperiod. Oförglömligt är det stöd jag fick inför mina 

första inspelningar - med hjälp att rigga kameror, testfilma och utvärdera - 

VIII



vi 

 

allt för bästa resultat. Många timmar har jag ägnat åt detta meckande som 

utan er hade varit svårt.  

Till släkt och vänner vill jag också rikta ett hjärtligt tack, för ert tålamod och 

er förståelse för det jag tagit mig an. Ett särskilt tack Maria, Dessan och Heléne 

för er förståelse för min icke-närvaro. Tack till mina föräldrar och till min 

syster med alltid lika spännande och nyanserat sätt att betrakta världen. 

Slutligen, ett innerligt och hjärtligt tack till min livskamrat, Kenneth, för att du 

varit så förstående och oerhört stöttande. Samma tack ger jag dig Alex, dig 

Michelle och dig Nicole för all stöttning och tålamod. Ni är alla mina hjärtan, 

för alltid, och jag älskar er härifrån till månen och tillbaka! Tack snälla Agnes 

för att du alltid finns där!      

 

Camilla Seitl 

April 2018 
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English summary  

Keywords: Goal formulation work; Meaning making; Domains of knowledge; 

Competence; Public organization 

Introduction 

As societies are constantly changing, changes also become a part of our 

everyday life, including our working life. Administrative organizations have 

to be prepared to respond to the needs and circumstances of society. 

Naturally, this has an impact on the organizations and the work they do. This 

sort of outside influence brings with it an awareness, which can be expressed 

in strategic plans aimed at leading the organization in an intended direction 

and towards predetermined goals.  

Civil servants and politicians have a social responsibility that requires them 

to respond to these new needs, which means that they need to change both 

the focus and the content of certain tasks. If the organization wants everyone 

working toward a common goal, these goals need to be clearly formulated. 

Designing clear goals for an organization with a variety of employees can be 

challenging as it requires both general and specific knowledge at an individual 

level and an organizational culture that enables development and change. The 

variety of occupational roles and tasks, professional orientations, etc., in 

addition to different social concerns, characterize the knowledge that is put 

to use in this type of work.  

This dissertation focuses on how civil servants and politicians, within a public 

organization, formulate the goals of their organization. This includes a focus 

on how civil servants and politicians interpret and communicate the meaning 

of some of the concepts that are integrated into goal formulations. Moreover, 

there is an emphasis on deep discussions and interpretations in an effort to 

make meaning and reach a common understanding. The mission of the actors 

is to develop a clear text that can be understood throughout the organization. 

This also means that my research is focused on the learning that takes place 

in working life since learning is an essential part of development and 

formulating goals for an activity. 

Goal formulation work  

The phenomenon studied in this dissertation is the goal formulation work 

within the framework of a municipal organization. It is about how new goals 
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related to different activities are interpreted by actors from different parts of 

the organization and how learning can be understood in this context.  

Formulating clear goals that can become a tool for accomplishing work 

includes challenges where interpretation is a part of the work to be done. For 

instance, this can involve interpreting the goals of a complex organization 

with many functions. That is to say, the goals need to be understood and 

meaningful to everyone in the organization, so they can work toward the 

same objectives. Goal formulation work involves communication between 

different actors with a view to creating shared meaning in the goals. This sort 

of work involves many areas of activity, thus imposing demands on 

professionals' endeavours, including responsibilities and the coordination of 

work. This is an important part of what the actors do every day, where 

different conditions, for both work and learning, can be seen. 

Goal formulation work can be illustrated as a chain of activities carried out 

in a complex, but commonly occurring municipal organization. The goals 

that the actors develop concern welfare and public health at the local level.  

Aim and research question  

The overall aim of this study is to understand how goal formulation work in 

public activities can be conducted in a social context where different 

conditions affect the learning process.  

In order to concretize what is being studied, the overall aim is divided into 

two sub-aims: one focusing on meaning making and one on competence. 

First, I want to understand how meaning making is dependent upon 

communication, regarding the importance of different goal formulations for 

achieving a common understanding. Second, I want to understand how 

competence is expressed in the context of discussing goals and how it can be 

understood as part of the action in the goal-formulation work.  

The research questions that guided my study are: How do we reach a 

consensus about meaning? How will the actors agree on one valid 

interpretation endeavours?  How can meaning making be described in 

different contexts? How do they discuss the goals in terms of competence? 

How do different competencies relate to meaning making and context? But 

also these questions have been part of my research: What controls the 

preparation of the goal formulations and what competencies are manifested 

among the actors?  
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The context of the study 

The activities that have been studied consist of seven separate parts of 

management, each with its own main goals and duties. Such huge 

organizations can be directed in different ways; hence educational, care-

giving, cultural, environmental, urban, as well as social issues can be part of 

the work that takes place. 

The organization studied here has approximately 4000 employees with staff 

from various professional fields. This includes both civil servants and 

workers at all levels and in all parts of the organization (e.g. managers, 

administrators, cleaners, investigators, caretakers, teachers, etc.). Each 

administration has separate responsibilities both for citizens and politicians, 

but also a duty to uphold legislation. The administrations are operationally 

responsible for performing what the political committees decide and have 

more or less hierarchical structure with specialized assignments, likewise 

actors with competence to follow through on the assignments. These are also 

the areas of duty for which the political committees are responsible. The 

ability for the actors to design work that corresponds to the needs of local 

residents is dependent on the mandate given by the politicians. The actors’ 

work should then reflect the politicians' ideas about what society should look 

like. The actors are dependent on each other at all levels. The politicians are 

dependent on the actors’ knowledge to be able to execute their decisions and 

to ensure that the daily work of the organization is carried out properly. The 

description depicts a typical administrative organization in Sweden. As the 

content in the actor’s discussions is being studied something unique is also 

created. Time and space give shape to the phenomenon that becomes visible. 

The actors' work is about creating goals together. This goal-formulating work 

is one of many activities that are all taking place at the same time. This is 

prioritized work that has been given space within the organization's agendas.  

In the first chapter, I have described some of the actors’ underlying work 

process in order to display what could possibly have influenced the on-going 

activities in goal-formulation work, but also to illustrate how key ideas have 

evolved and got their shape over time.   

Previous studies 

Studies of overall goal-formulation work in municipal organizations that are 

also focused on learning are hard to find. On the other hand, there are studies 
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where work that corresponds to goal formulation has been studied and 

studies of work in municipal activities. Moreover, there are studies on goal 

and implementation work in organizational research, on learning in 

organizations or in adult education, learning at work, conditions affecting 

public actors, etc. These studies have similarities in that they look at change, 

implementation and goal formulation in public organizations and public 

welfare actors' possibilities or difficulties in meeting society's needs and 

requirements when carrying out their work under varying conditions. But the 

studies differ in method, in that most commonly, interviews are used. They 

also differ in study context when different welfare systems and organizations 

are studied. Studies of work and learning show that learning is an everyday 

activity, like work.  

No study on learning and goal-formulation work in municipal activities, 

similar to this dissertation, has been found. The study closest to mine in focus 

does not address the design of the organization’s goals, interpretation of the 

meaning; instead it examines curriculum goals. What is studied are teacher’s 

intentions to develop and create ideas about the organization of learning.  

The circumstances surrounding goal-formulation work and the 

consequences that they may have for the work of a municipal organization 

make goal formulation an important area of study. Therefore, more 

knowledge is needed about how goals are formulated in the work done by 

local organizations. From the perspective of learning, we are dealing with 

what sort of conditions for learning exist in this context and how meaning 

making is created or what consequences there may be for learning in the 

official work done on goal formulation. Through a close study of meetings, 

the conditions for work with goal formulation can be examined and 

contribute to research in this area. 

Theoretical framework 

The concepts of meaning making, knowledge domains, and competence are 

central to this dissertation and constitute the theoretical framework within 

which the dissertation is written.  

Meaning making is a process that leads to learning. Knowledge domains 

reflect knowledge as a product of social, cultural and historical contexts, and 

competence is the knowledge and experience that is expressed in connection 

with goal-formulation work. 
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If domain-specific knowledge is to lead to meaning making, it must be made 

available. What I describe in chapter four can be summarized in two kinds of 

relationships: the one between the organization and the individuals and the 

one between individuals. The meeting between domains of knowledge can 

be a challenge for the process of meaning making. In order to reach a 

common understanding, the actors must communicate, interpret and 

negotiate to create comprehension, which is a part of the meaning-making 

process. 

Knowledge is challenged more or less, depending on the resistance it 

encounters. This depends on how well the actors know each other's specific 

knowledge and languages; that is, it depends upon the differences between 

domain-specific knowledge. In order for the knowledge to be understandable 

and meaningful, it needs to be processed. This means that some knowledge 

has to be explained because the actors involved must understand each other. 

Certainly some, but not all, knowledge needs to be transformed to be 

understandable. Sometimes, very specific knowledge may require radical new 

ways of thinking if it is to be understood. Transformation can here be seen 

as a process of communicative explanations and negotiations where both the 

person who communicates something and the interpreter are a part of the 

meaning making process. 

Communication and that which it entails (languages, words, culture, and 

history) is linked to interpretation and meaning making and finally leads to 

learning. Learning is the result of the knowledge expressed through language, 

but it is also a result of competence. 

Method 

This study is based on video observations of interaction between professional 

actors from different parts of the same organization. The data collection was 

conducted between January 2013 and November 2014. Field notes and the 

participants' written documents have also been part of the data collection. A 

total of 19 observations were conducted. The material from these 

observations was used partly for contextual description, partly for in-depth 

analysis. The in-depth analysis includes six of the 19 observations. 

The focus is on conversation concerning the central goals, and hence 

between actors in key positions (e.g. managers, politicians) since they all 

represented various competencies and areas of knowledge. Finally, I have 

XV



xiii 

 

examined how these interpretations led to a common understanding. The 

study takes a socio-cultural approach to generate understanding of meaning 

making and interaction in various situations.  

The analysis has been carried out step by step (eight steps) showing what the 

actors do to reach a common understanding about different formulations 

and create meaning of the goals that will be included in the final documents. 

The analysis focuses first on the initial four steps towards meaning making, 

which form the first part of the study, and then on the last four steps towards 

competence. 

The units of analysis consist of two levels: 1) meetings and discussions during 

these meetings or 2) only sequences of discussion from these meetings. The 

work moves back and forth between these two levels during the process of 

analysis.  

Results 

The results show that the actors’ conversations highlight different 

requirements. Finally, three different types of requirements have been 

identified. These all illustrate some components that have an impact on the 

common understanding of their meaning making. What finally contributes to 

the common understanding is linked to the actors’ different responsibilities 

and claims of knowledge. The conditions that lead to a collective 

understanding are influenced by the actors’ legitimate requests for relevant 

knowledge in all situations.  

Meaning making and common understanding 

The results clarify some requirements of the actors’ work, and show what the 

actors need to have good knowledge about. The requirements involve 

external circumstances, which the actors are influenced by. Their design of 

the goals has been shaped by these requirements and forms a base of 

prerequisites for future discussions about goal formulations.  

The results show how the actors transform the goals so that they become 

concrete to them by interpreting current knowledge and understanding it in 

relation to the goal areas. Before the actors agreed upon what can be 

perceived as consensus, common interpretations of concepts are formed. 

The arguments that help the actors to agree on a common text are based on 

the various requirements that serve as guidelines for their task. 
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Knowledge is communicated differently depending on whether the group 

consists of civil servants only or politicians and civil servants. In groups of 

civil servants only, relevant knowledge is mediated by the agent (an actor who 

has legitimacy through his or her professional position – that is, an actor who 

has been successful in putting forward arguments considered important). The 

knowledge domains of the actors provide the conditions for the discussions 

that take place. The conditions seem to have an effect on the communication 

between the actors and for learning created through the discussions – as well 

as having consequences for the depth and length of the discussion. For 

example, a knowledge-based imbalance between the actors can lead to longer 

discussions, as communication must be adapted for everyone to understand. 

Furthermore, the entire context in which the organization is situated is 

important for interpretations put forward by the actors. The discussions are 

influenced by social requirements; this has an impact on the organization's 

approach and the expectations for their own work performance. Knowledge 

offered by various professionals is an aspect of the conditions governing the 

conversation about goals, and thus also affects the content of what is to be 

implemented. 

The results of the analysis show that the actors work to find what is best for 

the residents and for the whole municipality. The discussions reflect in part 

the task of breaking down the national and regional requirements for use in 

a local model that is then integrated into their own goals as part of the task 

of concretization. 

Politicians, to a greater extent than civil servants, make use of informal 

knowledge as support for their arguments. Civil servants rely on more formal 

knowledge for support. The context is a condition for the argument, because 

the strength of the argumentation depends on the participants involved – the 

roles and positions they have. Legitimacy carries the argument and is about 

who presents what, in terms of their role and position in relation to context 

and situation.  

The actors relate to different demands placed on them from different 

sources. The requirements control their arguments, but the actors still choose 

their arguments based on importance.  Which arguments are put forward 

depends upon the relationship between the context and the actors as well as 

the relationships between the actors, whose roles and positions are also 
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manifested. The argument goes to negotiation when the actors have different 

views on the same goal area.  

They interpret what is said and negotiated. In the negotiation process there 

are elements of answering others' questions, describing an activity at work, 

clarifying what they mean, giving descriptive examples, and confirming what 

is said. 

Politicians, to a greater extent, ask questions based on interest, responsibility 

and finances. Civil servants answer the politicians' questions, but also have 

their own agenda - to show as clearly and as well as possible the needs that 

are present, to propose concrete measures and hope that others will also 

discover it. From that point of view, what is discussed is discussed at the 

same time as it constitutes a basis for decisions and priorities. 

This makes the discussion process slightly more dynamic. It is required that 

both parties can describe their cause so that the other understands and 

becomes convinced of the credibility of the argument, based on knowledge. 

Competence  

The results show three competence orientations as demonstrated in the 

participants' goal-setting work: conceptual competence, resource-oriented 

competence and relationship-oriented competence.  

Conceptual competence is the competence that emerges from the use of 

concepts that occur in those contexts where the actors jointly discuss and 

formulate the concepts that are linked to the goal areas. These are concepts 

that occur in different ways and have been filled with meaning, depending on 

the context in which they are used. Resource-oriented competence involves 

sharing and preserving certain values (the organization's norms, values, 

development work, etc.). This can be linked to the culture within which the 

actors are situated and where they know what may be important in 

highlighting a particular situation. Finally, the results also show relationship-

oriented competence. This is also a competence that the actors use to discuss 

the goals, but it is more about drawing out the knowledge that exists in the 

context. This relationship-oriented competence is useful for the actual goal 

discussion and moving the discussion forward. Furthermore, the 

relationship-oriented competence is about working with colleagues to 

achieve the same goal.  
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What is characteristic here is that the agent coordinates the other 

competencies in the context. The results show that coordination of 

competence can be an opportunity for moving the work they are doing 

forward. Coordination, making use of the agent role, also shows how work 

with goals results in new text documents. Furthermore, the results showed 

that it is possible to combine the competencies of different domains and 

coordinate important knowledge that will benefit the discussion. The role of 

the agent can be described as a competence able to handle the competence 

of others.  

In conclusion, I want to return to the overall aim of the dissertation. In terms 

of analysing how work with goals in public organizations can be understood, 

the results show how different components affect the meaning making in 

goal-formulation work. The starting point for the actor’s discussions was 

embedded in organizational conditions, which means a complexity of 

requirements, knowledge and structures. What has crystallized is how the 

actors use knowledge and how their knowledge in combination with their 

domains of knowledge, different relationships, competence, and 

communication make sense in goal-formulation work. 

The actors receive support in the form of institutional knowledge. 

Knowledge domains and relationships are components that lie behind the 

communication of the actors and affect the discussion about the goals. The 

same applies to the interpretations that emerge. The competencies also 

express a collective function as they are tools in a concrete work of 

formulation and also a key to understanding the context of which the work 

is part. Resource-oriented competence, together with concept-oriented 

competence, are largely based on strong knowledge support and domain-

specific knowledge, while relationship-oriented competence and 

coordination of competence can be understood as grounded in the roles of 

the actors, i.e. positions, functions, power, etc. 

Discussion  

The discussion is an analysis based on the results of the dissertation. 

Among other things, the actors' relations to each other and to the context, 

are discussed. There is reason to argue that the relationship between the 

actors has implications for their understanding of each other's arguments, 

and is at the same time part of the conditions embedded in the goal-

XIX



xvii 

 

formulation work. The knowledge with which the participants back up their 

argumentation is part of an institutional knowledge and is in line with 

institutional norms. The length of time needed for the discussions can be 

interpreted as correlating to how well the actors understand each other’s 

knowledge. In short, knowledge of the organization is regarded as part of the 

institutional resources that at a certain level offer reproduction of knowledge 

and are “cemented” into the culture of their work. It is through the actors' 

interpretation of the knowledge that it is given a specific value in a context; 

for example, concepts may have different meanings depending upon the 

actor, even though knowledge is considered stable. If a goal document, such 

as that developed in the studied organization, is interpreted by other civil 

servants, they will probably interpret it in a new way and from that view 

contribute to the production of knowledge. Finally, this means that every 

time a new group of actors interprets the same document, it will be filled with 

their understanding, thus something new. In this way, the institutional 

documents are also interconnected with the actors. 

Competence in goal-formulating work is discussed as an ability to handle 

knowledge in different contexts. This requires an opportunity to see what 

knowledge should be presented and how it should be done. Competence 

becomes a resource that provides an opportunity to situate knowledge and 

transform it into something intelligible for others. This also means that 

maintaining certain knowledge is valuable in order to stay within the cultural 

framework and to combine different competencies. Competency in goal-

formulation work provides, in different ways, a space for knowledge 

management in the work carried out to formulate goals. The discussion 

shows that managing different situations and contexts can be expected to 

lead to learning that is as complex as the knowledge being managed. A mix 

of knowledge domains offers a mixture of knowledge and cultures. This is 

part of the complex organization but also the way to achieve an organization 

with opportunities for development; thus through the actors together 

creating meaning of concepts, they learn from each other. The collective 

communication leads to a consensus. In addition, this learning drives the 

organization's goal-setting work forward. 
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Denna avhandling handlar om hur välfärdsaktörer (tjänstemän och politiker) 

i en kommunal organisation utformar mål för sin verksamhet. Aktörerna har 

ett samhällsansvar som innebär att de måste agera för att gå nya behov till 

mötes. För att alla ska arbeta i samma riktning behöver tydliga mål utarbetas. 

Att utforma och konkretisera mål för en organisation med många anställda 

kan vara en utmaning då det kräver både generell och specifik kunskap och 

en organisationskultur som möjliggör utveckling. Det som studerats är 

lärandets villkor i målformuleringsarbete och hur tjänstemän och politiker 

tolkar och kommunicerar betydelsen av begrepp i samband med utarbetandet 

av tydliga målformuleringar.  

Underlaget utgörs av videodokumenterade observationer av aktörernas 

diskussioner vid planerade möten. Analysarbetet har genomförts stegvis med 

fördjupning i hur aktörerna gör för att skapa gemensam mening kring 

innebörden av målformuleringarna som ska finnas med i de slutliga 

måldokumenten samt hur kunskap och kompetens kommer till uttryck i detta 

arbete.  

Resultatet visar att variationen av yrkesroller och arbetsuppgifter i 

kombination med olika samhällskrav ger prägel åt den kunskap som används 

i målformuleringsarbetet. Till exempel utgör den domänspecifika kunskapen 

(den kunskap som finns inom praktiken och dess sociala sammanhang) och 

de relationer som aktörerna har till varandra några av villkoren för arbetar 

med målen. Villkoren visar sig ha effekter för den kunskap som sedan tolkas, 

men också för kommunikationen runt målformuleringarna. Exempelvis får 

vissa aktörer, här benämnda agenter, tolkningsrätt. Ett annat exempel är att 

kunskapsmässig obalans mellan aktörerna kan leda till längre diskussioner 

eftersom kommunikationen måste anpassas för att alla ska förstå. Detta blir 

särskilt synligt i de sammanhang då politiker och tjänstemän diskuterar. 

XXI



xix 

 

Vidare visar resultatet tre inriktningar av kompetens begrepps-, resurs-, och 

relationsorienterad kompetens som, beroende på vad sammanhanget kräver, 

framträtt i målformuleringsarbetet. Kompetenserna ger, i olika grad, ett 

utrymme för agerande. Till exempel upprätthålls de kulturella ramarna 

(organisationens kunskap och språk) med hjälp av resurs- och 

begreppsorienterad kompetens medan de utmanas med hjälp av den 

relationsorienterade kompetensen. Ytterligare en fjärde kompetensinriktning 

har visat sig ha funktionen att koordinera de övriga kompetensinriktningarna. 

Koordination av kometens är kopplat till agentrollen. Kompetenserna är en 

del av de komponenter som tillsammans med kunskapsstöd (dvs. den 

kunskap som används som resurs för argument i diskussionen kring olika 

målområden), kunskapsdomäner och relationer formar kommunikationen 

mellan aktörerna och villkorar meningsskapandet - ett meningsskapande som 

antas leda till lärande i målformuleringsarbete.  
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1 Introduktion 

Denna avhandling handlar om hur tjänstemän1 och politiker2 inom en kommunal 

förvaltningsorganisation formulerar nya mål för sin verksamhet och hur lärandet 

i detta arbete kan förstås.   

Det är konferens och rummet är fullt av människor, närmare ett fyrtiotal. De sitter i grupper 

kring utplacerade bord. Här finns tjänstemän från olika kommunala verksamheter, men också 

ansvariga politiker. Alla tillhör en kommunal förvaltningsorganisation. Det som diskuteras är 

arbete, hur man ska göra för att nå bästa resultat. Powerpoint-bilder visas, blädderblock 

används, alla håller pappersdokument i handen och de pratar stundtals sinsemellan, i mindre 

grupper, annars är uppmärksamheten riktad mot den som talar. Den ena presentationen avlöser 

den andra. Det sätts ord på tankar, frågor får utrymme, idéer verkar ges plats. Engagemanget 

kring det gemensamma arbetet är uppenbart. Det pratas framtidsplanering, samverkan och 

gränsöverskridande arbete. ”Nu påbörjas ett gemensamt arbete”, är det någon som säger, ”och 

det startar här och nu”. (Fältanteckningar, januari 2013) 

Texten ovan belyser en sekvens från en genomförd mötesobservation av en 

konferens där tjänstemän och politiker i en medelstor svensk kommun samlats 

kring uppstarten av ett långsiktigt arbete. Jag fick 2013 möjligheten att genomföra 

denna studies första observation, vilket också var i ett tidigt skede av den 

studerade kommunens påbörjade målformuleringsarbete. Under 2012 hade några 

av kommunens tjänstemän av politikerna fått i uppdrag att utarbeta en plan för 

att möta samhällets nya behov av stödinsatser, som en konsekvens av bland annat 

arbetslöshet och utanförskap, i syfte att förbättra levnadsvillkoren för 

kommuninvånarna. Planen avsågs bli en viljeriktning rörande förbättringar kring 

kommunens välfärd och folkhälsa och skulle inriktas mot att skapa förutsättningar 

för alla medborgare3, inte minst för utsatta grupper, att förverkliga sina livsmål 

och bli självständiga. Det handlade till exempel om att kunna försörja sig genom 

arbete och meningsfull sysselsättning och att bidra till kommunens utveckling. 

Tjänstemännens och politikernas arbete med att möta medborgarnas behov var 

en process som innehöll olika utmaningar, allt från utredningsarbete till slutliga 

målformuleringar. Inledningsvis diskuterade de sitt arbete utifrån ett 

                                                      
1 Offentligt anställda tjänstemän i ledande position  
2 Förtroendevalda  
3 Jag använder omväxlande begreppen medborgare, invånare eller kommuninvånare då 
jag avser befolkningen (nationellt och lokalt). 
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samhällsansvar för att identifiera olika behov. En väsentlig utmaning handlade om 

att utarbeta ett antal nya lokala målområden och definiera tydliga formuleringar 

så att dessa skulle kunna införlivas i organisationen och bli en del av framtida 

arbetsuppgifter. Eftersom arbetet var organisationsövergripande och rörde alla 

verksamhetsinriktningar inom hela den kommunala organisationen behövdes 

diskussioner och tolkningar kring de målområden som skulle gälla. Detta var en 

del av allt det arbete som väntade för att tjänstemän och politiker skulle enas om 

gemensamma målformuleringar. 

Inom en offentlig organisation som denna, vars syfte är att serva medborgarna, 

riktas aktörernas4 arbete mot frågor som rör det kringliggande samhället. Det 

finns ett samhällsansvar som innebär vaksamhet på förändrade samhälls-

förhållanden, men också en öppenhet för att utveckla det egna arbetet i syfte att 

bättre kunna svara mot kända behov. Detta kan uttryckas i strategiska planer och 

måldokument. 

Denna studie startar där den studerade organisationens arbete börjar: i 

utmaningen att utforma för alla begripliga mål i en organisation med omkring 

4000 anställda.    

1.2 Målformuleringsarbete  

Det fenomen som studeras i avhandlingen är det målformuleringsarbete som sker 

inom ramen för en kommunal förvaltningsorganisation. Det handlar om hur nya 

verksamhetsmål tolkas av aktörer från olika delar av organisationen och hur 

lärande kan förstås i detta. 

Att utforma tydliga mål som kan bli ett redskap i arbetet innehåller utmaningar 

som bland annat handlar om att tolka målen i en komplex organisation med 

många funktioner, där tolkning är ett led i målformuleringsarbetet. Målen behöver 

förstås och bli meningsfulla för att alla inom organisationen ska kunna arbeta i 

samma riktning. Detta utarbetande av nya mål benämns målformuleringsarbete. 

Målformuleringsarbetet innefattar kommunikation mellan olika aktörer i syfte att 

skapa gemensam innebörd i målen. Arbetet involverar många verksamhets-

områden, vilket ställer krav på professioners olika uppdrag, ansvar, organisering 

och koordinering. Detta är en viktig del av aktörernas vardag, där också olika 

villkor (för både arbete och lärande) kan visa sig.  

                                                      
4 Både tjänstemän och politiker benämns som aktörer. Begreppet aktör alt. välfärdsaktör 
används synonymt och markerar människan som aktiv och kunskapssökande. 
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Avhandlingens övergripande syfte är att förstå hur målformuleringsarbete i 

offentlig verksamhet kan genomföras inom ett socialt sammanhang där olika 

villkor påverkar lärandeprocessen.   

Begreppet målformuleringsarbete beskriver aktörernas gemensamma utformning 

av verksamhetsmål. Tillsammans utför aktörer från olika delar av en kommunal 

organisation ett arbete som bygger på idéer och kunskaper om nuvarande 

samhälle och dess behov. De formulerar nya mål för sin verksamhet där mål kan 

beskrivas som en föreställning om ett önskat tillstånd, något som inte finns, men 

som de strävar mot och ska nå. Målformuleringsarbetet kan illustreras som en 

kedja av aktiviteter5 som genomförs i en komplex, men vanligt förekommande 

kommunal organisation. De mål som formuleras handlar om välfärd och folkhälsa 

på lokal nivå. Ett arbete som detta betonar välfärds- och folkhälsofrågor, vilket 

också ger möjligheten att beskriva den studerade organisationen som en 

välfärdsorganisation6.  

Aktörernas målformuleringsarbete studeras här utifrån att det är ett samspel som 

sker i ett socialt sammanhang där olika yrkesgrupper diskuterar tillsammans. 

Studiearenan för avhandlingen är de förvaltningar som finns inom en kommunal 

organisation7 i en svensk kommun och är att betrakta som formell, d.v.s. indelad i 

bestämda gruppsammansättningar och styrd utifrån bestämda syften. Inom 

förvaltningarna arbetar tjänstemän som innehar olika yrkesroller. Där finns också 

politiker. Arbetet inom kommunala förvaltningsorganisationer erbjuder vanligtvis 

många tillfällen för ordnade sammankomster (formella möten) på olika nivåer där 

tjänstemän diskuterar sina uppdrag inbördes men också med sin uppdragsgivare, 

d.v.s. med politiker. Det är också denna typ av aktiviteter som jag riktat min studie 

mot. Målformuleringsarbete rymmer omständigheter som påtalar tydlighet och 

krav på tolkning och förståelse. Tolkning blir nödvändig för att nya 

arbetsuppgifter, mål eller annat nytt ska kunna hanteras och för att nå ömsesidig 

förståelse av verksamhetens arbetsinriktning. Språket aktörerna använder utgör 

en del av kommunikationen och det dagliga sociala sammanhanget inom 

organisationen. Det som studeras är det som uttrycks i ord och konkretiseras 

genom att aktörerna gemensamt tolkar och skapar mening kring målinnehållet 

                                                      
5 Med aktivitet avses en avgränsad händelse inom vilken aktörer agerar (genom 
kommunikation med varandra) - alltså diskussionsmöten, eller diskussionsaktivitet. 
6 Välfärdsorganisation används synonymt med begrepp som kommunal 
förvaltningsorganisation, verksamhet och organisation. 
7 Politiskt styrd organisation. Organisationen är uppdelad på nämnder och 
förvaltningar/verksamheter  

3



28 

 

inom ett pågående arbete. Vidare studeras det sociala samspelet i förhållande till 

sin praktik, sitt sammanhang. För att beskriva det som omger aktörerna används 

begreppen kontext, sammanhang och situationer. Begreppen används för att mer 

nyanserat belysa nivåer inom vilka aktörerna agerar; dels helheten av en miljö (den 

vida praktiken för arbetet inom samhälle) där begreppet kontext används, dels det 

”omedelbara sammanhang” (Mäkitalo, 2005) där kommunikationen utspelar sig, 

där begreppet sammanhang används. Ett sammanhang innehåller flera mindre 

situationer.  

Med ansatsen att handling uttrycker tänkande, och att tänkande är en del av den 

handling som finns i ett sammanhang, kan man säga att aktörernas tankar kommer 

till uttryck genom kommunikationen dem emellan och karakteriseras av 

facktermer relaterade till verksamheten och dess olika grenar (jfr Säljö, 2002; Säljö, 

2014; Vygotskij, 2001). Kommunikation är en förutsättning för att organisation-

ens kunskaper ska förmedlas mellan aktörerna. Den är också en del av 

målformuleringsarbetet där lärande är invävt i en vardaglig aktivitet. Medan 

aktörerna arbetar pågår ett informellt lärande som kan antas vara delvis omedvetet 

(jfr Lave & Wenger, 1991; Wenger 1998). Genom aktörernas kollektiva processer 

av arbete och lärande antas vägen till målen bli ett lärande i sig. Mäktitalo (2012) 

menar att kunskap framträder i handling som en del av en social praktik. Det 

innebär att kunskapen blir synlig i konkreta diskussioner om målen. De 

omständigheter som villkorar arbetet i studien är unika och blir viktiga att lyfta 

fram (dessa beskrivs i nästa kapitel). Organisationen kan dock också anses vara 

typisk för välfärdsarbete. Diskussionerna kring begrepps innebörd kunde 

självfallet ägt rum i vilken annan offentlig organisation som helst, det kunde till 

och med ha rört samma begrepp. Studien ska ge ett praktiknära perspektiv på 

målformuleringsarbete i offentlig organisation, där aktörernas handlande i 

komplexa sammanhang åskådliggöras.  

Den studerade organisationen – en socialt formad och komplex 

verksamhet 

Den offentliga organisationen som här studeras är sammansatt av varierande, 

några vitt skilda, verksamhetsgrenar. Aktörer med olika utbildningsbakgrund 

representerar olika områden, till exempel teknik, pedagogik, socialt arbete osv. 

Dessutom bedrivs arbetet inom olika organisationsnivåer (från administrativa till 

operativa) och tillhör olika inriktningar där specialisering och organisations-

kulturell tillhörighet präglar synsättet. Arbetet mot de gemensamma målen går 

från delarna till en gemensam helhet, mellan verksamhetsområden, yrkesgrupper 

och kunskapsområden. Men en rikt nyanserad organisation är inte enbart en 
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tillgång. Mångsidigheten kan innehålla komponenter av svårigheter och villkor 

som komplicerar det gemensamma arbetet då skillnader mellan olika förvaltningar 

kan skapa hinder för målformuleringsarbetet eller för möjligheten att nå 

gemensamma mål. Dessa skillnader kan vara kulturella 8 . Det är bland annat 

genom normer och värderingar som den organisatoriska kulturen får sin form och 

skapar förväntningar och regler (Billett, 2004; Blome & Steib, 2014). För att 

hantera detta krävs bland annat kunskap om den egna organisationen och dess 

kärnverksamheter, om befintliga stödsystem, rutiner i det egna arbetet osv, men 

också kunskap om verksamhetstypiska begrepp. Det är allt detta som bidrar till 

det som här benämns som komplexitet i en organisation. Från organisationens 

perspektiv handlar det om att förstå och sträva åt samma håll, men hur kommer 

man fram till vad som är ”den rätta” innebörden av målen? Aktörerna tolkar 

innebörden av målformuleringarnas olika begrepp, de förhandlar och skapar 

gemensam mening. För att alla ska tolka målformuleringarna på samma vis, 

behöver de förklara sin tolkning för varandra.  

Målformuleringsarbetet utvecklas genom en rad sammanhängande aktiviteter och 

av varandra beroende faktorer. Den inbyggda komplexiteten formas av de olika 

verksamheternas kunskapsområden, regelverk och politiska vilja som kan 

avspegla flera nivåer av styrning. Detta måste tas hänsyn till och det åligger därför 

tjänstemännen olika typer av ansvar. Bakom stävan mot en gemensam förståelse 

för de målområden som formas finns ett arbete där ansvar och kunskap 

förhandlas. Var och en av organisationens aktörer har en roll i det kollektiva 

arbetet där alla ingår i en helhet mot att utforma den gemensamma vägen mot 

slutprodukten, d.v.s. ett gemensamt måldokument.  

1.3 Perspektiv och antaganden  

I avhandlingen studeras lärande och kunskap som integrerat i arbetet. Här vill jag 

åskådliggöra de perspektivval och antaganden som har betydelse för denna studie. 

Jag belyser först studiens perspektiv på lärande och därefter lärande i arbete där 

sociala sammanhang betonas som viktigt.  

Lärande i sociala sammanhang  

Lärandet är inget enskilt objekt, utan sker inbäddat inom i sociala sammanhang 

där människor interagerar med varandra, vilket innebär att lärandet har många 

                                                      
8 Med kultur avses de normer, värderingar och den kunskap som byggs genom socialt 
samspel (Säljö, 2014; Sätterlund, 2001). 
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dimensioner (Mäkitalo, 2012; Säljö, 2014). Lärande äger rum när människor pratar 

med varandra och deltar i olika typer av aktiviteter tillsammans. De relationer som 

finns mellan människor är en förutsättning för deras lärande. Sammanhanget 

påverkar människorna genom att de är del av det, men det är också tvärt om, d.v.s. 

att människorna formar sina sammanhang (Lave & Wenger, 1991; Säljö, 2014). 

Relationer är något som påverkar människor och formar kunskap (jfr Gustafsson 

& Rystedt, 2009). För att utvecklas och lära behöver människan interagera, det är 

så erfarenhet och kompetens byggs (Säljö, 2011; Wenger, 2000).  

Jag utgår från antagandet om att lärande sker i relationer mellan människor, vilket 

är studiens ansats. Ansatsen innebär att jag utgår från att lärande äger rum när 

människor pratar med varandra och deltar i olika typer av aktiviteter tillsamman. 

Lave och Wenger (1991) understryker att lärandet är en social process som består 

av att kunskapsutbyte med andra människor. De relationer som finns mellan 

människor betraktas här som en förutsättning för lärande, då de förmedlar 

kunskap mellan varandra (jfr Säljö, 2011). Perspektivet blir därför en 

utgångspunkt för min studie. 

Avhandlingen handlar om att förstå hur aktörers målformuleringsarbete kan 

genomföras inom ett socialt sammanhang där olika villkor påverkar lärandeprocessen. 

Betraktat ur det perspektiv jag ovan nämner, d.v.s. att lärandet måste förstås ur 

ett socialt och kulturellt sammanhang, finns antagandet om att mellanmänskligt 

sampel leder till lärande. Den offentliga organisationen är att betrakta som ett 

sammanhang för informellt lärande. Antagandet är den utgångspunkt varifrån 

fortsatta resonemang kommer att föras. Jag vet inte vad människorna jag studerar 

lär sig och jag gör heller inte anspråk på att studera det eller uttala mig om det, 

men med utgångspunkt i antagandet om att lärande sker när de arbetar kan jag 

studera lärandeprocessen, men den kan endast studeras genom det som är 

observerbart. Kommunikation är observerbart, till skillnad från lärande och blir 

därför både mitt och aktörernas verktyg i arbetet. Genom kommunikation 

förmedlar aktörerna kunskaper mellan varandra och sätter ord på sina tankar. 

Kunskap hörs, syns, utmanas och delas med andra. Kommunikationen är formad 

av kulturen i den organisation där de arbetar (jfr Säljö, 2014; Vygotskij, 1978; 

2001).  

Ur en aspekt på arbete     

Ovan nämner jag att lärandet har olika dimensioner beroende på var det äger rum. 

Det blir därför viktigt att även klargöra den aspekt ur vilket lärandet uppträder i 

arbete.   
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Lärandet är en del av arbetets vardag. Att lärandet är knutet till arbetet, som social 

praktik, får betydelse för praktikens utveckling och institutionalisering (Mäkitalo, 

2012; Säljö, 2014), men också för människornas utveckling och socialisering (Lave 

& Wenger, 1991; Säljö, 2014; Wenger 1998). Precis som arbetet påverkar hur 

lärandet betraktas, påverkar arbetet också det vi lär tillsammans. Arbetets miljö är 

anpassad för vissa uppgifter och får konsekvenser för hur lärandet bör förstås. 

Lärande i arbete påverkas av arbetets utformning; vilka människor som arbetar 

tillsammans, de kunskaper som är nödvändiga för arbetet, den fysiska 

omgivningen, de språkliga uttryck som används, de normer som utvecklats o.s.v. 

(Billett, 2004; Gustavsson, 2005; Mäkitalo, 2012; Sätterlund 2001). Detta kan 

sammanfattas som arbetets social och kulturella miljö. Individen är en del av 

samhällskulturen och en produkt av sin skolning. De kulturella normer som 

skapats inom organisationer kan komma från samhälleliga idéer som tillsammans 

med professionella kunskaper har rotat sig fast i praktiken genom socialisering i 

yrket (Säljö, 2014). Wenger (2000) menar att arbete inom organisationer är 

beroende av sociala, kulturella och historiska system för att kunskap ska utvecklas.  

I en stor organisation finns både dynamik och utmaningar, till exempel kan 

kunskap att bli uppdelad för att skapa ordning. Alm (2015) visar att samhällets 

institutioner har gått mot en ökad specialisering (jfr också Statskontoret, 2010) 

vilket bidragit att olika yrkesområden kulturellt och kommunikationsmässigt glidit 

från varandra. En konsekvens av detta är att det inom organisationer bildats 

”stuprör” med spetskompetenser av oliks slag men utan nära kontakt till varandra 

(jfr t.ex. Dunér & Olin, 2011). Detta innebär att när tjänstemän med olika 

expertkunskaper möts är förutsättningarna för ömsesidig förståelse inte alltid så 

bra. Expertkunskaper utvecklas lättare i en stuprörsorganisation och 

generalistkunskaper i en platt organisation. I en stor organisation med många 

experter blir kommunikationen komplicerad då tjänstemän inom olika områden 

kan ha utvecklat en arbetskultur, grupptillhörighet (jfr Bilett, 2004) och ett 

fackspråk som krävs för ett specifikt arbete (jfr Carlile, 2004). Synsätt, 

prioriteringar och samtalsformer kan vara olika och till och med orden kan ha 

skilda betydelser inom olika yrkesgrupper. Tolkningen av innebörder i 

gemensamma angelägenheter kan därför bli mycket olika (Carlile, 2004; Edwards, 

2012). Samtidigt innebär en ökad specialisering också en möjlighet till 

strukturmässig förenkling av komplexiteten och en möjlighet till fördjupning 

(Alm, 2015). Att varje del av organisationen har sin funktion och utvecklar ett 

fackspråk, kultur osv, behöver inte vara problematiskt. Skillnader i aktörernas 

arbetsinriktningar kan leda till gränsöverskridande kunskapsutbyte (jfr Akkerman 

& Bakker, 2011; Wenger, 2000). Samarbete är alltså ett sätt att lära sig mer i arbetet 
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genom att interagera mellan olika arbetsgrupper. Applicerat på arbete inom 

offentlig organisation, tolkar jag detta som ett nödvändigt erfarenhetsutbyte 

mellan expertområden. Vidare kan experter, med olika fackspråk, utveckla egna 

sätt att kommunicera genom att de träffas ofta, lär känna varandras sätt att tala 

eller utveckla ett gemensamt yrkesspråk. Ett gemensamt språk underlättar för 

aktörer inom samma del av en organisation att förmedla exakt vad de menar och 

vill (Carlile, 2004, Edwards, 2012). I en stor organisation kan dock ändå 

svårigheter uppstå internt i gruppen. Språkliga uttryck får ny betydelse i nya 

sammanhang vilket kan bli märkbart när ett gränsöverskridande arbete ska 

genomföras. Olika specialiseringar och uppfattningar om vad som till exempel 

kan anses vara rationell kunskap vid en viss tidpunkt kan bidra till att 

kommunikationen inte alltid är enkel, men kan resultera i ett lärande.  

De aktörer som ingår i den studerade organisationen har olika utbildnings-

bakgrund och tillsammans bildar de en komplex sammansättning av kunskaper 

med möjligheter för lärande (jfr Wenger, 2000). Arbetet inom den välfärds-

organisation som studerats har inte som sitt primära syfte att de anställda ska lära. 

Det förutsätts att de som får en anställning (t.ex. en tjänsteman) genom formell 

utbildning redan lärt sig grunderna för att bemästra sitt yrke och att det är dessa 

kunskaper som ska utövas. Det primära syftet är att arbeta. 

Sammanfattningsvis kan sägas att komplexiteten ställer till vissa svårigheter med 

att hantera gemensam kunskap över förvaltningsgränser eftersom de olika 

”stuprören” innehåller specifika kunskapsområden och på så vis skiljer sig åt, 

vilket gör att språkliga skillnader (som t.ex. facktermer) med olika innebörd 

används. Situationen kan få paradoxala konsekvenser då barriärerna kan tänkas 

både förhindra och underlätta innovation.    

  

8



KAPITEL 1  

 

33 

 

1.4 Bakgrund  

I detta avsnitt ges en bild av den kommunala organisationens ansvar och arbete 

med förändring, eftersom det också är sådant som påverkar aktörerna i deras 

utarbetande av mål.  

Svenska studier visar att välfärdsarbete kräver omvärldsorientering och 

medvetenhet om samhällsvillkor för att rätt åtgärder ska kunna riktas till 

samhällets utsatta grupper. Aktörernas välfärdsarbete medför ett särskilt ansvar. 

De måste värna om medborgarens delaktighet, jämlikhet och välfärd när de 

utarbetar nya måldokument. Det handlar om att bryta ner centrala styrdokument9 

till lokala åtgärdsprogram, identifiera medborgares olika behov och utifrån det 

formulera mål som möter behoven. Detta bygger på ambitionen att kunna 

anpassa det egna arbetssättet till det som är nödvändigt varför det också kan 

handla om att hitta nya arbetsformer, så att kommuninvånarna kan erbjudas gott 

stöd i olika livsskeden. Aktörernas arbete är omfattande och långsiktigt och 

behöver formas och organiseras så att det fungerar mot andra samhällsutmaningar 

och krav. Det kan handla om trender i form av driftsformer, men också 

kunskapssyn eller traditioner som påverkar hur aktörerna organiserar det egna 

arbetet. Aktörernas praktiska handlande har en grund i samhälleliga idéer om vad 

som ska anses vara rationellt vid en viss tidpunkt.  

Kommunens välfärdsarbete – en del av målformuleringsarbetet   

Svenska myndigheter har ett ansvar att arbeta med omsorgs-, välfärds- och 

folkhälsofrågor med inriktning mot folkhälsa. Av en regeringsskrivelse från 2011 

framgår att arbetet med folkhälsofrågor bör vara framåtsyftande utifrån ett 

vidsträckt intresse från olika samhällsaktörer (Skr. 2011/12:166). Ett nationellt 

folkhälsopolitiskt mål är ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa 

på lika villkor för hela befolkningen” (Folkhälsomyndigheten, 2014, s.16). Detta 

medför att även landets kommunala förvaltningar måste hantera frågorna utifrån 

sitt ansvar på lokal nivå. Men ansvaret är bredare än så. Diskussionen kring 

folkhälsofrågor och den gemensamma välfärden läggas också utanför de 

organisationer som vanligtvis förväntas ta detta ansvar. För en offentlig 

verksamhet med olika arbetsområden innebär det ett brett engagemang med olika 

förvaltningar involverade, men dessutom ett utåtriktat arbete med aktörer utanför 

den egna organisationen. Vad som anses vara välfärd eller folkhälsa är inte helt 

uppenbart, men båda begreppen fungerar som samlande benämningar för 

                                                      
9 Till exempel WHO: s document Healthy Cities och Safe Communities. 

9



34 

 

inriktning mot människors välmående. Välfärd handlar om levnadsförhållanden 

och baseras på siffror om ekonomi, hälsa, utbildning, bostäder o.s.v. (NE, 2014) 

och folkhälsa är ett samlingsbegrepp för befolkningens fysiska, psykiska och 

sociala hälsa, d.v.s. det allmänna hälsotillståndet (Malmquist & Isacsson, 2016). 

Kommunens välfärdsarbete är en naturlig del av folkhälsoarbetet. Det är ett 

hälsofrämjande och förebyggande arbete, inriktat mot att förbättra medborgarnas 

levnadsförhållanden och samtidigt en del av målformuleringsarbetet.  

Samhällets offentliga välfärdsorganisationer (organisationer inom kommun och 

landsting) är de institutioner där aktörer har till uppgift att arbeta för samhället 

och dess medborgare. Den studerade organisationen drivs i kommunal 

förvaltningsform, vilket innebär att den är en politiskt styrd organisation vars 

centrala ansvar är att upprätthålla välfärden (skola, socialtjänst, viss sjukvård osv.) 

inom det geografiska området. De som arbetar inom välfärdssektorn är offentligt 

anställda med olika uppgifter och yrkeskompetens. Från verksamhetens 

perspektiv riktar välfärdsaktörerna sina professionella blickar mot ”det yttre”, 

”det omgivande”, i syfte att gå samhällets behov till mötes. Detta kräver både 

generell kunskap om kommunen, uppdraget, det lokala folkhälsoarbetet osv och 

sakkunskap inom olika områden, men också en medveten drivkraft i 

samhällsplaneringen för att utformningen av arbetet ska omvandlas till lämpliga 

insatser, d.v.s. resurser på både individuell och strukturell nivå. I förutsättningarna 

för offentlig verksamhet finns krav på ständig förnyelse – en förväntan om 

anpassningsbarhet till det omgivande samhället.  

Vissa behov kanske kan tillgodoses på andra sätt än tidigare eller genom andra 

aktörer, till exempel genom privata och ideella organisationer, vilket kan få 

effekter för det offentliga utförandet. Detta utmanar aktörerna att sträva efter 

balans mellan medborgares önskemål och utbudet av det offentliga stödet samt 

att hitta den organisationsstruktur som bäst kan ge stöd (Bergmark & Minas, 2007; 

Blome & Steib, 2014; Ohlsson, 1995) vilket i sin tur kan leda till behov av ny 

kunskap hos dem som arbetar. I de redan etablerade systemen av aktiviteter finns 

kunskaper, så som praktiska färdigheter och expertkunskaper (jfr Köppä, Sivonen 

& Stahle, 2004), som avspeglar sig genom olika typer av beslut. Samarbete, 

välfärdsaktörer emellan samt mellan politiker och välfärdsaktörer, kan skapa ny 

förståelse för och förändring av det som uppfattas som problematiskt. Ett 

medvetet visionsarbete anses i sådana sammanhang vara betydelsefullt, vilket 

bland annat framgår av en rapport från SKL (2006). Visioner är viktiga, men inte 

tillräckliga för ett realiserbart resultat. Detta visas även i en rapport från 

Socialstyrelsen (2012a) där det pekas på att det förutom visioner också krävs 
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tydliga mål som stöd genom hela processen av förankring och förändring inom 

organisationen (Socialstyrelsen, 2012a).  

Välfärdsorganisationens utmaningar  

För att sätta det studerade fenomenet i ett sammanhang kan ett vidare perspektiv 

vara behjälpligt. Aktörerna måste komma fram till hur de ska bedriva sin 

verksamhet utifrån arbetsmarknadsläge, demokratiaspekter, trender från privat 

sektor och krav om evidensbaserad kunskap, för att nämna några exempel. 

Rådande samhällsförhållanden påverkar utveckling och utformning av offentliga 

verksamheters interna arbete. Arbetets ökande komplexitet leder till utmaningar 

både nu och i framtiden där olika kunskaper möts och konkurrerar om 

uppmärksamhet. 

Arbetsmarknadens krav  

Ett exempel kan handla om vad som anses vara nödvändig kunskap för att matcha 

arbetsmarknadens krav. Det har gjorts statliga utredningar om utbildningsbehov, 

arbetslöshet, matchning av utbud och efterfrågan, gällande kunskap och arbete, 

till exempel mellan val av utbildning och arbetsmarknadens efterfrågan (ex SOU 

2015:97). Synen på efterfrågan av kunskap i arbete får effekter för krav på 

utbildning och utformningen av arbetsuppgifter samt arbetsprestation. Men också 

ekonomins påverkan på utvecklingen mot olika organisationsformer får effekter 

på individ- och strukturnivå inom samhället (jfr Castells, 2010; Lundquist, 1998; 

Ohlsson, 1995). Genom snabb information, effektivitet och tekniska lösningar 

utmanas både individ och samhälle i alltmer komplexa sammanhang (Karlsson, 

2005). Detta får konsekvenser inom arbetslivet generellt, där produktivitet, 

tillgänglighet, flexibilitet osv. är en del av utvecklingen. Utmaningarna kan få 

effekter för enskilda medborgare i form av arbetslöshet om de saknar rätt 

utbildning. Det kan påverka välfärdsorganisationer och dess aktörer på olika 

nivåer eftersom de har makt att ingripa, förebygga och åtgärda dessa svårigheter. 

I ett samhälle med snabb utveckling krävs möjlighet att vidta behövliga åtgärder 

och förnyelse. Detta är viktigt för att de som saknar passande utbildning inte ska 

hamna utanför arbetsmarknaden, eftersom utanförskap kan medföra nya 

svårigheter (Oskarsson, 2012). Det är bland annat det som motiverar den 

studerade organisationen till att vässa sin viljeinriktning, skärpa upp målen och 

arbeta förebyggande för att komma åt olika samhällsproblem som uppstått på 

grund av förändringar på arbetsmarknaden. De måste hitta nya sätt att arbeta, sätt 

som är anpassade till rådande samhällsförhållanden.  
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Ett demokratiskt och inkluderande samhälle   

Samhällets välfärdsaktörer ställs hela tiden inför nya utmaningar. Vad som är ett 

inkluderande demokratiskt samhälle och vilka samhällsmedlemmar som anses bör 

vara delaktiga har skiftat över tid och plats. Förhållanden förändras, omvärderas 

och hamnar i centrum för vad som anses vara problematiskt. Välfärdskraven och 

den ökade efterfrågan på offentliga tjänster (framförallt under 1990-talet då kravet 

på fler välfärdstjänster växte) bidrog till expansionen av offentliga verksamheter. 

I en rapport från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL, 2014) noterades en 

ökning av välfärdssektorn, genom bland annat barnomsorg, under perioden 1980-

2012. Nya livsmönster och förändrade demografiska förhållanden påverkade 

medborgarnas förväntningar rörande rättigheter till offentliga tjänster. Av SOU 

2001:79 framgår också att välfärdsutvecklingen under 1990-talet bidrog till större 

skillnader mellan grupper där framförallt ensamstående mödrar, utlandsfödda och 

ungdomar fått sämre villkor i jämförelse med övriga.   

Genom att styrningen av välfärden har decentraliserats, har också medborgarna i 

kommunerna kommit närmare makten och fått möjlighet till lokalt inflytande, 

vilket kan ses som en aspekt av demokrati (Nordin, 2014). Som medborgare har 

man möjlighet att genom demokrati och delaktighet påverka myndigheters 

utformning av den gemensamma framtida välfärden (jfr Mattson & Petersson, 

2011). Det lokala inflytandet (dvs. decentraliserad makt) är en möjlighet för 

medborgarna att påverka sina liv och sin närmiljö. Dock är detta inte enkelt eller 

oproblematiskt. Grupper som är utanför samhällets gemenskap och har en 

svagare ställning kan istället få svårare att ha inflytande på offentliga 

organisationer. Till exempel ger avsaknad av utbildning färre möjligheter på 

arbetsmarknaden och kan leda till arbetslöshet och utanförskap, men också vissa 

funktionshinder, hälsa eller ålder kan försvåra möjligheten till inflytande då det 

minskar möjligheten att föra sin egen talan. Detta blir särskilt tydligt om individen 

befinner sig i en beroendesituation. För att stärka utsatta gruppers rättigheter har 

lagreglerade åtgärder ibland blivit en nödvändig markering (Oskarsson, 2012; 

Socialstyrelsen, 2011).  

Kunskap är viktigt för att förstå individers behov. Det innebär samtidigt makt att 

genom kunskap vidta olika typer av åtgärder. De som arbetar, välfärdsaktörerna, 

och bestämmer inom välfärdssystemet har olika typer av kunskaper (specifikt 

inom olika yrkesområden, men också om byråkratiska regler) och möjlighet att 

påverka. Ansvar och krav på utbildning och kunskap hamnar i rampljuset för 

frågor om vems kunskap som ska göras gällande, vilka kunskapskrav som ska 

råda, vilka områden ska prioriteras, vilka mål ska förverkligas osv. Detta är 
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exempel på frågor som diskuteras som offentliga angelägenheter och blir på så vis 

också belysta och debatterade av det kringliggande samhället (jfr Nowotny, 2003; 

Svensson, 2011). Medborgarna blir upplysta, vilket bidrar till transparens och 

legitimitet åt demokratin. En annan aspekt av ansvar är det inbyggda 

kontrollsystem som finns av myndigheters arbete. Att följa styrdokumentet, lagar, 

föreskrifter, modeller osv är yrkesgruppernas ansvar, men kan samtidigt begränsa 

deras utrymme att agera utifrån kompetens (Ahlbäck Öberg & Widmalm, 2016; 

Svensson, 2011). Detta ger en uppfattning om en djupt rotad komplexitet av krav. 

Från ett medborgarperspektiv kan det arbete som utförs av välfärdsorganisationer 

uppfattas som formellt och byråkratiskt. Även om avsikterna är goda kan 

konsekvenser av en sådan uppfattning leda till brist på förtroende för myndigheter 

och den offentliga makten (jfr Nilsson, 2012). Det kan uppfattas som att makten 

är alltför formell, byråkratisk och ogenomtränglig och stå i motsats till vad som 

kan uppfattas som demokrati (Rothstein, 2001). 

Effektivitet och marknadsmässighet 

Även om man anser att välfärdsarbete självklart måste bygga på olika gruppers 

behov är detta inte alltid det som är drivkraften bakom förändringarna i arbetet. 

Det kan finnas krav på effektivitet och resultatstyrning. Blomberg och Petersson 

(2010) visar i sin studie (svensk kontext) att tjänstemäns ansvar för fördelning av 

hjälpinsatser också styrs av organisationens effektivitet. Studien pekar på att 

tjänstemännens lojalitet och agerande påverkades av den administrativa praktiken, 

exempelvis av ekonomiskt ansvar och ansvar att förmedla tjänster. På så vis 

organiseras det offentliga arbetet utifrån krav på effektivitet. Också i en annan 

studie (amerikansk kontext) anser Blome och Steib (2014) att organisering av 

samhällsinsatser kan riskera att påverkas av annat än målgruppens behov. De 

menar att det finnas risk för att organiseringen av de offentliga insatserna inte helt 

grundas på målgruppers behov, utan istället utgår från politikers och tjänstemäns 

egna önskemål (studien handlar om bemanningsmönster). Blome och Steib menar 

att det därför kan vara nödvändigt att genomföra organisatoriska förändringar 

som leder till nya arbetssätt, så att individers olika behov istället lättare kan 

bevakas. 

En annan aspekt av yttre krav på välfärdssektorernas arbete är inflytande från 

idéer om marknadsmässighet. Genom ett växande antal privata utförare av 

skattefinansierad samhällsservice, till exempel inom vård, skola, äldreomsorg, stöd 

och service till funktionsnedsatta (jfr Bäck, 2000; Finansdepartementet, 2013) och 

ideella insatser (Essen, Jegermalm, & Svedberg, 2015) fördelas genomförandet på 
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skilda organisationer i samhället. Olika riktningar för styrning av offentlig sektor 

kan ses som uttryck för yttre krav och påverkar organisationerna att ledas mot 

effektivisering. Begrepp som konkurrens, resursfördelning, decentralisering, 

centralisering, top-down, bottom-up, New Public Management (NPM), 

specialisering, civilsamhällets ansvar osv. är exempel på idéer som under årtionden 

trängt sig in från privat sektor och influerat offentliga organisationer till 

problemlösning och styrning av verksamhet. Modeller som valfrihetssystem, 

kundvalssystem, beställare och utförare, prestationsbaserad resursfördelning, 

konkurrensutsättande, målstyrning m.m. har blivit förebilder för svenska 

välfärdsorganisationer (Ahlbäck Öberg & Widmalm, 2016; Bendz, 2015; 

Blomberg & Petersson, 2010; Fältholm & Johansson, 2008; Nordin, 2014; 

Parding & Abrahamsson, 2010; Socialstyrelsen, 2012a). De lösningar som 

inverkat på organiseringen har sett olika ut. Påverkan genom målstyrning som 

under 1980–90-talet utvecklades till ett typiskt verktyg för kommunala 

verksamheter, främst gällande de skandinaviska länderna (Haugasgjerd Allern & 

Kleven, 2002), är idag en av de centrala delarna av New Public Management. 

NPM är ett samlingsnamn för idéer rörande marknadsstyrning inom privata 

företag och kretsar kring ekonomi och effektivitet. Denna typ av idéer har haft 

inflytande på offentliga verksamheter (Ahlbäck Öberg & Widmalm, 2016; Parding 

& Abrahamsson, 2010). Studier har gjorts kring effekterna för organisering av 

välfärd på lokal nivå (t.ex. Olafsdottir, Bakhtiari & Barman, 2014), men också 

utifrån medborgares uppfattning om detsamma, till exempel om kundvalsmodell 

(Bendz, 2015). Även civilsamhällets ökade roll att komplettera offentliga tjänster 

har blivit märkbart (Olafsdottir, Bakhtiari & Barman, 2014). Allt detta är en 

spegelbild av trender, ofta från industrivärlden, som överförs till 

välfärdsorganisationer och visar sig genom påverkan på föreställningen om 

genomförandet av arbetet, till exempel styrformer vars idéer är marknadsliknande. 

Att anpassa den offentliga sektorn till tankar om effektivitet, produktivitet osv. 

påverkar välfärdssektorn genom idéer om styrning och mätbarhet. För en 

välfärdsorganisation kan effektivitetstänkandet bli ett mått på genomfört 

välfärdsarbetearbete. Att välfärdsorganisationer väljer att mäta resultat kan handla 

om att det är ett sätt att omvandla politik till praktik men det kan också handla 

om en offentlig redovisning av genomfört arbete; d.v.s. ett tydligt sätt att visa vad 

skattebetalarnas pengar används till och att medborgarnas krav besvaras (Ahlbäck 

Öberg & Widmalm, 2016; Fältholm & Johansson, 2008; Parding & Abrahamsson, 

2010).   
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Evidensbaserad kunskap och praktik  

Kunskapsutveckling sker på alla nivåer inom samhällets välfärdsorganisationer. 

Inom socialtjänstens område har evidensbaserad kunskap och praktik länge varit 

föremål för diskussion. Samma gäller för utbildnings- och undervisningsområdet 

där man pratar om evidensbaserat arbetssätt. Evidensbegreppet började först 

användas inom hälso- och sjukvård och förekommer numera även inom skola 

och socialtjänst. Tanken är att skapa en stabil kunskapsbas för arbetet (Denvall & 

Johansson, 2012).  

Det framgår av socialdepartementets skrivelse (Socialdepartementet, 2016) att 

evidensbaserad kunskap kan bidra till att höja kvaliteten inom välfärdsområdet till 

önskad nivå. Samtidigt menar Liljegren och Parding (2010) precis som Denvall 

och Johansson (2012) att evidensbaserad kunskap också används för nationell 

styrning och kontroll inom ett arbetsområde, s.k. kunskapsstyrning eller 

resultatstyrning. Evidensbaserad kunskap kan till exempel vara ett sätt att utifrån 

ett lokalt organisationsperspektiv påverka anställdas kompetens i en viss riktning, 

genom lokal reglering. Den evidensbaserade kunskapen skapar grund för 

utvärdering av insatser som riktar sig mot vissa målgrupper, men styr också upp 

det arbete som utförs av vissa professioner (Denvall & Johansson, 2012). Här kan 

koppling göras till idéer om ett gemensamt fackspråk, som ett sätt att styra 

verksamheter mot det som uppfattas som god kvalitet. Enligt Liljegren och 

Parding (2010) är detta exempel på hur offentligt välfärdsarbete kan kontrolleras. 

Fördelen är att arbetet kan styras genom fackspråk (och bestämda koder i 

dokumentation) samt förmedla kunskapssyn via centrala styrsystem 

(bedömningsinstrument, gemensamma mallar för utredning, dokumentation osv). 

Evidens är en utgångspunkt för både arbete och förhållningssätt och förväntas ha 

inverkan på verksamhetens syn på kunskap och kunnande samt yrkesutövande. 

Socialstyrelsen (2016b) menar att evidensbaserat arbete innebär att väga samman 

egna expertkunskaper med tillgänglig kunskap och erfarenhet. Kunskaps-

begreppet har alltså en central plats i diskussionen om evidensbaserad kunskap 

och utgör också en bas för ett lärande, kompetensutveckling, för de som arbetar 

i dessa verksamheter. Vidare kan evidens ange ett perspektiv på utförande av 

arbete. Det framgår av ett protokoll från regeringssammanträde 2010-06-17 

(Socialdepartementet, 2010, s. 3) att evidensbaserad praktik är ett förhållningssätt: 

En evidensbaserad praktik är ett förhållningssätt för ett ständigt och 

systematiskt lärande, där brukaren och de professionella, utifrån bästa 

tillgängliga kunskap, tillsammans fattar beslut om lämpliga insatser i den 
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mån brukaren eller hans eller hennes närstående kan och vill vara 

delaktiga. Vetenskap blir användbar först när den integreras med 

professionell erfarenhet och förmåga samt brukarens situation och 

önskemål. Socialtjänsten är en del i ett komplext välfärdssystem där det 

förutom brukare och profession finns ytterligare intressenter som till 

exempel politiker, medborgare, frivilligorganisationer etc. Detta 

komplexa system förutsätter många gånger också samarbete med både 

andra huvudmän (landsting och statliga myndigheter) och socialtjänsten 

i andra kommuner för att arbetet ska hålla hög kvalitet och ge goda 

resultat. (Socialdepartementet, 2010, s.3) 

Evidenstänkandet har också implementerats inom de yrken som finns inom 

utbildningsområdet. Utbildningsplanernas framhävande om vetenskaplig grund 

och beprövad erfarenhet är också ett uttryck för praktikens evidensbasering inom 

området (Levinsson, 2013). Skolverket (2015) betonar kunskap som färskvara och 

stödjer evidenstänkandet kring kunskap. Att i arbetet använda evidensbaserad 

kunskap innebär att använda den kunskap som anses vara den mest trovärdiga. 

Kunskap är något som utvecklas och någon slutlig kunskap finns därför inte. Det 

handlar om ett ansvar att använda den bästa tillgängliga kunskap som finns. 

Evidens är den gemensamma vetenskapliga basen för lärare i deras arbete och 

Skolverket (2015) skriver att: 

Evidens kan förstås som den kunskap som för tillfället är mest tillförlitlig. 

Forskning och beprövad erfarenhet inom utbildningsområdet är en 

process i rörelse och det blir därför missvisande att tala om säker eller 

slutgiltig kunskap. (Skolverket, 2015) 

Avslutande kommentar 

Det som presenterats i avsnittet Bakgrund är aspekter som handlar om att arbeta 

utifrån rådande tidsanda. I en kommunal förvaltningsorganisation måste olika 

förvaltningar samarbeta och ge företräde åt de välfärdsområden som ska 

prioriteras. Det jag beskrivit rör evidens, styrning, effektivitet, krav och ansvar 

och är sådant som får konsekvenser för välfärdsorganisationers prioriteringar och 

utformning av verksamhet (jfr Ahlbäck Öberg & Widmalm, 2016; Svensson, 

2011). Sammansättning av olika krav visar endast en bråkdel av vad det kan 

innebära för arbetet inom en kommunal organisation. Citaten om evidensbaserad 

kunskap är två exempel från verksamhetsområden och berör därför en begränsad 

del av en kommunal organisation, skola och socialtjänst. Dessa exempel illustrerar 

synen på kunskap inom en välfärdsorganisation och man kan anta att de krav och 
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synsätt som här presenteras kan få effekter för en hel organisation. Det kan därför 

också vara sådant som får effekter för ett målformuleringsarbete.   

1.5 Intresse och förförståelse 

Mina personliga erfarenheter från tidigare arbete är betydelsefulla för förståelsen 

av verksamheternas aktiviteter och dessas innebörd. Det är min uppfattning att 

kännedom om arbetets karaktär kan bidra till en mer specifik förståelse. Jag har 

däremot ingen arbetserfarenhet från den organisation jag studerat. 

Exempel på sådant som hör till min förförståelse är arbete kring reformer som 

medfört utarbetande av mål och implementering på både organisations- och 

individnivå; lokala förbättringsidéer där gemensam förståelse krävs för att arbetet 

ska uppfattas som gott. Även studier av andras förändringsarbete har bidragit till 

min erfarenhet. Till exempel genomfördes en studie (Bülow, Seitl och Rolander, 

2014) kring en modell för hur sjukvårdens aktörer samarbetar över 

professionsgränserna för att uppnå bästa möjliga rehabilitering av patienter inom 

primärvården. I samband med studien genomförde jag observationer av olika 

professioners möten för att se hur modellen användes som arbetsinstrument. 

Mina erfarenheter kommer alltså både från eget praktiskt utövande och från 

betraktandet av andras praktiska utövande. 

Några av mina tidigare arbetsuppgifter har inneburit tolkning av till exempel 

lagtext eller begrepp som ansetts viktiga för arbetet, i samband med handläggning 

och utredning av ärenden. Lagtext har till exempel en viss betydelse i föreliggande 

studie och tolkning av begrepp är central. Att förstå lagstiftarens intention kan 

innebära en tolkning av de begrepp som ingår och en förutsättning för att 

agerandet ska gå i linje med avsikterna. Min erfarenhet är att man av detta skäl, 

och av tradition, väljer att använda de begrepp som är kända och vanligen 

förekommer i sammanhanget. Det finns en tillit till att ord som förekommer i ett 

sammanhang också kommer att fungera i ett annat. För att inte uttrycka något 

annat än det som var tänkt, i till exempel lagtext, citeras meningar därför 

ordagrant. Å andra sidan finns det möjlighet att i förarbeten till lagtext söka efter 

bakomliggande avsikter, men det kan ta tid. Det finns också sammanhang där det 

inte går att eftersöka den exakta innebörden av ett begrepp eller en mening. I 

dessa fall kanske en pragmatisk inställning blir mer effektiv? Alla begrepp kan 

omöjligen vändas och vridas på, då det förmodligen skulle bli omständligt. 

Genom att nämna detta vill jag också visa mitt intresses ursprung. 
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Varför är det intressant att studera offentliga aktörers arbete?   

Möten 

Som tidigare nämnts bygger aktörernas arbete på diskussioner. Att diskutera är att 

arbeta. För att förstå interaktionens betydelse och de aktiviteter som pågår i den 

kommunala förvaltningen måste man också förstå att diskussioner inom dessa 

formella möten är viktiga för aktörerna. Möten som dessa ger form åt arbetet och 

är tillfällen för erfarenhetsutbyte, lärande och problemlösning (jfr Billett, 2004; 

Mäkitalo, 2005). Mötesforskning är något som intresserar forskare inom flera 

discipliner eftersom möten har blivit en viktig del av det nutida moderna arbetlivet 

(t.ex. kan här nämnas sociologen Malin Åkerström, som studerat möten och 

mötesformer och antropologen Helen B Schwartzman som studerat möten med 

inriktning mot arbete och organisationer). Eftersom möten är en del av den 

kommunala förvaltningsorganisationens arbetsformer, kan de aktiviteter som 

pågår inom ramen för dessa utgöra skäl för ytterligare intresse. I denna studie är 

möten en naturlig del av den formella organisationen och utgör sammanhanget 

för det målformuleringsarbete som studeras.  

Det arbete som pågår inom en förvaltningsorganisation är inte alltid synligt utåt, 

vilket skapar nyfikenhet kring vad som görs och hur det går till. Denna avhandling 

kan bidra till förståelse för en del av det målformuleringsarbete som sker inom en 

välfärdsorganisation eftersom den ger insyn i formella möten genom att belysa 

delar av aktörernas arbete – en inblick i offentlighetens arbetsrum.   

En upptäckt  

Vad som också bidrog till intresse för att ta reda på hur det går till i mål-

formuleringsarbete var när en mindre process av aktiviteter upptäcktes. Under det 

inledande forskningsarbetet upptäcktes en avgränsad del av aktörernas arbete dit 

olika möten och textdokument kunde kopplas. Detta var en arbetsprocess där 

måldokumentet blev synligt både som utkast och som färdigt dokument. En 

jämförelse mellan ursprungsdokumentet och slutprodukten visade att 

skillnaderna mellan dessa två dokument inte var stora, vilket blev ytterligare ett 

motiv till att ta reda på mer. Det rådde ingen tvekan om att det låg mycket arbete 

bakom dokumentet, men hur kunde aktörernas arbete förstås? Detta blev en 

drivkraft till att vidare studera och förstå några av aktiviteterna och en titt bakom 

kulisserna till aktörerna arbete. 
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Exempel från två arbetsområden  

Här belyses två exempel (gäller skola och socialtjänst) för att visa andra 

arbetsområden där tolkning är en ständig del av arbetet.   

Utformningen av verksamhetsmål, bedömningar av individers behov av insatser 

eller elevers kunskaper som resulterar i betyg kräver gemensamma diskussioner 

och tolkningar, bland annat av begrepps betydelser. Dessa aktiviteter kan göras 

jämförbara med det målformuleringsarbete som studeras i denna avhandling, där 

arbetet kräver gemensam tolkning.  

Den som arbetar inom skolans värld måste tolka skolans övergripande mål, förstå 

riktlinjer10 och sätta betyg11. Vad som gäller för bedömning finns i föreskrifter 

(SKOLFS 2011:19) där kunskapskraven för olika ämnen kan utläsas. Till exempel 

framgår kunskapskraven för betygen E, C och A i slutet av årskurs 9 (exemplet 

gäller musik), där nivåskillnaden mellan betygen beskrivs genom en skärpning av 

begreppet ”säkerhet”. I texten används ”viss säkerhet”, ”relativt god säkerhet” 

och ”god säkerhet”12. Ett annat exempel kommer från samma årkurs, men gäller 

ämnet samhällskunskap. Texten beskriver skillnaderna mellan betygsnivåerna 

genom en gradering av kunskapskravet. Detta görs genom att det centrala 

begreppet ”kunskap” intensifieras. Kraven för betygsnivåerna avskiljs genom: 

”grundläggande”, ”goda” och ”mycket goda” kunskaper om samhällsstrukturer. 

Till detta finns mer utförlig text än vad som ovan framgår, men det jag främst vill 

peka på är att oavsett hur mycket som skrivs, måste de abstrakta begreppen ändå 

kompletteras genom individers tolkning och förståelse. Hur går detta till? 

Tolkning och den praktiska omvandlingen från förståelse till handling gör 

bedömningen av betyg flerdimensionell och komplicerad (Rinne, 2012). Samma 

sak gäller de bedömningar som görs av insatser inom socialtjänsten. Dessa baseras 

på regler och lagar, men ändå görs olika bedömningar av olika utredare. 

Edvardsson och Vahlne Westerhäll (2014) diskuterar problematiken i 

utredningssammanhang och hur andra krafter tränger sig in och gör anspråk på 

tolkningsutrymmet i samband med myndighetsutövarnas bedömning, likt de 

tolkningar som görs i betygssammanhang. Här finns en komplexitet av 

bakomliggande villkor som styr och som påverkar tolkningen av text och tal. Det 

                                                      
10 Övergripande mål och riktlinjer framgår av läroplanen 
11 Utifrån kursplaner och kunskapskrav 
12 Exemplet gäller elevens deltagande och följsamhet i sång, rytm och tonhöjd. 
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är alltså inte så självklart som att säga att det är individens behov som styr den 

tolkning och bedömning som görs.  

Vad dessa exempel har gemensamt är att de bygger på professioners olika 

erfarenheter, kunskaper och kunskapsanspråk (kring elevers kunskaper, klientens 

eller patientens behov) i beslutsfattande i arbete. Det krävs kunskap för att 

inhämta relevant information. I båda fallen görs en tolkning av innebörd och 

mening skapas kring det som är nödvändigt, till exempel lagar, läroplansmål och 

formuleringar av betyg kopplade till detta, där viktiga begrepp fylls med betydelse. 

Detta sker inom system av komplicerade sammanhang och kan antas få 

konsekvenser för det arbete som genomförs. Mitt avhandlingsarbete har flera 

beröringspunkter med de två exempel som nämnts. De kollektiva sammanhang 

som yrkesgrupperna befinner sig inom kommer förmodligen inte bara att påverka 

gruppernas tolkningar av betydelser, utan också deras lärande i arbete. Detta 

exemplifierar vikten av att studera de villkor som ger uttryck för lärande inom 

offentlig verksamhet.   
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1.6 Syften och frågeställningar  

Målformuleringsarbete är inte ett isolerat fenomen. I det arbete som utförs inom 

större organisationer, där många människor arbetar, finns en komplexitet som 

innebär att olika villkor 13  påverkar ett målformuleringsarbete. Eftersom 

fenomenet finns i ett sammanhang måste det också ses i relation till detta, d.v.s. 

till organisationens villkor samt till den mellanmänskliga interaktion som finns.  

Det faktum att människan är aktiv i sitt kunskapssökande och lärande leder också 

till möjlighet att agera utifrån det sociala sammanhang som hen befinner sig inom. 

Detta understryker synen på människan som central i sin roll med möjlighet att 

kunna påverka sitt arbete. De aktiviteter som utförs inom en organisation som 

denna kan därför ses som effekter av ett mänskligt agerande och ett svar på 

organisatoriska villkor (jfr Säljö, 2000). Den kunskap som synliggörs och det 

lärande som uppstår måste betraktas utifrån sin kontext eftersom den kan ge 

förståelse för villkoren. Genom att studera de situationer som aktörerna befinner 

sig i kan en praktiknära bild av den sociala och kulturella verkligheten göras synlig.  

Målformuleringsarbete kräver kommunikation och meningsskapande som en del 

av genomförandet. För att kunna studera målformuleringsarbete fokuseras därför 

samspel i sociala sammanhang, d.v.s. kommunikation mellan aktörerna i samband 

med utarbetande av mål. Att studera hur en organisation formulerar sina mål 

innebär att studera hur verksamhetsmålen kommuniceras i formella arbetsmöten. 

Dessa möten kan beskrivas som aktiviteter som gör det möjligt att studera villkor 

för lärande, genom det som kommer till uttryck i direkt arbete, till exempel genom 

fackspråk, tolkningar osv.   

Denna studie ska bidra till kunskap kring villkoren för lärande inom ramen för 

arbete kring verksamhetsmål.  

Avhandlingens övergripande syfte  

Målformuleringsarbete som aktivitet inom en pågående arbetsprocess ger 

förutsättning för att studera lärande genom diskussioner mellan olika aktörer. 

Avhandlingens övergripande syfte är att förstå hur målformuleringsarbete i offentlig 

verksamhet kan genomföras inom ett socialt sammanhang där olika villkor påverkar 

lärandeprocessen. 

                                                      
13 Jag använder mig av villkor som något som finns i praktiken och dess sociala 
sammanhang. 
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När aktörerna uttryckt målen i text kommer det att fungera som ett underlag för 

deras vidare diskussion och arbete. För att innehållet ska kunna realiseras i arbetet 

måste det först tolkas. Intentionerna i målen behöver förstås, men också anpassas 

till respektive verksamhet inom organisationen. Detta gäller exempelvis 

innebörden av de begrepp som ingår i målformuleringarna. Diskussioner kring 

dessa begrepp är en kollektiv aktivitet av tolkning och meningsskapande och 

handlar om en strävan att nå en gemensam förståelse kring målformuleringarna. 

Detta meningsskapande kan förstås som ett villkor för att lärande ska äga rum 

och en nödvändig del av målformuleringsarbetet och aktörernas gemensamma 

lärande. Det är genom aktörernas kommunikation i olika sammanhang som något 

kan sägas om deras tolkning och förståelse av målformuleringarna. Med hjälp av 

kommunikationen undersöks hur mål tolkas i sociala sammanhang. Vidare 

undersöks kompetens i målformuleringsarbetet relaterat till meningsskapande.  

För att konkretisera det som studeras har jag brutit ner det övergripande syftet i 

två delsyften, ett med fokus på aktörernas meningsskapande och ett på 

kompetens. Det första delsyftet handlar om att förstå hur meningsskapande villkoras 

med hjälp av kommunikation, rörande betydelsen av olika målformuleringar för att uppnå en 

gemensam förståelse. Det andra handlar om att förstå hur kompetens kommer till uttryck i 

de sammanhang där verksamhetens mål diskuteras och hur det kan förstås som en del av 

agerandet i målformuleringsarbetet. De forskningsfrågor som varit vägledande i arbetet 

är: Hur skapas gemensam mening? Hur kommer aktörerna fram till vilken 

tolkning som ska gälla? Hur ser meningsskapande ut i olika sammanhang? Hur 

kommer kompetens till uttryck i måldiskussionerna? Hur förhåller sig olika 

kompetenser till meningsskapande och sammanhang? Men även andra frågor har 

varit del av arbetet, så som: Vad styr utarbetandet av målformuleringarna och 

vilken kompetens framträder hos aktörerna?   
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1.7 Avhandlingens disposition  

I det första kapitlet ges en yttre förståelseram till avhandlingsarbetet. Mina 

utgångspunkter och avhandlingens avgränsning framgår eftersom det är 

förutsättningar i förståelsen av syftet med avhandlingsarbetet. Bakgrunden ramar 

in problemområdet genom beskrivning av kommunens välfärdsarbete som en del 

av deras målarbete. Avslutningsvis presenteras syftet med avhandlingen.  

Kapitel två har en viktig roll då det syftar till att ge en kontextbeskrivning av 

studieobjektet och sammanhanget för studien – en närmare beskrivning av den 

kontext som den studerade organisationen och dess aktörer befinner sig inom. 

Kapitlet blir en första tillämpning av den vida definitionen av kontextbegreppet 

då aktörernas miljö beskrivs, men också av de sammanhang där det praktiska 

arbetet sker, inom vilka kommunikationen utspelar sig.  

Tidigare forskning finns i det tredje kapitlet. Forskning om målformuleringsarbete 

inom kommunal förvaltningsorganisation beskrivs ytterligare, utöver vad som 

finns i det första kapitlet och förekomst och innehåll av studier som på olika sätt 

har koppling till detta arbete nämns.  

Det fjärde kapitlet ramar in avhandlingen teoretiskt. Kapitlet är uppbyggt kring 

meningsskapande, kunskapsdomäner och kompetens samt dessa begrepps 

inbördes relationer och kopplingar till lärande och kunskap. Språkets och 

kommunikationens betydelse som verktyg för meningsskapande är också del av 

den teoretiska förståelsen av det empiriska materialet.  

I det femte kapitlet beskrivs studiens metodologiska överväganden och val av 

metod. Förklaring av arbetets tillvägagångssätt, både vad gäller insamling av det 

empiriska materialet och analysen, framgår. Momenten i analysarbetet beskrivs 

stegvis för att ge transparens åt arbetet och en detaljerad beskrivning har placerats 

i särskild bilaga.     

Kapitel sex till tio är avhandlingens resultatkapital. Presentationen är indelad 

utifrån sammansättningen aktörer där möten mellan tjänstemän och möten 

mellan politiker och tjänstemän redovisas. Analysnivåerna skiljer sig åt mellan 

några av resultatkapitlen. Kapitel sex och åtta visar mer empirinära analyser (vilket 

jag benämner Analysnivå 1 i figur 1 nedan) och kapitel sju och nio lyfter kärnan i 

resultaten (Analysnivå 2). I det tionde kapitlet har delar av resultaten samlats för 

att lyfta fram de fynd som är intressant att peka på. 

Avhandlingens diskussion finns i det elfte kapitlet. Här integreras analysresultaten 

för att ge en samlad bild och en modell presenteras. Det som betonas är hur villkor 
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för meningsskapande påverkar målformuleringsarbete och lärprocessen i 

målformuleringsarbete. 

Avhandlingens grundstomme med kapitelindelning och teman framgår av figur 1 

nedan.  

 
Figur 1: Avhandlingens disposition  

Figuren illustrerar avhandlingsstrukturen. Även resultatets analysnivåer framgår 

som jag valt att benämna med siffrorna 1-3.  

Utöver vad som ovan framgår om innehållet i varje kapitel har mindre 

sammanhangsberättelser fogats in i några av kapitlens inledningstexter, men det 

förekommer också kortare empiriska texter på andra ställen. Dessa korta 

berättelser markeras med kursiverad stil och bygger på genomförda observationer. 

Tanken är att de ska åskådliggöra arbetet i det specifika sammanhanget, ge liv åt 

avhandlingstexten och på så vis förstärka bilden av kontexten.  

Kursivering av text används även för att särskilt framhäva något.  
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2 Målformuleringsarbetets inramning - 

den kommunala kontexten  

Att skildra studiens kontext (d.v.s. helheten av den miljö och konkreta 

sammanhang där det praktiska arbetet sker som en del av samhället) är en 

förutsättning för att bygga förståelse för kommunens arbete med målen, men 

också för att förstå kommunikationen i sammanhanget. Beskrivning av aktörerna, 

deras närmiljö och världen omkring dem är delar av den praktiska, liksom den 

teoretiska förståelsen. Aktörernas målformuleringsarbete är del av en helhet och 

deras arbete påverkas av rådande kultur14. Syftet med detta kapitel är att ge en bild 

av aktörernas15 arbete och roll inom organisationen och i samhället.  

I kapitlet skildras aktörernas praktik som det arbete som sker utifrån de 

förutsättningar som praktiken erbjuder och som låter sig göras synlig utifrån sin 

tidsanda. Aktörernas arbete har betraktats i ljuset av nutida samhälle för att belysa 

den tidpunkt då verksamheten har studerats. Eftersom jag inte vet allt om 

aktörerna så beskriver jag ibland verksamheten utifrån en generell nivå (t.ex. 

sådant som är relevant för både denna men också andra kommunala 

förvaltningsorganisationer). Underlaget till kapitlet är hämtat från observationer, 

fältanteckningar, skriftliga dokument, kommunens webbsida, samtal med 

aktörerna och forskning. De olika delarna kompletterar varandra, vilket genererar 

olika nivåer av beskrivningar; vissa delar beskriver verksamheten på en nära nivå, 

men även viss forskning kan ge en bild av det offentliga arbete som görs. Andra 

beskrivningar ges av strukturer vilket ger en mer övergripande nivå.       

2.1 Beskrivning av kommunens organisation 

Kommunen är en organisation som drivs i förvaltningsform, finansieras med 

skattemedel, representerar kommunens medborgare och har uppdrag med 

inriktning mot många olika samhällsuppgifter. Det är en verksamhet som har en 

variation av innehåll, inriktningar och fokusområden. Den övergripande 

uppgiften är att tjäna kommunens medborgare. Hela verksamheten består av olika 

                                                      
14 Med kultur avses här det som kan komma till uttryck genom de normer, värderingar 
och vanor som präglar organisationen och som fått fäste i utformningen av både den 
fysiska och den sociala miljön.  
15 Med aktörer avses individer inom den studerade verksamheten; tjänstemän och 
politiker. Personer så som konsulter och studenter är inte del av aktörsbegreppet.  
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förvaltningar som alla har sina speciella huvudinriktningar på arbetsuppgifter, 

riktat mot till exempel utbildning, omsorg, kultur, miljö, stadsbyggnad. Här finns 

också kommunens egna bolag och politiska verksamheter (kommunfullmäktige, 

kommunstyrelse, nämnder) med olika kunskaper för att hantera uppgifterna. 

Detta fordrar personal från olika yrkesområden och med olika kompetenser till 

sina funktioner. Den studerade organisationen har totalt omkring 4 000 anställda. 

Detta innefattar både tjänstemän och arbetare på alla nivåer och inom alla delar i 

organisationen (chefer, handläggare, lokalvårdare, undersköterskor, vaktmästare, 

lärare osv).  

För att visa olika funktioner inom aktörernas praktik presenteras här 

organisationens uppbyggnad. Organisationen hann att ändra form under tiden 

som jag arbetade med avhandlingen. Mellan åren 2003-2014 hade kommunen en 

organisation bestående av åtta förvaltningar. Från 2015 ändrades organisationen, 

vilket innebar en minskning av antalet förvaltningar från åtta till sju. De funktioner 

som tidigare funnits fortlever, men har en annan organisatorisk tillhörighet. Även 

övergripande gemensamma inriktningar och förväntningar på myndigheten finns 

kvar (förvaltningarna styrs av lagar och regler av arbetet) och kommer att finnas 

där oberoende av indelning eftersom både lagar och strukturer stödjer idén om 

funktionen av det offentliga (jfr Svensson, 2011). Strukturen är på så vis inte 

speciellt unik i sin utformning, utan visar en typisk offentlig kommunal 

förvaltningsorganisation i Sverige, men eftersom det är innehållet som studeras 

och människornas agerande innanför strukturen, skapas ändå något unikt. Tid 

och rum ger form åt det fenomen som synliggörs. Det jag vill åstadkomma här är 

en bild av den studerade organisationen, för att kunna förstå det som studeras.  

Varje förvaltning har särskild skyldighet både inför medborgare och politiker, men 

också ett pliktförhållande till rättsregler. Förvaltningarna är operativt ansvariga att 

utföra vad de politiska nämnderna beslutar. I figur 2 nedan, anges huvuddragen i 

det som benämns förvaltningsorganisation. De delar som framgår av skissen är 

också att betrakta som verksamhetsområden med speciella ansvar. 

Förvaltningarna har sina arbetsområden med huvudarbetsuppgifter som rymmer 

undergrupper, vilket innebär att det finns avdelningar med specialinriktningar 

inom vilka merparten av verksamhetens anställda finns. Samtliga undergrupper 

framgår dock inte av figuren. Här syns bara förvaltningarnas övergripande sex 

verksamheter på en linje. Den sjunde förvaltningen har en högre organisatorisk 

placering. Ansvaret och arbetsinnehållet inom varje förvaltning kan illustreras likt 

ett ”stuprör” (se även beskrivning i bilaga 10) för att ge en bild av de gränser som 

finns, men också de underliggande hierarkierna. Under en av förvaltningarna, 

socialförvaltningen, framgår exempel på underområden (se figur 2). 
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Förvaltningarna har en mer eller mindre hierarkisk uppbyggnad med 
specialiserade uppdrag och aktörer med kompetens att utföra uppdragen. Detta 
är också de arbetsområden som de politiska nämnderna ytterst ansvarar för. Jag 
återkommer strax till en redogörelse för den politiska organisationen och de olika 
nämnderna. 

 
 
Figur 2: Förvaltningsorganisation. Modifierad organisationsskiss med förvaltningar. Under en av 
förvaltningarna visas exempel på underliggande verksamhetsområden.  

Här, liksom i andra offentliga organisationer, spelar de professionella aktörerna 
en stor roll för hur verksamheten ordnas. Organisationen skapar en struktur och 
uppdelning av olika professions- och kunskapsområden: utbildning, arbets-
marknad, kultur osv. Att organisera sig utifrån kunskap- och arbetsområden gör 
det möjligt för kommunen att driva spetsfrågor inom respektive inriktning och ha 
extra koll på lokala förhållanden inom ett ansvarsområde. Vad som avses med 
förvaltning och profession eller professionsområde skiljs inte åt i arbetet, utan är 
sammanvävt i organisationsstrukturen (jfr Morén, Parlinski & Blom, 2015). Det 
finns också gemensamma gränsöverskridande arbetsuppgifter, och arbetsgrupper 
där samarbete över organisations- och professionsgränser utgör en viktig del. 
Detta ger aktörerna möjlighet att driva verksamhetsövergripande frågor utifrån 
en helhetssyn på samhällsinsatserna och med inriktning mot folkhälsa och 
förebyggande arbete. De gemensamma aktiviteterna håller samman orga-
nisationen till en gemensam helhet.   

Kommunchef/
Kommundirektör

Kultur- och 
fritidsförvaltning Miljöförvaltning Socialförvaltning 

Försörjningsstöd Familj, barn och 
ungdom

Arbetsmarknadsstöd Boendestöd 

Utbildningsförvaltning Stadsbyggnads-
förvaltning Omsorgsförvaltningng

Kommunstyrelsens 
förvaltning
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Tjänstemännens arbete är avhängigt av en anställning. Politikernas uppdrag 

bygger på förtroende, men också på värderingar som de idémässigt står för. Man 

kan anta att både tjänstemän och politiker arbetar utifrån ansvar och kunskap. 

Den politiska organisationen styr förvaltningarna och består av valda företrädare 

för kommuninvånarna, med kommunfullmäktige som det högsta beslutande 

organet. Varje förvaltning tillhör en politiskt ansvarig nämnd (exempelvis hör 

kultur- och fritidsförvaltningen till kultur- och fritidsnämnden, social-

förvaltningen till socialnämnden osv) som fattar beslut kring det arbete som 

kommunens anställda tjänstemän sedan genomför. Till kommunstyrelsen finns 

ett antal råd kopplade. Dessa har olika specialområden och ska stödja nämnderna 

i deras arbete men också arbeta samordnande inom ett prioriterat område. Här 

kan till exempel vissa av folkhälsofrågorna få extra uppmärksamhet.  

 

Figur 3: Politisk organisation. En förenklad organisationsskiss med nämnder.  

Det är på delegation av kommunfullmäktige samt med stöd av lagstiftning som 

nämnderna får uppdrag att fatta beslut i ärenden. Samma sak gäller anställda 

tjänstemän som får sin beslutanderätt på delegation av den nämnd de 

organisatoriskt tillhör. Det är den politiska nämndens ansvar att vid delegering 

överväga vilka beslut en tjänsteman ska få beslutanderätt kring och avgörs med 

hänsyn till tjänstemannens kompetens (framgår av den aktuella 

kommunstyrelsens delegationsordning 16  från 2014). Detta innebär att den 

tjänsteman som har beslutsrätt ska fatta sitt beslut utifrån den kunskap och 

kompetens som hen har anställts för, oberoende av politisk eller ekonomisk 

påverkan. Utredningsarbetet kräver tillit till den egna kunskapen och 

uppmärksamhet på omständigheter som annars kan bidra till konflikt mellan 

                                                      
16 Där framgår vilka aktörer (d.v.s. position och yrkestitel) som fått i uppdrag av 
nämnden att fatta beslut på nämndens vägnar i vissa ärenden. Delegationsordningen 
skulle i princip kunna gälla vilken kommun som helst.  

28



KAPITEL 2 

 

53 

 

uppdrag, ekonomi, etik osv. Lundquist (1998) beskriver tjänstemannarollen 

bestående av en massa relationer, både uppåt och neråt i organisationen, men 

också mot medborgarna. Vad dessa relationer innebär i krav och vad lagen eller 

lokala styrdokument anger blir en fråga om lojalitet men också om kunskap.  

Utöver beslutanderätten ingår det i tjänstemännens befogenhet att arbeta för att 

verkställa politiska beslut, där till exempel Kommunstyrelsens beslut om 

folkhälsoarbetet ingår. Ett annat exempel är Kommunfullmäktiges beslut om 

budgetanslag och de områden som ska prioriteras, exempelvis mål-

formuleringsarbetet eller andra verksamhetsmål.  

Organisationens struktur och ramar kan sammanfattas genom det ömsesidiga 

förhållande som finns mellan anställda tjänstemän och valda politiker. 

Möjligheten att utforma ett arbete som svarar på kommuninvånarnas behov är 

beroende av det mandat tjänstemännen fått av politikerna, politikernas idéer om 

hur samhället bör se ut, men också hur dessa samspelar. Aktörerna är på alla 

nivåer beroende av varandra. Politikerna är beroende av tjänstemännens 

kunskaper för att kunna verkställa sina beslut och för att det dagliga arbetet i 

kommunens organisation ska utföras på rätt sätt. Tjänstemännen lyder under 

politikernas ansvar och ska verkställa politiska beslut, samtidigt som de måste lyda 

lagen, vilket innebär att de beslut som verkställs inte får strida mot lagen.  

Yrkesroll, kunskap och etik inom den kommunala organisationen  

Som tidigare nämnts så har organisationens förvaltningar olika uppdrag, det 

medför att arbetsinnehållet och kunskapskravet påverkas. Av alla de ca 4 000 

anställda finns det omkring 300 olika yrkesområden representerade i den 

studerade kommunen. Det är exempelvis ingenjörer, barnskötare, sjuksköterskor, 

fritidspedagoger, speciallärare, undersköterskor och kockar/kokerskor. 

Av organisationsskissen ovan (figur 2) syns olika förvaltningar, dessa kan också 

betraktas som områden som kräver viss typ av kunskap, där de olika 

yrkeskategorierna arbetar. Eftersom uppdragen skiljer sig förvaltningarna 

emellan, är också arbetsinnehåll och kunskapskrav olika. Detta innebär att 

aktörernas yrkesbakgrunder skiljer sig inom, men framförallt mellan de olika 

förvaltningarna. Det finns en komplexitet inbyggd i den mängd arbetsuppgifter, 

olika aktörer och arbetsuppdelningar en organisation erbjuder. Tjänstemännens 

arbete drivs utifrån formell kunskap kring samhällsfrågor, men när de står inför 

nya utmanande uppgifter kan också deras kunskap bli utmanad.  

Vanligtvis krävs en formell utbildning för de flesta yrkesrollerna inom en 

kommunal organisation. Det reguljära utbildningssystemet erbjuder examen för 
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olika yrken. De tjänstemän som jag har kommit i kontakt kan ha olika 

utbildningsbakgrund. För att ge en bild av den kommunala yrkesrollen vill jag ge 

tre exempel från yrkesområden som förekommer inom organisationen, varför jag 

har studerat några utbildningsplaner17. Exemplen rör ingenjör, socionom och 

lärare. I en utbildningsplan anges villkor för antagning till en viss utbildning, men 

också vilka mål som ska uppnås för att få examen. Varje utbildningsplan regleras 

av Högskoleförordningen (SFS 1998:1003) som anger den nationella 

examensordningen för alla utbildningar och sätter ramarna för utformningen av 

en lokal utbildningsplan. Nedan görs en förenklad presentation av några mål från 

de tre utbildningsplanerna. Det gäller professionsutbildningar som ger behörighet 

till arbete vid någon av kommunens olika förvaltningar, närmast kanske 

stadsbyggnads-, social- eller utbildningsförvaltningen.  

Tabell 1: Examensmål – tre exempel  

Mål och examen  Ingenjör  Socionom  Lärare/förskollärare  

Kunskap, förståelse 
Om områdets 

vetenskapliga 

grund och 

beprövad 

erfarenhet, 

kunnande inom 

området, relevant 

kunskap i 

matematik o 

naturvetenskap 

 

Om områdets 

vetenskaplig 

grund o aktuell 

forskning, 

Samspelet mellan 

individer, 

grupper, 

förhållanden som 

påverkar individer 

Om relationen mellan 

vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet, insikt 

i aktuell forsknings- och 

utvecklingsarbete …  

Färdighet, förmåga 
Identifiera, 

planera, 

systematiskt anv. 

kunskap, 

utvärdera, hänsyn 

till människors 

förutsättningar 

och behov, 

samverkan i 

grupp, lagarbete  

 

Identifiera 

insatser på alla 

nivåer, utveckla, 

utforma och 

genomföra 

soc.arb, utreda, 

identifiera, 

använda 

författningar,  

 

Reflektera över egna och 

andras erfarenheter, bidra 

till utvecklingen av 

yrkesverksamheten, bidra 

till kunskapsutvecklingen    

                                                      
17 Utbildningarna har olika inriktningar och ges på flera orter. Exemplen kommer från 
utbildningsplan för ingenjörer (inriktning mot bygg, Malmö Högskola), socionomer 
(Uppsala universitet) samt grundlärare (inriktning mot förskoleklass och grundskolans 
årskurs 1-3, Stockholms universitet). 
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Värderingsförmåga,  

förhållningssätt  

Bedömningar 

utifrån olika 

aspekter, 

teknikens roll i 

samhället, 

nyttjande … samt 

”visa förmåga att 

identifiera sitt 

behov av 

ytterligare 

kunskap och att 

fortlöpande 

utveckla sin 

kompetens” 

Självkännedom, 

empati, 

helhetssyn, prof. 

bemötande, 

samverkan med 

andra 

yrkesgrupper, 

lagarbete samt 

”visa förmåga att 

identifiera sitt 

behov av kunskap 

och fortlöpande 

utveckla sin 

kompetens” 

Självkännedom, empati, 

prof. förhållningssätt samt 

”visa förmåga att 

identifiera sitt behov av 

ytterligare kunskap och 

utveckla sin kompetens i 

det pedagogiska arbetet”  

Av exemplen i tabell 1 syns att utbildningarna förbereder individen inför ett 

komplext arbetsliv med ansvar och krav. Det finns flera likheter, men det alla har 

tydligt gemensamt är att utbildningarna ska vila på vetenskaplig kunskap som 

grund och att de ska leda till reflekterande förhållningssätt rörande den egna 

kunskapen. När det gäller socionomers arbetsområde finns det allmänna råd från 

Socialstyrelsen (SOSFS 2007:17; SOSFS 2008:32) om personalens kompetens. 

Råden är ett förtydligande av kunskap och ansvar inför kommande yrkesfält och 

riktar in sig i detta fall mot arbete med handläggning av ärenden inom äldre- och 

funktionshinderområdet. Där framgår att de som arbetar med handläggning bör 

ha socionomexamen eller social omsorgsexamen samt teoretiska kunskaper och 

praktiska färdigheter inom sju olika oråden som tydligt anges. Samverkan med 

andra och betydelsen av lagarbete är ett annat exempel på ett kunskapsområde för 

yrkesgruppen socionomer och framgår både i utbildningsplanen (här Uppsala 

universitet som exempel), Högskoleförordningen (SFS 1993:100) och i 

Socialstyrelsens rekommendationer (SOSFS 2007:17). Betoning på samverkan 

gäller även för ingenjörs- och lärarutbildningar och andra yrkesutbildningar som 

till exempel sjuksköterska eller arkitekt (SFS 1993:100). 

Krav och kvalifikationer för anställning och kompetensutveckling i 

kommunen   

När en ansökan om anställning läggs ut som annons anges krav av olika slag. Det 

är organisationens sätt att peka ut lämplig utbildning för behörighet till ett yrke. 

På den studerade kommunens webbsida finns yrkesannonser av blandad karaktär. 

I beskrivningarna framgår att den sökande ska ha formell utbildning till exempel 

till förskollärare, ”du ska ha utbildning på högskolenivå…” eller ”vi söker dig som 

har en akademisk examen inom …”. De kvalifikationer som anges för olika 
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yrkesroller visar tydliga krav på utbildning. Utöver förskollärar- och 

socionomutbildning nämns, legitimerad arbetsterapeut, legitimerad sjukgymnast, 

legitimerad lärare osv. Det beskrivs också önskade egenskaper så som att den 

sökande ska vara engagerad, trygg i yrkesrollen, drivande, ha potential att 

utvecklas, lära nytt och liknande. 

Möjligheten till fördjupning liksom utvidgning av kunskaper framlyfts som en 

viktig möjlighet även inom ramen för en anställning. Utbildning och 

utbildningssatsningar kopplas till kompetens. På nationell nivå ses kompetens 

som en viktig framtida investering. Under perioden 1999-2006 fanns en 

myndighet, Statens kvalitets- och kompetensråd, med inriktning mot att stödja 

uppbyggnad och utveckling av kompetens vid svenska myndigheter inom olika 

områden för att de skulle klara vissa kunskapskrav (SOU 2004:65). Frågor rörande 

rättssäkerhet, etik, demokrati osv skulle ingå i kompetenssatsningen eftersom 

detta ansågs vara av vikt då det handlade om att bibehålla medborgarnas 

förtroende för olika myndigheter. Det kan också nämnas att mer specifika 

kompetenssatsningar har gjorts, till exempel nationell satsning inom vård och 

omsorg eftersom det ansetts som viktigt att det finns tillgång till kompetent 

personal18 (Socialstyrelsen, 2013). Denna statliga betoning på att anställda som 

representerar vissa myndigheter ska ha kompetens är exempel på uppifrån riktade 

krav på god kvalitet och utveckling i offentliga verksamheter för att kunna erbjuda 

god vård och service.  

I de allmänna råden från Socialstyrelsen (SOSFS 2007:17), som jag tidigare 

hänvisat till då det rör socionomers arbetsområde, betonas just detta. Genom 

särskilda regeringssatsningar, till exempel nationell kompetensutveckling för 

skolpersonal, har insatser riktats till anställda vid landets grund- och 

gymnasieskolor (Regeringsbeslut19, 2015/03844/S) och senare även till personal 

vid förskolor (förslag från utbildningsdepartementet september 2016). Nationell 

ledarskapsutbildning för chefer inom äldreomsorg (Socialstyrelsen, 2016a) var en 

satsning som pågick mellan 2013-201520.  

                                                      
18 Socialstyrelsens lägesrapport från 2013 har ägnat ett kapitel åt kompetensutveckling. 
De senare rapporterna från 2014 och 2015 har ett upplägg där diskussioner om 
kompetens och kompetents utveckling finns integrerat i de olika målgruppskapitlen. Jag 
såg en tydligare sammanhållande ståndpunkt från 2013-års rapport varför jag använt mig 
av den.   
19 Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram 
20 Som exempel kan nämnas att utbildningen innehöll delkurser om bl.a. lagstiftning och 
evidensbaserad praktik.  
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Därmed syns sammanfattningsvis tre nivåer av kunskap. Dessa synliggör också 

det ansvar som förväntas ingå i aktörernas yrkesroll. Nivåerna betonar 

yrkesrollens personliga, relationella och samhälleliga ansvar:  

1. förhållande till sig och sin egen kunskap (på ett personligt plan)  
2. relationen till andra (samarbete med andra arbetsgrupper, mot 

yrkeskåren) och  
3. ansvaret gentemot samhället i övrigt (att förmedla kunskap, att bry sig 

och att ansvara utifrån sitt yrkeskunnande mot människorna i samhället).  

Detta kan också betraktas utifrån yrkesetiska aspekter, varför jag väljer att lyfta 

fram dessa tre nivåer (samma nivåer av ansvar som ovan) men i relation till etiskt 

ansvar. 

Värderingar som reflekteras i yrkesroll och kunskapsområden 

Som tidigare nämnts finns det variation i utbildning och därmed finns även en 

varierad kunskap inom organisationen. Man kan anta att det också uppstår 

variationer i det praktiska yrkesutförandet, beroende på de arbetsuppgifter och 

krav en yrkesroll medför. Som arbetsgivare har kommunen ansvar att förmedla 

ett förhållningssätt genom vilket det generellt kan uppvisas god moral, både 

internt och externt. Grundläggande värderingar, oavsett verksamhet, ska vara 

ledande i arbetet. Kommunen har olika dokument där grundläggande värderingar 

framgår och som även målformuleringsarbetet bygger på. Dessa blir en slags 

moralisk kompass för alla anställda. Utöver de verksamhetsövergripande 

värderingarna finns olika typer av dokument utlagda på kommunens hemsida, 

exempelvis likabehandlingsplaner, aktivt arbete mot mobbing, kränkande 

behandling och diskriminering, som förmedlar värderingar. Förutom det 

kommunspecifika materialet finns också mer generella etiska riktlinjer för olika 

yrkesgrupper, som en slags förbindelse i utövandet av professionen. Yrkesetik kan 

ses som ett åtagande av särskilt ansvar. I denna del har dokument för yrkesetiska 

riktlinjer studerats för att exemplifiera de värderingar som en yrkesroll inom 

kommunen kan föra med sig. Jag håller mig till samma tre yrkesområden 

(ingenjör, socionom och lärare/förskollärare), som jag också vet förekommer 

inom den studerade organisationen.  

Det kan, som ovan anges, konstateras att det finns likheter mellan de tre 

yrkesområdena. När jag med hjälp av yrkesetiska riktlinjer (Sveriges Ingenjörer, 

2016; Akademikerförbundet, 2010; Lärarnas Riksförbund, 2012) studerade dessa 

ur estisk aspekt fann jag det möjligt att använda samma nivåkategorisering som 

för kunskap och ansvar (ovan). Jag valde att lyfta fram det som handlar om 
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yrkesroll och kunskapsanvändning. I dokumenten uttrycks det på lite olika sätt, 

men reflekterar också något gemensamt – ett förväntat etiskt ansvar kopplat till 

yrkesroll. I tabellen nedan har jag gjort en förenklad uppdelning på de tre 

ansvarsnivåerna; 1) en personlig nivå som handlar om ansvar för det egna lärandet 

och yrkesutövandet, 2) ansvar på gruppnivå, för och gentemot yrkeskåren/det 

egna kollektivet samt 3) ansvar gentemot samhället i övrigt.  

Tabell 2: Ansvar i och inför yrkesutövning – tre exempel  

Etiskt ansvar  Ingenjör  Socionom  Lärare/förskollärare  

1 Personligt  
För teknikens 

användning 

För sitt agerande 

gentemot andra 

individer och för sin 

kompetensutveckling 

Moralisk kompetens  

Professionell 

yrkesutövning 

2 Yrkeskår 
Stödja kollegor 

Visa lojalitet  

 

Respekt för kollegor 

Visa lojalitet  

 

 

Värnar om och stöttar 

kollegor, men också 

kritisera kollegors 

bristande etik  

3 Samhälle  
Delge kunskap 

som främjar 

utveckling, 

Arbeta för 

samhällets bästa 

Bidra till utveckling  

Följa lag och skapa 

förtroende för sitt 

arbete 

Arbeta för 

samhällets bästa 

Utbilda och fostra 

Följa lag och 

styrdokument 

Arbeta för samhällets 

bästa 

I dokumenten för yrkesetiska riktlinjer gällande ovanstående tre yrkesområden 

framgår att det finns många gemensamma uttryck för ansvar. Principerna 

formulerar moraliska förebilder för yrkesområdena och belyser ett personligt 

ansvar att förvalta och delge kunskap så att den kommer fler till nytta (Sveriges 

Ingenjörer, 2016; Akademikerförbundet, 2010; Lärarnas Riksförbund, 2012). Alla 

yrkesområden har också framåtsyftande värderingar rörande kunskap där respekt 

för god samhällsnytta poängteras. Tekniken ska till exempel hjälpa människorna 

och miljön på ett sätt som är till fördel för kommande generationer. Som ingenjör 

har man ansvar att framhålla teknikens för- och nackdelar. Inom undervisning 

och socialt arbete betonas värderingar som handlar om allas lika värde, respekt, 

mänskliga rättigheter, människan/eleven i centrum osv som centrala och viktiga. 

Värderingar beskrivs få konsekvenser för direkt handlande, varför det är extra 

viktigt att den yrkesutövande förstår effekterna av sitt agerande. För socionomers 

yrkesområde nämns medvetenhet och mognad som två sidor av den etiska 

kompetensen (Akademikerförbundet, 2010). I både lärar-/förskollärar- samt 
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socialarbetaryrket uttrycks ett ansvar för andra individer i enlighet med 

demokratiska värden och gällande lagstiftning. Inom samtliga yrkesområden 

uttrycks lojalitet mot arbetsgivare, kollegor och medborgare (samhället i övrigt).  

En annan aspekt är att utvecklandet av ett gemensamt yrkesspråk är uttryckligt 

framskrivet som ett yrkesetiskt råd för lärare. Även för socionomer och andra 

yrkesområden inom vård och omsorg finns motsvarande förväntningar om 

gemensam terminologi i syfte att säkra och underlätta information mellan olika 

professioner inom människovårdande yrken. På regeringsuppdrag har projekten 

Gemensamt språk och Nationellt fackspråk för vård och omsorg pågått mellan 2007-

2011 (Socialstyrelsen, 2012b) med intentionen om att enhetlighet kan öka 

kvaliteten genom att eliminera risken för att ett begrepp tolkas på fler olika sätt. 

Myndigheten beskriver i dokumentet, Nationellt fackspråk, begrepps innebörd 

för att visa hur de är tänkta att tolkas för att mena samma sak inom ett 

yrkesområde, oavsett var i landet man arbetar. Vidare är avsikten med ett 

gemensamt språk att bidra till kunskapsutveckling. Detta avgränsas, som jag ovan 

nämner, till vissa typer av yrken. Samarbetet mellan olika yrkesprofessioner inom 

den organisation som här studeras, är därför inte självklart hjälpta av detta 

gemensamma språk eftersom förvaltningarnas ansvarsområden även sträcker sig 

utanför arbete som rör vård och omsorg.  

2.2 Organisering kring målformuleringsarbetet 
samt historisk tillbakablick och arbetsprocess 

Kommunen i tiden  

Den studerade kommunen är en mellanstor svensk kommun med ett stadigt 

ökande invånarantal som till största del beror på inflyttning. Den näringsgren som 

tidigare haft störst antal sysselsatta, tillverkningsindustrin, har minskat och 

bidragit till arbetslöshet. Precis som i övriga landet är det svårare för ungdomar 

att hitta ett arbete. Det ingår i den studerade verksamhetens arbetsuppgift att 

hantera den problematik det kan innebära när människor hamnar utanför 

arbetsmarknaden. I takt med den allmänna samhällsutvecklingen, teknikens 

framsteg och arbetsmarknadens förändring påverkas kunskapskraven inom 

många områden av yrkeslivet. Krav på utbildning och lärande för ökad 

anställningsbarhet medför att enklare arbetsuppgifter inte förekommer lika 

självklart som tidigare. Detta aktualiserar nya kunskapskrav på människor i och 

inför arbete, genom utbildning för att klara en självständig försörjning (Borgström 

& Gougoulskis, 2006; Fejes mfl., 2009). Risken att kommuninvånarna i den 

studerade kommunen inte klarar arbetsmarknadens krav är en folkhälsofråga då 
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det kan leda till arbetslöshet och utanförskap och ge negativa hälsoeffekter (jfr 

Oskarsson, 2012). Det är också klarlagt att hälsa hänger ihop med 

utbildningslängd och anställningsbarhet (Folkhälsomyndigheten, 2014), vilket är 

ytterligare ett exempel på vad välfärdsaktörerna i den studerade organisationen 

har att arbeta med. Riktade satsningar mot långsiktigt och hållbart folkhälsoarbete 

är den typ av frågor som blir viktiga för aktörerna. Detta innebär att de har ett 

samhällsansvar som också inkluderar att förhindra dåliga levnadsförhållanden.  

Studier kring välfärdspolitikens förändring och hälsofrämjande insatser kan sätta 

ljus på tidpunkten för aktörernas målformuleringsarbete. Sociala och fysiska 

faktorer i våra levnadsvanor påverkar livslängd, till exempel matvanor, stress, 

missbruk. Trots att vi många gånger är medvetna om olika hälsorisker, så finns 

det mer att göra för att förbättra förutsättningarna utifrån ett samhällsansvar om 

att minska skillnader i hälsa mellan befolkningsgrupper. Offentligt anställda har 

en viktig roll i samhällsutvecklingen, ett ansvar för att driva arbetet kring frågor 

kopplade till folkhälsa (Bendz, 2015, Malmö stad, 2013).  Inställningen till det 

egna arbetet och genomförandet av förebyggande insatser hänger ihop med hur 

man uppfattar meningen av det man gör (Backe, Jackson & Timpka, 2011). 

Samtida välfärdsarbete står inför utmaningar där utsatta grupper riskerar social 

exkludering och marginalisering. Detta problem gäller inte bara i Sverige utan 

finns även i andra länder, men där är förutsättningarna andra, till exempel när det 

gäller bekämpandet av extrem fattigdom som söks övervinnas genom ideellt 

socialt arbete eller individers självhjälp (Sjöberg, Rambaree & Jojo, 2015). 

Insatserna i Sverige består enl. Sjöberg, Rambaree och Jojo (2015) av ett 

strukturerat arbete inom ett offentligt välfärdssystem på olika nivåer (lokal, 

regional, nationell) vilket underlättar för en bred samhällssatsning inom utvalda 

välfärdsområden. Det svenska välfärdsarbetet framhålls som aktivt med 

inriktning mot en allmän förbättring av folkhälsan. I en rapport från 

Folkhälsomyndigheten (2014) betonas betydelsen av ett samhälleligt 

folkhälsoarbete. Sveriges myndigheter har ett gemensamt ansvar ”att skapa 

samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen” 

(s.16). Detta är också ett av de övergripande målen för den svenska 

folkhälsopolitiken. Mot bakgrund av detta ses aktörernas arbete därför vara 

betydelsefullt, så att rätt hälsofrämjande insatser ska kunna genomföras. 

Arbetets inriktning, uppgifter och bekymmer 

Jag vill här ge en bild av vad kommuners välfärdsarbete kan innebära och vad 

välfärdsorganisationer brottas med, så som det beskrivs genom forskning, men 

också hur aktörerna inom den studerade praktiken tolkar problem som till 
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exempel arbetslöshet och utanförskap. Texten baserar sig därför på forskning om 

välfärdsarbete i stort, eftersom även den studerade organisationen är del av 

samma värld som andra organisationer. Vidare har denna bild förenats med delar 

av det lokala välfärdsarbetet där också aktörerna ger utryck för arbetets riktning. 

Aktörerna uttrycker att det pågående arbetet med välfärdsfrågorna är ett av deras 

största uppdrag. Huvudsyftet är att minska hälsoklyftorna i kommunen och att få 

invånarna att må så bra som möjligt (Fältanteckningar från observation 14, 2014). 

För att skapa lika möjligheter för individer att förbättra sin hälsa uttrycker de 

lokala aktörerna i både tal och skrift att människors möjlighet till delaktighet och 

inkludering i samhället är en betydelsefull förutsättning för välmående. Aktörerna 

framhåller att en förebyggande inriktning på det egna arbetet är av vikt 

(Fältanteckning från observation 1, 2013) samt att inriktningen mot folkhälsa är 

en prioriterad del av arbetet, vilket också visade sig i flera av de genomförda 

fältobservationerna. Jag återkommer till hur aktörerna ser på en av många 

utmaningar, nämligen arbetslöshet, men först ett omvärldsperspektiv för att 

belysa en del av aktörernas omgivande kontext.  

Studier visar att människors hälsa bland annat kan påverkas av avsaknad av sociala 

nätverk (Ahnqvist, 2012; Malmö stad, 2013; Morgan & Haglund, 2012). 

Forskning kring det sociala nätverkets betydelse ger stöd åt tankarna kring 

kommunens arbete med delaktighet och gemenskap. Människor som lever i 

förhållanden där de befinner sig utanför samhällsgemenskapen ingår i mindre 

nätverk eller nätverk som ligger utanför gemenskapen och arbetsmarknaden. 

Exempelvis har samhällsforskarna Putnam (2007) och Granovetter (1973) belyst 

betydelsen av människors tillgång till sociala nätverk och kontakter (där relationer 

får en funktion av ”privat arbetsförmedling”) när det gäller möjligheten att 

komma in på arbetsmarknaden och är exempel på innanförskapets betydelse för 

tillgång till arbetsmarknaden. Att vara en del av något, vara inkluderad, hjälper 

inte bara till i jobbsituationer utan för också med sig positiva effekter för hälsan. 

En hel del forskning är gjord inom området hälsa och välfärd kopplat till arbete 

som visar hälsans effekter av arbetsgemenskap eller frånvaro av densamma. 

Redan under 1930-talet genomfördes forskning rörande arbetslöshet, men då med 

mer koppling till fattigdom som effekt av arbetslösheten. Idag ses effekterna av 

arbetslöshet som vidare än så. Att bli arbetslös kan många gånger ge sociala följder 

i form av en begränsad möjlighet att delta i samhällsgemenskapen (Falkstedt & 

Hemmingsson, 2011). Det har gjorts en del satsningar i Sverige som varit 

framgångsrika då det gäller att motverka social exkludering som följd av 

arbetslöshet, menar Panican m.fl. (2010). Aktörernas nutida arbete bör ses i 
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relation till hur samhället ser ut och vilken forskning som kan tänkas ligga till 

grund för deras arbete. Till exempel ger studier om välfärd och civilsamhälle en 

bild av effekter för individers hälsa genom olika typer av samhällsinsatser, eller 

frånvaron av sådana.  

Arbetslösheten är för aktörerna en utmanande uppgift som inneburit specifika 

krav, till exempel att möta de arbetslösas olika behov, vilket kan handla om 

utbildning och yrkesvägledning, ekonomiskt bistånd etc. Detta har därför blivit 

ett återkommande diskussionsämne. Som exempel kan här nämnas ett tillfälle när 

aktörerna diskuterade åtgärder rörande arbetslöshetsproblematiken då de beskrev 

bakomliggande faktorer i form av tre orsaksförklaringar:  

Det ena är att det fattas ju ett antal arbeten, alltså det saknas 

arbetstillfällen. Det andra är att vi har en del människor som är arbetslösa 

därför att dom skulle kunna ta jobb om dom hade rätt utbildning eller 

rätt kompetens …  Och det tredje är att de organ som ska matcha 

arbetskraft mot arbetsmarknad inte alltid fungerar så effektivt. (Citat från 

observation 6) 

Citatet visar vidden av de utmaningar som aktörerna står inför. Citatet är också 

en beskrivning av hur orsakerna till arbetslösheten uppfattas av aktörerna i den 

studerade kommunen, där arbetslösheten beskrivs som en utmaning på flera 

nivåer; för enskilda individer och för samhället i stort. Aktörerna har ett brett 

perspektiv på sina insatser och har valt att arbeta med inriktning mot att utveckla 

olika stödformer så att de har möjlighet att hjälpa medborgarna att hitta rätt. 

Genom att stimulera till fler arbetstillfällen vill aktörerna möta de behov som finns 

bland arbetssökande (uppgifter från kommunens interna redovisning för åren 

2012-2013 och 2014 samt uppgifter från observation 6). De satsningar som 

aktörerna är beredda att göra för att hjälpa medborgarna i kommunen påverkar 

deras eget arbete. Det handlar om att skapa arbetstillfällen, ge medborgarna 

möjlighet till utbildning och se till att detta organiseras. Arbetet med att nå ett 

ökat arbetsdeltagande kan beskrivas som en intresseinriktning som dessutom 

leder till behov av nya kompetenser (jfr t.ex. Gustafsson och Rystedt, 2009) inom 

olika områden, framförallt för de invånare som blivit av med sina arbeten inom 

industrin och står utanför arbetsmarknaden. Kombinationen ökad arbetslöshet 

och andelen personer som saknar utbildning för nya arbeten ställer krav på hur 

välfärdsarbetet ska organiseras så att inte enskilda individer hamnar utanför 

samhällsgemenskapen. Som jag tidigare varit inne på, har vissa samhällssystem 

större möjligheter att klara utmaningar (krav och behov) än andra. I studien av 

Sjöberg, Rambaree och Jojo, (2015) framgår att det svenska välfärdssystemet har 
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möjligheter att hantera svårigheter och möta samhällsbehov genom ett 

strukturerat förebyggande arbete. Med aktörernas kunskap (även den blir 

utmanad) om att människor som drabbats av arbetslöshet löper större risk för 

försämrad hälsa och utanförskap, har välfärdsarbetet, i den studerade kommunen, 

fått en stor betydelse för det centrala arbetet kring folkhälsofrågor. Genom 

medvetenhet har kommunens eget arbete organiserats för att möta 

samhällsutvecklingen. Ett arbete med intentionen att nå inkludering och social 

gemenskap och att minska negativa konsekvenser av utanförskap för individ och 

samhälle har blivit betydelsefullt. Att stärka självständigheten hos individerna i 

samhället genom att ge stöd åt ett socialt och kulturellt liv bland kommunens 

invånare är också en del av arbetet. Sysselsättning och egen försörjning blir därför 

en tydlig prioritering i kommunens arbete för ökad delaktighet (uppgifter från 

kommunens interna dokument, 2012).  

Det lokala arbetet – en del av nutida välfärdssamhälle  

För att kunna arbeta målinriktat med dessa frågor har aktörerna i den studerade 

kommunen tagit fram en plan. Planen är ett lokalt exempel på hur offentligt 

arbete, som utgår från medborgares behov, kan se ut. Ett arbete likt detta bygger 

på beaktande av både nationella, regionala och lokala dokument (t ex WHO:s 

dokument Healthy Cities, aktuell lagstiftning, regionala samverkansavtal och 

handlingsplaner på både regional och lokal nivå som handlar om förebyggande 

och tidiga insatser m.m.). Inför utarbetandet av de lokala målen undersökte 

tjänstemännen hur andra kommuner hanterar liknande samhällsfrågor, i syfte att 

förbereda sitt eget arbete. Detta ledde fram till idéer rörande arbetets 

genomförande och tänkbara utvecklingsmöjligheter.   

Den aktuella kommunen använde till exempel en modell av Dahlgren och 

Whitehead (2007) som utgångspunkt för sitt lokala folkhälsoarbete. Modellen 

beskriver faktorer i människors miljö som har inverkan på hälsan. Där allt från 

biologiska, sociala och samhällsrelaterade faktorer som till exempel kön, ålder, 

arv, vanor, sociala nätverk, trafik- och boendemiljö anges. Det är politiker och 

tjänstemän som gemensamt har diskuterat utifrån modellen. Bland annat 

diskuterades vad i människors livsvillkor som har bäring på hälsa och vilka 

medverkande negativa krafter i miljö och livsstil som kan utgöra hälsorisker 

kopplat till kommunens folkhälsoarbete (fältanteckningar från observation 1 och 

2, Arbetsgrupp D och A). Diskussionerna ger kraft åt gemensam utveckling och 

samsyn kring folkhälsa. Citatet nedan kommer från en konferens där en av 
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tjänstemannen (en projektledare) redogör för kommunens planer med det 

långsiktiga folkhälsoarbetet. Talet uttrycker vikten av en gemensam satsning: 

För att kunna utveckla ett mer långsiktigt och hållbart folkhälsoarbete 

måste vi titta på vad som påverkar hälsan egentligen. Ett viktigt strategiskt 

ställningstagande är att ha fokus på de s.k. bestämningsfaktorerna för 

hälsa - det vill säga de faktorer i samhällsorganisationen och människors 

levnadsvillkor och levnadsvanor som bidrar till hälsa eller ohälsa. Det 

innebär att allt vi arbetar med idag har en påverkan på befolkningens 

hälsa. (Citat från observation 2) 

Aktörernas antagande om att sociala nätverk, individuella livsstilsfaktorer samt att 

generella och strukturella faktorer har betydelse för hälsans utveckling och för de 

lokala välfärdsfrågorna är något som återkommande diskuterats och som blivit ett 

underlag för ny struktur för kommunens folkhälsoarbete. Det inledande arbetet 

fokuserades på att fånga en samlad bild av folkhälsan på lokal nivå. Aktörerna, 

d.v.s. studiens politiker och tjänstemän, diskuterade (observation 1) utifrån sina 

erfarenheter hur de uppfattar folkhälsan i kommunen. Exemplen nedan är ett 

axplock från dessa diskussioner och visar en sammanfattning av sådant som av 

aktörerna ansetts utgöra lokala hälsorisker, men också de åtgärder som bedömts 

som lämpliga (punkterna är en sammanställning av aktörernas egna 

kommentarer). Aktörernas uppfattning om lokala problem och tänkbara åtgärder: 

Syn på lokala hälsorisker 

- Tv, drogliberalisering mm  

- Arbetslöshet  

- Avsaknad av utbildning  

- Levnadsvanor, t ex att barn inte går eller cyklar till skolan 

- Barnfattigdom 

Idéer och förslag krigen olika typer av åtgärder och mål att sträva mot 

- En tryggare kommun - ska vara en naturlig och prioriterad del i arbetet 

- Insatser för barn och unga, drogförebyggande arbete måste stärkas 

- Identifiera levnadsvanor för att kunna jobba med frågorna  

- Öka de tidiga insatserna – jobba förebyggande 

- Skolresultat och goda uppväxtvillkor 

Tankar om det egna arbetet för att nå önskat resultat 

- Fokusera på få frågor, inte allt på en gång 

- Samverkan och ett övergripande samarbete  

- Strategiskt och systematiskt arbetssätt                      
(Fältanteckningar från observation 1) 
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Vad som innehållsmässigt diskuterats (t.ex. hälsorisker som barnfattigdom 

kopplat till åtgärder och det egna arbetet) har inte varit av tillfällig karaktär, utan 

har ingått i en mängd olika organiserade sammankomster (i olika formella möten) 

och har fört det lokala målformuleringsarbetet framåt. Aktörernas uppfattning 

om de lokala förhållandena (d.v.s. de hälsorisker som beskrivits ovan) vittnar om 

att invånares avsaknad av utbildning och arbete kan vara en riskfaktor för sämre 

hälsa, men även faktorer som boende, trafik, fritid, sociala nätverk m.m. Detta är 

också de faktorer som i forskningen beskrivs påverka människors hälsa. 

Denna uppfattning speglar omvärlden men också organisationens samlade 

kompetens. Aktörernas arbets- och kunskapsområden leder till att insatser 

uppmärksammas och analyseras. Tjänstemän identifierar nya former av tidigare 

identifierade behov och uppmärksammar politikerna inom ramen för sin 

kompetens och sitt ansvar. Politikerna deltar i diskussionerna, de lyssnar, har 

synpunkter och egna erfarenheter inom ramen för sitt politiska ansvar. Aktörerna 

har, i olika sammanhang, kreativa diskussioner som leder till tänkbara lösningar. 

Alla är inte alltid överens. Ibland har aktörerna olika uppfattningar om behoven 

eller om vad som ska göras åt de behov som identifierats. Återkommande belyses 

samverkan över organisationsgränserna som något viktigt.  

Verksamhetens arbete vilar på teoretiskt stöd, lagar, konventioner, modeller, 

metoder osv, som är en del av aktörernas kontext och en utgångspunkt för 

kommunens arbete. Detta framgår av olika observationer där diskussioner är en 

del av aktörernas arbete. Exempelvis diskuteras FN:s konventioner om mänskliga 

rättigheter (FN, 2011), som uttrycker människors rätt till stöd, hjälp och 

inflytande, som något viktigt. Aktörernas diskussioner utifrån olika 

utgångspunkter visar att deras arbete brutits ner från nationella, regionala till 

lokala perspektiv på folkhälsa samt att delaktighet och inkludering, på olika vis, 

relaterats till detta. Innehållet i kommunens verksamhet kan alltså sammankopplas 

till dokument på övergripande nivå och forskning. Att tydliggöra delar av 

kontexten bidrar till en ökad förståelse för kommunens pågående arbete, d.v.s. 

arbetet med att förbättra det allmänna hälsotillståndet på lokal nivå.  
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Figur 4: Exempelbild från ett arbetsmöte. Deltagare är samlade i ett stort konferensrum för att diskutera arbetets 

inriktning. 

Arbetet med att möta yttre samhällsbehov och omvandla dem till egna mål, bygger 

på att aktörerna gemensamt uppfattar att det finns ett sådant behov i samhället. 

Det var det uppmärksammade behovet som inledde målformuleringsarbetet som, 

av aktörerna, också sågs som en möjlighet att anpassa det egna arbetet efter 

rådande förutsättningar. För att kunna genomföra en förändring i en stor 

organisation, där alla berörs, valde aktörerna att inledningsvis föra diskussioner 

på en övergripande verksamhetsnivå i syfte att utforma målformuleringar som 

kunde förstås och användas av alla förvaltningar.  

En tillbakablick på kommunens målformuleringsarbete  

För att skapa förståelse för aktörernas aktiviteter ges här en historisk tillbakablick. 

Den bör uppfattas som en grund till det som senare utvecklades till ett aktivt och 

förebyggande arbete i syfte att motverka utanförskap. Beskrivningen blir en del 

av den sociala och kulturella förståelseram som aktörerna bär med sig i arbetet. 

Av samtal, observationer och fältanteckningar har jag sammanställt en 

beskrivning av hur arbetet påbörjades och mynnade ut i målområden. Aktörernas 

arbete redovisas genom den kronologiska följd som kan utläsas av olika 

dokument. Det innebär att arbetet inledningsvis inte benämns som 

folkhälsoarbete, eftersom det då inte kallades så, trots att inriktningen på 

insatserna speglade den typen av frågor. Det var först senare som kommunens 

arbete fick en tydligare inriktning mot folkhälsofrågor.  

Arbetsprocessen kring utformningen av målen 

Våren 2011 påbörjade kommunen ett medvetet arbete i syfte att förebygga 

utanförskap, speciellt bland ungdomar, eftersom gruppen var både stor och utsatt. 

Det som skulle göras formulerades i text, men ändrades något efter en tid 

eftersom kommunen ansåg att de ville rikta sitt arbete mot en bredare målgrupp 

– generellt mot utsatta grupper som riskerade att hamna utanför samhällets 

gemenskap. På så vis inkluderades alla som låg i riskzonen för att hamna i 
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utanförskap, inte bara ungdomar. Gruppen ungdomar förblev dock fortsatt viktig. 

Arbetet leddes av två tjänstemän som fått uppdraget att planera och driva 

kommande aktiviteter utifrån behovet av förnyelse inom organisationen. Arbetet 

bestod av faktainsamling och omvärldsorientering, till exempel kartläggning av 

andra kommuners insatser. Detta ledde så småningom även till besök i ett antal 

svenska kommuner. Arbetet intensifierades genom att representanter från varje 

förvaltning/verksamhetsdel utsågs för att kunna bolla frågor och idéer gällande 

de förebyggande insatserna. 

Tidigt 2012 fattades ett politiskt beslut kring det fortsatta arbetet med att främja 

inkludering och öka delaktighet bland kommunens invånare och ett intensivt 

arbete pågick under sommaren 2012. De olika förvaltningsrepresentanterna hade 

också fått i uppdrag att utarbeta ett underlag till en gemensam handlingsplan. 

Dessa var chefer för olika förvaltningar (utbildningsförvaltningen, 

socialförvaltningen, omsorgsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen). 

Underlaget skrevs utifrån de respektive verksamheter som organisationen bestod 

av och sammanställdes sedan till en gemensam handlingsplan. Sammanställningen 

gjordes av de två tjänstemännen som hade i uppdrag att driva arbetet. 

Arbetet med handlingsplanen pågick fram till hösten samma år, då ett slutligt 

underlag kunde lämnas till kommunstyrelsen. November 2012 fattades av 

kommunstyrelsen ett nytt beslut och arbetet övergick i en ny fas som handlade 

om att konkretisera planen. Det fortsatta arbetet sköttes av en tjänsteman (detta 

är den person som längst burit med sig en samlad bild av arbetet genom åren). 

Januari 2013 fanns en klar aktivitetsplan som gradvis kom att integreras i 

kommunens folkhälsoarbete.  

Ett nytt intensivt utvecklingsarbete satte fart våren 2013. Nya möten i olika 

konstellationer drev arbetet framåt. Utvecklingen av arbetet genererade totalt nio 

områden som ansågs viktiga i satsningen; sex övergripande områden som 

baserades på regionens folkhälsoutmaningar och tre lokala områden (som 

tillkommit på initiativ av kommunen) för att arbetet också skulle rymma särskilt 

prioriterade lokala satsningar. Arbetet var framåtriktat mot olika områden; jämlika 

och jämställda levnadsvillkor, trygga och goda uppväxtvillkor, livslångt lärande, 

ökat arbetsdeltagande, åldrande med livskvalitet, goda levnadsvanor, arbete mot 

våld i nära relationer, samt brotts- och drogförebyggande insatser. Dessa nio 

områden inbegriper på olika sätt ett arbete med ökad inkludering och 

samhällsgemenskap. 
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Figur 5: Nio målområden. Urklipp från kommunens PowerPoint-presentation i samband med verksamhetens 
konferens 2013. 

Det ursprungliga arbetet kring utanförskap 21  integrerades i kommunens 
folkhälsoarbete och blev en del av de fyra första målområdena (mål 1-4, figur 5).  

Samtliga nio områden presenterades i början av 2013 för kommunens 
förvaltningstjänstemän, på högre nivå, samt politiker i samband med en konferens 
där organisationens alla verksamheter fanns representerade. Syftet med 
konferensen var att bredda utvecklingsarbetet och få gränsöverskridande 
samverkan. Detta var uppstarten för gemensamma krafttag kring arbetet med 
folkhälso- och välfärdsfrågor. Vid detta tillfälle genomförde jag studiens första 
observation. Konferensdagen inleddes med en presentation av de nio områdena 
varpå det uttrycktes att ”arbetet startar här och nu”. Det lät meddelas att det 
kommande arbetet skulle få förstärkning samt organisatoriskt ingå i en annan 
verksamhet. För att både politiker och tjänstemän skulle få en bild av det som 
hade utvecklats till kommunens folkhälsoarbete gavs en bakgrundsbeskrivning. 
Vidare presenterades arbetets fortsatta inriktning med betoning på att det nu 
skulle bli ett långsiktigt arbete där målet var att bidra till att alla invånare i 
kommunen skulle få leva ”ett ekonomiskt, socialt och kulturellt självständigt liv 
som möjliggör fria egna val” (fältanteckningar från observation 1, Arbetsgrupp 

                                                      
21 Det arbete som på initiativ av kommunen startades 2011 och bestod av förebyggande 
insatser mot utanförskap 
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D). I samband med konferensen delades tjänstemän och politiker upp i blandande 

arbetsgrupper där framåtsyftande frågor på olika nivåer diskuterades och där 

hinder, lösningar, arbete med målgrupper, samverkan osv synliggjordes. I slutet 

av dagen samlades alla och sammanställde några av punkterna på en gemensam 

Whiteboardtavla. Bland annat skrevs: avgiftsfria aktiviteter, goda uppväxtvillkor, 

öka de tidiga insatserna, förebygga barnfattigdom m.m. upp som viktiga områden 

(figur 6 nedan). De hinder som pekades ut handlade om resurser, samarbete, 

stuprör, uthållighet och likande. Bland exempel på lösningar fanns övergripande 

samarbete mellan verksamhetsgrenar, samverkan som en resurs, ökad kunskap 

osv. Slutledningen från gruppernas diskussioner visade bland annat att det var 

viktigt att öppna upp för nya frågeställningar och bryta stuprören. Aktörerna 

menade till exempel att det var angeläget att beakta hur man kan jobba ännu mer 

gränsöverskridande mellan professioner, aktörer och förvaltningar. Det sades att 

”mycket kan ske genom att vi har dialog med varandra, genom det egna görandet” 

(fältanteckningar från observation 1, Arbetsgrupp D). Texten ”Låt stå” som syns 

på Whiteboarden signalerar att detta är viktigt. Det bekräftar betydelsen och ger 

stöd åt att det fortsatta arbetet. Whiteboarden blev ett uttryck för det kommande 

målarbetets inriktning och ett konkret exempel på hur arbetet kan komma att gå 

till. Det som skrivits är sådant som gruppen ansåg var viktigt.  

 

Figur 6: Dokumentation från observation, Arbetsgrupp D  
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Ett inventeringsarbete vidtog, även det våren 2013, där rapporteringar av 

pågående aktiviteter gjordes i en elektronisk plattform22. Tanken var att synliggöra 

befintliga aktiviteter. Det som redan gjordes i verksamheterna rapporteras in i det 

gemensamma systemet. Detta blev en betydelsefull identifieringsprocess för att, 

utifrån de nio strategiska områdena, markera och visa vad som redan var i full 

gång. Aktörerna ansåg att det fanns fördelar med att ordna, plocka ut och sortera 

befintliga aktiviteter då det gav möjlighet att få syn på hur folkhälsa organiseras 

samt vilka hälsofrämjande aktiviteter specifika verksamheter arbetar med. 

Ytterligare en positiv faktor var att man såg att det fanns samarbetsvinster mellan 

olika verksamheter inom den egna organisationen, men även att det kunde 

underlätta en samverkan med verksamheter utanför den egna. Aktörerna ville 

också visa hur olika aktiviteter inom olika nämnder kompletterar varandra på ett 

bra sätt. Arbetet var tänkt att bli underlag för verksamhetsanalys kring det som 

behövde utvecklas. Sammanfattningsvis kan sägas att intresset för identifiering av 

pågående aktiviteter och kommande utveckling utgjorde en viktig del av det 

inledande arbetet.  

Uppgiften i nästa skede bestod av att intensifiera det organisationsövergripande 

arbetet, mellan tvärgående arbetsgrupper i organisationens övre skikt. Olika 

arbetsgrupper, ordförande för nämnder samt förvaltningschefer träffades för att 

diskutera mål- och resursplan för folkhälsa samt utvecklingen av det kommande 

arbetet. I sinom tid avgränsades arbetet kring de ursprungliga nio målområdena 

till sex områden: 1) Jämlika och jämställda levnadsvillkor, 2) Trygga och goda 

uppväxtvillkor, 3) Livslångt lärande, 4) Ökat arbetsdeltagande, 5) Åldrande med 

livskvalitet och 6) Goda levnadsvanor. Dessa sex områden blev en del av 

kommunens folkhälsopolitiska policy. Det ursprungliga strategiarbetets inriktning 

mot förebyggande av utanförskap var fortfarande en oförändrad och viktig del av 

de fyra första målområdena.  

 

 

 

                                                      
22 Används för inrapportering av verksamhetens aktiviteter, planering, genomförande 
och uppföljning av pågående aktiviteter osv.  
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2.3 Målområden  

Aktörernas arbete kretsar kring olika målområden, dessa finns samlade i ett 

måldokument.  Formuleringarna av innehållet23 i olika målområden är ett resultat 

av diskussioner från olika sammanhang genom vilka texterna vuxit fram till en 

gemensam slutprodukt. Målformuleringarna (se tabell 3 nedan) kan ses som en 

reflektion av organisationens omvärld, från sociala till ekonomiska perspektiv, 

som bygger på aktörernas föreställning om ”det ideala” utifrån rådande 

samhällssyn, exempelvis nationella avsikter med kommuners folkhälsofrämjande 

arbete (nätverk och organisationer) och styrdokument som tidigare nämnts24. 

Några av dessa styrdokument 25  har en direkt betydelse för det lokala 

folkhälsoarbetet och blir därmed centrala för aktörernas idéer om hur mål kring 

välfärd och folkhälsa bör formuleras. Målen visar också exempel på hur aktörerna 

väljer att omvandla sina diskussioner till ord, då de i text uttrycker vad de vill 

uppnå. 

Ett perspektiv på utvecklingen av dokumentets textmässiga innehåll, som formats 

av aktörerna, visas genom att återge den ursprungliga samt den slutliga texten, så 

som det sett ut i två aktiva skeden av arbetet (tabell 3 nedan). Av tabellen syns hur 

måltexten såg ut när den var ett utkast, men också vilka nya formuleringar den 

fick efter ca 10 månaders arbete. Detta visar också hur diskussionerna (genom 

aktörernas möten) format målens innehåll och gett det slutliga dokumentet dess 

språkliga design. Tabellen ger på så vis ytterligare en bild av aktörernas arbete, det 

som handlar om målen som en skriftlig institutionell produkt, formad av sin 

historia och som har ett värde av att vara ett centralt objekt för allas gemensamma 

arbete. Ett åskådliggörande av måltextens utveckling är också ett sätt att beskriva 

fenomenet, d.v.s. målformuleringsarbetet, men också hur målinnehållet ser ut ”på 

papper”, eftersom det är detta som tolkas och omarbetas av aktörerna. Det är 

genom sina diskussioner som aktörerna vill komma närmare en förståelse, en 

tydlighet, för att sen kunna arbeta åt samma håll. Tabellen visar alltså hur 

fenomenet textmässigt kommer till uttryck inom den praktik som det har skapats.   

 

 

                                                      
23  Uttrycks ibland som folkhälsoarbete, eftersom det är vad målen i stort handlar om. 
24  Under rubriken Arbetets inriktning, uppgifter och bekymmer. 
25  Till exempel WHO: dokument, lagar, FN:s konventioner om mänskliga rättigheter. 
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Tabell 3: Måldokumentets innehåll. Från utkast till färdig produkt förflöt ca 10 månader.  

Arbetsdokument: 

 

1) Skapa förutsättningar jämlika 
och jämställda levnadsvillkor 

Hälsan är ojämlikt fördelad mellan 

socioekonomiska grupper, mellan 

kvinnor och män samt mellan flickor 

och pojkar. Jämlika och jämställda 

livsvillkor, liksom social integration, 

har betydelse för god hälsa och hållbar 

utveckling. Möjligheten att vara 

delaktig och kunna påverka främjar 

integrering och motverkar 

diskriminering som leder till 

utanförskap. Tillgång till sociala 

nätverk och mötesplatser skapar 

möjligheter till delaktighet, 

engagemang och handlingskraft. Att 

känna sig trygg är en rättighet och en 

förutsättning föra att kunna delta i 

samhällslivet.   

 Verka för minskning av 
socioekonomiska skillnader 
och hälsoklyftor bland 
befolkningen.  

 Ökad 
integration/inkludering 

 Ökad delaktighet och 
inflytande 

 Ökad trygghet 

 Arbeta föra att motverka 
våld i nära relationer 

 Skapa möjligheter till 
utveckling genom sociala 
investeringsfonder 

2) Skapa förutsättningar trygga och 
goda uppväxtvillkor 

I en verklighet som ständigt förändras 

är barn och unga särskilt sårbara. 

 Färdigt dokument:  

 

1) Skapa förutsättningar Jämlika 
och jämställda levnadsvillkor 

Hälsan är ojämlikt fördelad mellan 

socioekonomiska grupper, mellan 

kvinnor och män samt mellan flickor 

och pojkar. Jämlika och jämställda 

livsvillkor, liksom social integration, har 

betydelse för god hälsa och hållbar 

utveckling. Möjligheten att vara 

delaktig och kunna påverka främjar 

integrering och motverkar 

diskriminering som leder till 

utanförskap. Tillgång till sociala 

nätverk och mötesplatser skapar 

möjligheter till delaktighet, engagemang 

och handlingskraft. Att känna sig trygg 

är en rättighet och en förutsättning föra 

att kunna delta i samhällslivet.   

 Motverka socioekonomiska 
skillnader och hälsoklyftor 
bland befolkningen.  

 Verka för ökad integration 
och inkludering 

 Verka för ökad delaktighet 
och inflytande 

 Verka för ökad trygghet och 
minskad brottslighet 

 Arbeta föra att Motverka 
våld i nära relationer 

 Skapa möjligheter till 
utveckling genom sociala 
investeringsfonder 
 

2) Skapa förutsättningar Trygga och 
goda uppväxtvillkor 

I en verklighet som ständigt förändras 

är barn och unga särskilt sårbara. 
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Förhållanden under uppväxten får 

konsekvenser långt fram i livet. I 

barndomen grundläggs förutsättningar 

för god psykisk och fysisk hälsa. 

Flickors och pojkars olika 

uppväxtvillkor ska särskilt 

uppmärksammas. Familjens 

livssituation är betydelsefull för barnets 

uppväxtvillkor och framtid. Därför ska 

familjen ges förutsättningar att vara 

barnets främsta resurs. Barn och ungas 

deltagande och inflytande möjliggör 

utveckling för individen och för 

samhällets demokratiska processer. 

Barn och unga ska ges förutsättningar 

att stärka sin sociala identitet och 

skaffa sig erfarenheter och kunskaper 

som krävs för livsval och vuxenliv. 

Exempel på arenor är familjecentral, 

förskola och skola, 

ungdomsmottagning samt fritids- och 

föreningsliv.  

 Föräldrar att vara barnens 
främsta resurs  

 Flickor och pojkar ges lika 
villkor  

 Öka barns möjligheter till 
delaktighet och inflytande 

 Främja hälsoperspektivet på 
arenor där barn och 
ungdomar vistas 

 Öka möjligheten för elever 
att gå ut grundskolan med 
godkända/fullständiga 
betyg. 

 

 

 

Förhållanden under uppväxten får 

konsekvenser långt fram i livet. I 

barndomen grundläggs förutsättningar 

för god psykisk och fysisk hälsa. 

Flickors och pojkars olika 

uppväxtvillkor ska särskilt 

uppmärksammas. Familjens 

livssituation är betydelsefull för barnets 

uppväxtvillkor och framtid. Därför ska 

familjen ges förutsättningar att vara 

barnets främsta resurs. Barn och ungas 

deltagande och inflytande möjliggör 

utveckling för individen och för 

samhällets demokratiska processer. 

Barn och unga ska ges förutsättningar 

att stärka sin sociala identitet och skaffa 

sig erfarenheter och kunskaper som 

krävs för livsval och vuxenliv. Exempel 

på arenor är familjecentral, förskola 

och skola, ungdomsmottagning samt 

fritids- och föreningsliv.  

 Utgå från att föräldrar att 
vara barnens främsta resurs 
och stötta dem i den 
uppgiften 

 Flickor och pojkar ges lika 
villkor  

 Öka barns och ungas 
möjligheter till delaktighet 
och inflytande 

 Bidra till flickors och 
pojkars lika livsvillkor 
hälsoperspektivet på arenor 
där barn och ungdomar 
vistas 

 Alla elever lämnar 
grundskolan med 
godkända/fullständiga 
betyg. 

 Främja en positiv livsstil och 
god hälsa bland barn och 
unga 
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3) Skapa förutsättningar för 

livslångt lärande 

Tillgång till utbildning och annan 

kompetensutveckling skiljer sig mellan 

olika grupper och geografiska 

områden. Människors livschanser och 

hälsa påverkas av deras möjligheter till 

utbildning och kompetensutveckling, 

vilket i sin tur skapar förutsättningar 

att välja livsstil och arbete. Kvinnor 

och män ska ges samma 

förutsättningar att göra studie- och 

yrkesval som inte är traditionellt 

könsbundna. Utbildningsmöjligheter 

och kompetensutveckling inom 

utbildningssystemet, arbetslivet och 

den ideella sektorn ska finnas under 

livets olika skeden och anpassas efter 

individuella behov. Livslångt lärande 

bidrar till ökad självkänsla och 

medvetenhet för individen och ökad 

handlingsberedskap såväl för individen 

som för samhället.   

 Skapa förutsättningar för 
kvinnor och män att göra 
studie- och yrkesval som 
inte är traditionellt 
könsbundna 

 Aktivt samverka med [… ] 
för ett […]  

 Verka för 
utbildningsmöjligheter och 
kompetensutveckling som 
anpassas efter individuella 
förutsättningar och behov  

 Stimulera och skapa 
mötesplatser och andra 
arenor för lärande  

 Vägledning för att möta 
arbetsmarknadens behov 
(studievägledning, 
matchning för yrkesval)  

 

3) Skapa förutsättningar för 

Livslångt lärande 

Tillgång till utbildning och annan 

kompetensutveckling skiljer sig mellan 

olika grupper och geografiska områden. 

Människors livschanser och hälsa 

påverkas av deras möjligheter till 

utbildning och kompetensutveckling, 

vilket i sin tur skapar förutsättningar att 

välja livsstil och arbete. Kvinnor och 

män ska ges samma förutsättningar att 

göra studie- och yrkesval som inte är 

traditionellt könsbundna. 

Utbildningsmöjligheter och 

kompetensutveckling inom 

utbildningssystemet, arbetslivet och 

den ideella sektorn ska finnas under 

livets olika skeden och anpassas efter 

individuella behov. Livslångt lärande 

bidrar till ökad självkänsla och 

medvetenhet för individen och ökad 

handlingsberedskap såväl för individen 

som för samhället.   

 Skapa förutsättningar för 
kvinnor och män att göra 
studie- och yrkesval som 
inte är traditionellt 
könsbundna 

 Aktivt samverka med […] 
för ett […]  

 Verka för 
utbildningsmöjligheter och 
kompetensutveckling som 
anpassas efter individuella 
förutsättningar och behov  

 Uppmuntra till att använda 
och skapa mötesplatser och 
nya arenor för lärande  

 Skapa förutsättningar att 
göra studie- och yrkesval 
som inte är traditionellt 
könsbundna  

 Främja ett lustfyllt lärande  
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4) Skapa förutsättningar för ökat 

arbetsdeltagande  

Möjligheter till arbetsdeltagande är 

grundläggande i ett välfärdsarbete. Det 

bidrar till hållbar utveckling och skapar 

mervärde genom delaktighet och 

inflytande. Arbete är en 

hälsofrämjande faktor, förutsatt att 

arbetsmiljön är anpassad efter 

individuella förutsättningar och behov. 

Grunden för ett hälsosamt arbetsliv är 

god psykisk och fysisk arbetsmiljö. 

Detta är av avgörande betydelse för 

människors hälsa och för folkhälsan. 

Kvinnor och män ska ges möjlighet att 

delta i ett arbetsliv fritt från 

diskriminering. Ett lättillgängligt 

arbetsliv som är anpassat till 

människors olika förutsättningar och 

livets olika faser, bidrar till 

välfärdsutveckling och kan motverka 

utanförskap. Den ideella sektorn är en 

arena för arbetsdeltagande och en 

viktig del i den sociala ekonomin som 

stimulerar till samhällsutveckling 

genom privata initiativ och 

entreprenörskap. 

 Verka för att fler människor 
har möjlighet till egen 
försörjning 

 Verka för ökad 
samhällsgemenskap 

 Stimulera till ökat antal 
arbetstillfällen  

 Verka för gott samarbete 
mellan olika aktörer 

 Vägledning för att möta 
arbetsmarknadens behov 
(studievägledning, 
matchning för yrkesval) 

4) Skapa förutsättningar för ökat 

arbetsdeltagande  

Möjligheter till arbetsdeltagande är 

grundläggande i ett välfärdssamhälle. 

Det bidrar till hållbar utveckling och 

skapar mervärde genom delaktighet 

och inflytande. Arbete är en 

hälsofrämjande faktor, förutsatt att 

arbetsmiljön är anpassad efter 

individuella förutsättningar och behov. 

Grunden för ett hälsosamt arbetsliv är 

god psykisk och fysisk arbetsmiljö. 

Detta är av avgörande betydelse för 

människors hälsa och för folkhälsan. 

Kvinnor och män ska ges möjlighet att 

delta i ett arbetsliv fritt från 

diskriminering. Ett lättillgängligt 

arbetsliv som är anpassat till 

människors olika förutsättningar och 

livets olika faser, bidrar till 

välfärdsutveckling och kan motverka 

utanförskap. Den ideella sektorn är en 

arena för arbetsdeltagande och en 

viktig del i den sociala ekonomin som 

stimulerar till samhällsutveckling 

genom privata initiativ och 

entreprenörskap. 

 Verka för att fler människor 
har möjlighet till egen 
försörjning 

 Verka för ökad 
samhällsgemenskap 

 Stimulera till ökat antal 
arbetstillfällen  

 Verka för gott samarbete 
mellan olika aktörer 
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 Insatserna speglar 
(kommunens) mångfald 

 Främja hälsoperspektivet 
inom arbetslivet 

 Öka möjligheten inom 
(kommunen) att arbeta 
heltid 

  

 

 Insatserna speglar 
(kommunens) mångfald 

 Främja hälsoperspektivet 
inom arbetslivet 

 Verka för utvecklande 
former av vägledning för att 
möta arbetsmarknadens 
behov 

 Verka för meningsfull 
sysselsättning 

 Öka möjligheten inom 
(kommunen) att arbeta 
heltid 

I tabell 3 presenteras fyra av kommunens sex målområden i form av två 

dokument: Arbetsdokument (vänster kolumn) och Färdigt dokument (höger kolumn). 

I den vänstra kolumnen finns de ursprungliga formuleringarna kring 

målområdena och i den högra anges de formuleringar som blivit gällande efter att 

de konkretiserats genom aktörernas diskussioner. Däremellan har diskussioner ägt 

rum, tid förflutit och revideringar av dokumentet har gjorts. Det är i detta 

”mellanrum” som några av avhandlingens centrala frågor studeras och 

analysarbete görs. De ändringar som aktörernas arbete lett fram till framgår av 

den högra kolumnen. Ändringarna har jag rödmarkerat alternativt strukit över 

med streck för att markera vad som tillkommit respektive plockats bort. Till varje 

målområde hör en inledande text som innehåller ett antal punkter med 

formuleringar som anger arbetets riktning. Punkterna handlar om hur arbetet ska 

bedrivas för att målen ska uppnås.  

2.4 Olika mötessammanhang  

Dagligen förekommer olika interaktionstillfällen mellan aktörerna på olika nivåer 

och inom olika arenor i organisationen. Aktörerna möts i många olika 

sammanhang, både formella och informella. Det kan till exempel vara 

nämndsammanträde, någon form av avdelningsmöte eller ledningsgruppsmöte. 

Det finns även möten som riktar in sig på övergripande verksamhetsfrågor till 

exempel folkhälsofrågor som diskuteras, ibland i mindre arbetsgrupper, ibland i 

större. Ett gemensamt syfte för de formella mötena är att förankra politiska beslut 

och samverka inom och mellan organisationsgränserna. De formella mötena har 

bestämda syften och är väldefinierade. Även spontana och lediga sammankomster 

ger utrymme att diskutera angelägna och jobbrelaterade frågor (t.ex. en kaffepaus, 

lunch osv). Dessa ger istället utrymme till informella diskussioner. Den 
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kommunikativa kontexten kan alltså se olika ut (muntliga formella och informella 

möten eller skriftliga formella och informella dokument). Det är formella möten 

som studeras i denna avhandling. 

Mötesarenorna är delar av strukturen som skapar tillfälle för samverkan. En 

tjänsteman uttryckte att ”samverkan sker utifrån struktur”, vilket kan innebära att 

strukturen påverkar samverkan, men det kan också uppfattas som att strukturella 

förutsättningar ger anledning att skapa former för tvärprofessionellt arbete. Jag 

vet av observationstillfällena att aktörerna träffas inom och mellan olika 

sammanhang där de möts för samarbete.  

Tvärprofessionella arbetsgrupper  

Aktörerna samarbetar för att den kommunala organisationen ska kunna fungera 

som helhet. Det räcker inte att varje förvaltning arbetar med sina specifika 

ämnesfrågor utan det krävs att de olika förvaltningarnas ansvarsområden 

samarbetar gällande det gemensamma ansvaret. Gruppernas arbete är 

tvärprofessionellt och har en bred sammansättning av kompetens på 

övergripande organisationsnivå för att hantera gemensamma gränsöverskridande 

frågor. Detta innebär att tjänstemän från olika förvaltningar, med olika 

professioner och specialkompetens, plockas in i arbetsgrupper. De tvärgrupper 

som har en betydande roll för aktörernas välfärdsarbete har formaliserats och 

utgör aktiva delar av verksamheten. Dessa har egna regelbundna möten och är del 

av den reguljära verksamheten.  

Olika gruppsammansättningar, som av verksamheten beskrivs som 

samarbetsgrupper, förkommer inom organisationen. I några arbetsgrupper finns 

politiker och tjänstemän från olika förvaltningar, i andra grupper ingår endast 

tjänstemän från olika förvaltningar. 

  

Figur 7: Gränsöverskridande arbete. Möte mellan tjänstemän och politiker (grupp D). 35 aktörer samlade för 

gemensam diskussion  

53



78 

 

De sammanhang där politiker och tjänstemän möts är ofta ganska stora med 

omkring 15-40 personer samlade. Här träffas politiska representanter från 

nämnderna och tjänstemän från olika verksamhetsområden för att diskuterar 

offentliga uppgifter, förbereda och fatta beslut i olika ärenden. Fördelning av 

ekonomiska medel avhandlas också i dessa sammanhang. Mötena har en angiven 

tid, struktur (dagordning) och talordning. Från ett observatörsperspektiv ser det 

ut som alla har möjlighet att komma till tals. Ordförande fördelar ordet och det 

finns pauser där utrymme lämnas för betänketid eller inflikande av synpunkter. 

Det är helt oproblematiskt att göra spontana inlägg i samtalen. I de flesta 

sammanhang är det just diskussionerna som är bärande för besluten. De 

grundlägger argument och bidrar till underlaget för slutprodukten. Avslut av 

diskussion framgår tydligt då det görs av ordförande genom bekräftande och/eller 

fastställande av det som sagts, till exempel genom att uttala ”Då så, tror jag vi ska 

gå vidare” eller ”Nu är det beslutat”. Plats för sammanträde har vanligen varit 

större sammanträdesrum i kommunhuset. Vissa möten förläggs som 

flerdagarskonferenser med en geografisk distans från kommunkontoret. Detta för 

att intensifiera samarbetet. 

I de sammanhang där endast tjänstemän möts finns något färre aktörer (kan 

variera mellan 4-20 personer), ibland från samma förvaltning, andra gånger som 

representanter för sina respektive förvaltningar. Även dessa möten har en 

ordförande och är strukturerade via dagordning, men strukturen kan variera i olika 

grad beroende på mötessammahang. Till exempel kan dagordningen byggas på (i 

dessa fall finns redan befintligt utkast) eller helt och hållet byggs upp under 

inledningen av mötet. Mötena är formella, men inte strikta i den bemärkelsen att 

inget oplanerat ryms, tvärt om. Exempelvis fick några av de observerade mötena 

spontanbesök av ”externa personer” (studenter eller experter). Ordinarie 

sammanträden genomförs i kommunkontorets lokaler. Ofta i ett konferensrum 

eller i någons arbetsrum och bestämd tid avsätts. Det förekommer också att dessa 

möten placeras i närområdet, utanför kommunhuset.  

Tillfälliga och permanenta arbetsgrupper  

Samspelet mellan aktörerna är en förutsättning för målformuleringsarbetet och 

därför en del av genomförandet. Utöver de reguljära arbetsgrupperna och 

mötessammanhangen finns också mer tillfälliga arbetsgrupper, som löses upp 

efter en tid. Under resans gång skapades mer eller mindre tillfälliga arbetsgrupper, 

ett sådant exempel är organisationens planeringsarbete då tjänstemän och 

politiker samarbetade i mindre grupperingar. När arbetet var i sin linda fanns det 

arbetsgrupper vars funktion var att utarbeta planer för hur det påbörjade arbetet 
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skulle fortlöpa. När måldokumentet var fastlagt, men även under andra faser av 

arbetet, behövde arbetsgrupperna formas om. Detta ”tillfälliga” åskådliggör en del 

av den process som fanns kring det tidiga arbetet. Genom aktörernas arbete växte 

målområdena fram och presenterades så småningom för de politiska nämnderna 

inom organisationen, vilket också är ett exempel på tillfälliga sammanhang där 

aktörer möts. En del av dessa arbetsgrupper 26  integrerades successivt i den 

reguljära verksamheten. Samtal kring målområdena permanentades till 

arbetsgrupper där folkhälsa diskuteras. Oavsett mötesform så fanns det en 

kontinuitet i mötena. Aktörerna träffades i de flesta sammanhang flera gånger, 

vissa mer andra mindre.  

Det gavs utrymme för presentation när någon ny person kom in i en arbetsgrupp. 

Likaså presenterade sig aktörerna för varandra i stora sammanhang då de var 

många från olika förvaltningar, vilket antyder att alla förmodligen inte kände 

varandra. I de sammanhang där det tydligt framgick att aktörerna kände varandra 

eller kände till varandras uppdrag, upplevdes mötesmiljön som avspänd och 

ambitiös. Kanske för att några av dem dagligen arbetade tillsammans. Frånsett 

mötesform kan också tilläggas att samtliga möten hade ett tempo och ett strikt 

upprätthållande av ordning. Det gjordes inga avsteg i den meningen att 

diskussioner hamnade utanför intressefokus (alltså inte utanför aktörernas 

uppdrag, arbetsplaner, ämnesområden osv), tvärt om höll de sig inom 

diskussionsområdet. 

2.5 Kommunikation inom och mellan förvaltningar 

Kommunikation mellan olika aktörer, både inom den egna förvaltningen och 

mellan olika förvaltningar, är en förutsättning för ett verksamhetsövergripande 

arbete som detta. Diskussionen kring olika målområden och förankringen av 

målen kräver kommunikation i många olika sammanhang. Aktuella frågor hamnar 

på dagordningen och kan på så vis hanteras. Detta är viktigt för att kunna göra 

innehållet i målformuleringarna begripligt för alla som arbetar inom 

organisationen. Arbetet handlar om att definiera, sätta gemensamma ord på vad 

som ska göras, diskutera prioriteringar och fortsatta inriktningar.  

 

                                                      
26 Detta var arbetsgrupper där målområden som hör till det ursprungliga arbetet 
diskuterades 
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Muntlig kommunikation  

Det finns skillnader och likheter mellan förvaltningar när det gäller den språkliga 

kulturen och de facktermer som används. De olika professionerna har sina 

språkliga begrepp som de använder när de kommunicerar. Tydligast märks 

användningen av begrepp när aktörerna träffas över professionsgränserna. Jag har 

särskilt iakttagit användningen av verksamhetstypiska begrepp. Detta var relevant 

med anledning av att jag gjort observationer i grupper med blandad kompetens. 

Exempelvis pratar omsorgsförvaltningen om ”särskilt boende” eller 

”hemsjukvård”. Spontant förstår alla vad som menas, men de som i sitt arbete 

dagligen kommer i kontakt med begreppen lägger förmodligen en djupare 

innebörd i dem än de som kanske inte har anledning att göra det. Mer allmänna 

begrepp, som används av alla, kan också få lite olika betydelse beroende på vilken 

del av organisationen begreppet används inom. Skillnader i uppfattning kring 

olika begrepps betydelser blev synligt i de sammanhang då de möttes över 

organisationsgränserna. Till exempel skapade begrepp som ”bostadsanpassning” 

och ”tillgänglighet” diskussion kring innebörd, eftersom aktörerna hade lite olika 

uppfattningar om dessa. Bostadsanpassning förklarades som en mer generell 

åtgärd, något i stil med flexibla boendemiljöer som kan anpassas och formas efter 

människors olika behov, oavsett funktionsbegränsningar. Detta synsätt kom från 

tjänstemän vars arbete och kunskapsområde rör människor med funktionshinder 

(omsorgsförvaltningen). En något smalare, men mer konkret definition av 

bostadsanpassning gavs av de tjänstemän som arbetar med utvecklingsfrågor 

inom det tekniska området, där bostadsanpassning uppfattades som en tydlig 

åtgärd i hemmet (t ex duschbräda, duschstång). Begreppet tillgänglighet ansågs 

handla om fysisk tillgänglighet och möjlighet att ta sig till och från ställen eller att 

kunna ta del av information, att främja ett självständigt liv men också om 

anpassning av bostad.   

Andra exempel på skillnader i kommunikation är när aktörer med specialfunktion 

(d.v.s. arbetsinriktning mot ett visst område) använder uttryck som inte är 

vardagsspråk för alla. Detta blev tydligt de gånger arbetsgrupperna fick besök av 

yrkesgrupper som de dagligen inte arbetar nära, till exempel av en 

förvaltningsekonom eller inspektör från en annan förvaltning. Ekonomen 

träffade visserligen en arbetsgrupp inom samma förvaltning, men eftersom de 

huvudsakliga arbetsuppgifterna skiljer sig aktörerna emellan (olika inriktning på 

kärnverksamhet) uppstod det ibland frågor. Till exempel när de talade om 

”funktionsmässigt samband” (vilket handlar om fakturor som hänger ihop) eller 

”driftinvestering” (som handlar om medel vid investeringar). Inspektörerna talade 

om ”egenkontroll” och rutiner för hur man tvättar dagisfiltar, vilket är andra 

56



KAPITEL 2 

 

81 

 

exempel som återspeglar de kunskapsområden som finns. Rutiner för tvätt 

uppfattades av verksamhetsansvariga något olika, vilket ledde till diskussion om 

hur det bör genomföras med tanke på speciell tvättmaskin, gradantal, hygienkrav 

osv. Även ansvar och skyldigheter kring ”storstädning” kunde klargöras i 

samband med ett gemensamt möte. Dessa muntliga sammankomster är exempel 

på tillfällen som ger aktörerna möjlighet till att kunna få klarhet i frågor. 

Missförstånd kan redas ut, men nya frågor kan också bli aktuella. Aktörerna 

diskuterade, fick förklaring och förståelse för det som avhandlades. När chefer 

för olika verksamheter träffades fanns också resonemang kring rutiner eller andra 

gemensamma spörsmål, vilket kunde leda till lösningar och nya insikter. En del av 

dessa diskussioner ligger till grund för arbete som senare fått en formell betydelse 

och mynnat ut i institutionella dokument. Ett exempel på detta kommer från ett 

tvärorganisationellt samarbete som startade i gemensamma diskussioner (där figur 

8 visar en del av processen) och resulterade i textdokument.  

 

Figur 8: Dokumentation från observation av Arbetsgrupp D 

Bilden är tagen i ett aktivt skede av arbetet då aktörerna sammanfattat sina 

diskussioner på en Whiteboardtavla. 
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Skriftliga dokument 

Det praktiska arbetet kommuniceras, både inom och utanför organisationen, via 

olika typer av textmaterial till exempel mailväxling, kallelser till möten, 

mötesprotokoll, utredningar, myndighetsbeslut, uppdragsbeskrivningar, planer, 

verksamhetsmål osv. Skriftliga dokument kan vara en förutsättning för snabbt 

informationsutbyte och är också ett viktigt underlag till målformuleringsarbetet. 

Det kan vara anteckningar från en diskussion mellan aktörerna som 

dokumenterats och formaliserats eller ett utkast. Det skrivna sammanfattar vad 

som beslutats politiskt och ger form åt hur det tänkta arbetet ska genomföras för 

att målen ska nås och för att viljeriktningen ska framgå. Aktörerna har sen att 

tolka måltexten på ett sådant sätt att de avsedda effekterna kan nås, vilket bygger 

på att de har förenliga tolkningar rörande målens betydelse. Texterna är en del av 

strukturen, organisationen och ett resultat från ett sammanhang (jfr Mäkitalo, 

2005). Som ytterligare exempel kan nämnas att nämnderna har ett antal 

nämndövergripande policys att beakta i sitt arbete: Demokratipolicy, 

Kvalitetspolicy, Personalpolicy, Miljöpolicy och Policy för folkhälsa och trygghet. 

Den sistnämna policyn tillhör folkhälsoarbetet och har också blivit en del av det 

tidiga målformuleringsarbetet vars framväxt började under 2011. 

Många gånger är det den skrivna texten som anger vilket förhållningssätt och 

vilken respons som krävs och som därmed fungerar som verktyg för aktörerna. 

Inför vissa möten skickas en skriftlig kallelse med dagordning eller program, vilket 

bidrar till en bestämd form. Några mötesformer kräver förberedelse och innebär 

att aktörerna måste läsa in sig på de ärenden som är tänkta att diskuteras. Att 

program skickas ut i förväg, har förekommit i de sammanhang då aktörerna kallar 

till längre träffar eller konferenser. I andra mötessammanhang kan en dagordning 

skrivas vid mötets start, så att alla som deltar kan vara delaktiga i utformningen av 

innehållet.  

Den kommunala verksamheten styrs och bedrivs med hjälp av olika lagar och 

förordningar som är mer eller mindre angelägna för antingen verksamheten i sin 

helhet eller för specifika ansvarsområden och förvaltningar. I kommunens 

styrdokument (från perioden 2012-2014) anges de lagar och förordningar som de 

olika nämndernas verksamheter har att rätta sig efter27. Vidare finns komplett-

erande förordningar rörande skola, socialtjänst, vägtrafik, avfall, batterier, 

                                                      
27 För att ge en bild av den mångsidighet och komplexitet som finns i arbetet kan några 
nämnas: Kommunallagen, Förvaltningslagen, Offentlighets- och sekretesslagen, Lagen om offentlig 
upphandling, Personuppgiftslagen, Alkohollagen, Tobakslagen, Miljöbalken, Lag om skuldsanering, 
Livsmedelslagen, Strålskyddslagen, Arbetsmiljölagen, Arbetstidslagen, Vägarbetstidslagen, 
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producentansvar för returpapper, förpackningar osv. Utöver lagar och 

förordningar finns också föreskrifter och allmänna råd som för verksamheterna 

har en viss betydelse. Utan att gå närmare in på någon av dessa, ger detta inte bara 

en bild av tjänstemannens vardag, deras ansvar och arbete, utan också en 

förmodan om krav kring den kompetens som kan kopplas till olika styrdokument 

och tolkningen av dessa.  

Dokument på kommunövergripande strategisk nivå samt lokala handlingsplaner 

för nämnder och förvaltningar finns också. Dessa syftar till att ytterligare öka 

måluppfyllelsen utifrån respektive uppdrag, samt öka samverkan mellan 

verksamheter, till exempel gällande stöd till föräldrar och barn genom 

förebyggande och tidiga insatser eller tillgänglighet (fältanteckningar från 

observation, Arbetsgrupp D). Hit hör dokumentet med de målområden28 som här 

studeras. Utöver organisationens lokala måldokument finns också nationella 

folkhälsopolitiska mål att ta hänsyn till. Dessa är också en del av verksamhetens 

textdokument och måste brytas ner till regionala och lokala målområden. Ett av 

de nationella målen, ”delaktighet och inflytande i samhället”, har en tydlig 

koppling till det lokala arbetet med målen. 

Kulturens yttringar  

Varje organisation har sina kulturella särdrag som ger verksamheten och arbetets 

genomförande dess särskilda karaktär. Aktörerna och det som finns omkring dem, 

den institutionella miljön, utgör delar av denna samspelande helhet (jfr Edwards 

& Daniels, 2012; Daniels 2012). Det som karakteriserar den studerade 

organisationens kulturella egenskaper är det som finns inbyggt i rutiner, prestation 

eller andra mönster som finns i arbetet. Det kan vara subtila saker som är svåra 

att direkt se. Ofta är det sådant som skapas som en effekt av sitt sammanhang och 

som tas för givet, enligt Cameron och Quinn (2011). 

Ovan har möten och kommunikation i den studerade organisationen beskrivits, 

vilket är en del av kulturen, till exempel rutiner kring hur, när och vilka som träffas 

i formella sammanhang. Kulturen reflekteras i aktörernas arbete, i deras lokala 

dokument. Måldokumentet är ett exempel på en produkt av den egna 

organisationskulturen. Där beskrivs vilka värden som är av betydelse och vad som 

                                                      
Prisinformationslagen, Marknadsföringslagen, Konsumentkreditlagen, Socialtjänstlagen, Lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade, Lagen om vård av unga, Lagen om vård av missbrukare, Lagen 
om färdtjänst, Lagen om bostadsanpassningsbidrag, Hälso- och sjukvårdslagen, Patientjournallagen och 
skollagstiftning. 
28 Tabell 3 - texten i måldokumentet  
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ska åstadkommas genom riktade samhällsinsatser. Dokumentet kan också ses som 

ett tydligt bevis för verksamhetens drivkraft och som en markering av det centrala 

intresse som ger verksamheten anledningen till sin existens, eller åtminstone ger 

den möjlighet att förklara sin riktning och verklighet. Hur saker och ting förhåller 

sig inom den studerade organisationen visas genom det engagemang som skapas 

runt målområdena och hur det formas av de förutsättningar som finns (t.ex. 

respekt mot målgrupper, kunskap om utanförskapets konsekvenser, lojalitet inför 

lag, styrdokument osv). Det faktum att aktörerna prioriterar förebyggande arbete 

för att minska ohälsa bland medborgarna talar om vilket fokus arbetet har och 

vad som bedöms som angeläget. Måldokumentet spelar en viktig roll för 

verksamheten och det uppdrag som axlas och ger uttryck för den kultur som finns 

i organisationen, den som visar sig i vardagliga arbetssituationer. För att aktörerna 

ska kunna jobba med en viss fråga behöver konkreta punkter pekas ut, till exempel 

frågor, arbetsområden och motiv måste konkretiseras och argumenteras kring. 

Måldiskussionerna synliggör interna synsätt, regler, vad som anses vara 

betydelsefulla rådande värderingar, prioriteringar osv.  

I en artikel av Blome och Steib (2014) framgår att de värden som finns inbyggda 

i en organisationsstruktur ständigt utmanas. Kunskap, normer och värderingar 

(som finns hos politiker eller anställda tjänstemän) sätts på spel genom att 

arbetsrutiner ifrågasätts och debatteras. Som jag tidigare nämnt använder 

aktörerna styrdokument som en del av utgångspunkten i sitt arbete, men även 

statistik blir betydelsefullt stöd. Till exempel visar statistiken negativa trender i 

kommunen kring att psykisk ohälsa, fetma och ekonomiskt bistånd ökar 

(observation 11, Arbetsgrupp B), vilket förstärker det pågående arbetets relevans, 

d.v.s. aktörernas målformuleringsarbete. Vidare pekar aktörerna också på att det 

finns positiva trender, som att barnvaccination ökar, arbetsskador minskar, 

fritidsgårdsverksamheten utvecklas osv. sådant som bekräftar att de insatser som 

görs är rätt. I sitt arbete förhåller sig aktörerna alltså till sin omvärld29. Allt detta 

blir betydelsefullt i deras arbete och det innebär också att den egna kunskapen 

och de kulturella värdena inom organisationen sätts under lupp och debatteras.  

Vad som utmärker organisationen är en utpräglat demokratisk syn på uppdraget. 

Detta kommer till uttryck genom idéerna bakom arbetet med målen, där 

medborgarnas möjligheter till medbestämmande och inflytande är centralt. Inom 

ramen för dessa idéer kan textdokumenten vidareutvecklas och förverkligas, likt 

ett uttryck för den rådande kulturen. Under mandatperioden 2010-2014 växte en 

                                                      
29 D.v.s. övriga samhället. Som tidigare nämnts handlar det om att förhålla sig till andra 
organisationers arbete men också till forskning (evidens) inom det egna arbetsområdet.  
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vision fram om en ”innovativ stad med plats för framtiden” (hämtat från 

kommunens redovisning för perioden 2012-2014) där omtanke, utveckling och 

livskvalitet var centrala för kommunens grundläggande värderingar. I planen 

angavs ekonomiska förutsättningar samt vilka prioriteringar som förväntades att 

nämnderna skulle arbetar vidare med. I kommunens programförklaring, samma 

period (2012-2014), framgick bland annat att kommunen avsåg att arbeta för att 

skapa mötesplatser i syfte att utveckla dialogen mellan invånare och 

förtroendevalda samt att alla skulle känna att de har rättigheter men också 

skyldighet, vilket bygger ett demokratiskt samhälle (hämtat från kommunens 

redovisning för perioden 2012-2014). En demokratisk anda finns också i 

kommunens välfärdsredovisning för åren 2012 -2014 (uppdelat på två dokument; 

ett för åren 2012-2013 samt för 2014) där ”verka för ökad delaktighet och 

inflytande” är något som återkommer i texten (kommunens redovisning för 

perioden, 2012-2013 samt 2014).  

I de diskussioner som förs i olika sammanhang omvandlas ord till text och tvärt 

om. Det uttrycks att det är värdefullt att ge medborgarna möjlighet till 

mötesplatser där tankar och erfarenheter kan bytas (Fältanteckningar från 

observation 10, Arbetsgrupp C). Vidare säger en kommunpolitiker att ”vi ska ha 

fokus på sysselsättning, man ska kunna ha ett arbete och kunna leva på sin lön”, 

vilket kan tolkas som ett uttryck för ett engagemang och en markering för ett 

jämlikt samhälle, men det kan också vara en retorisk fråga. Oavsett vilket, så 

uttrycks de värden som finns i det skriftliga dokumentet också i samtalen mellan 

aktörerna. De gör sig gällande genom återkommande upprepning av 

demokratiska uttalanden och i skrift. I det kulturella perspektivet ingår alltså det 

som uttrycks i aktörernas samtal och texter i olika sociala och historiska 

sammanhang, inbäddade i det dagliga arbetet.   

2.6 Sammanfattning  

Aktörens kontext30 består av verksamhetsområden med fördjupning inom olika 

förvaltningar, men också arbetsområden som byggts upp och har en tvärgående 

funktion. Det finns aktörer med olika yrkesroller och kunskaper samt grupper 

som arbetar organisationsövergripande. Detta speglar kontexten för aktörernas 

arbete och är en viktig aspekt ur ett förståelseperspektiv på aktörernas handlingar 

i olika sammanhang.  

                                                      
30 Helheten av den praktik arbetet sker inom samt dess olika sammanhang. 
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Målformuleringsarbetet är en av många aktiviteter som parallellt pågår med annat 

arbete. Detta är ett prioriterat arbete som har getts utrymme inom organisationens 

agendor. Aktörerna har inhämtat stöd från andra projekt i stil med deras samt 

litteratur kring samhällsfrågor för att utifrån dessa bygga på sina egna kunskaper. 

De har på detta vis skaffat kunskap om omvärldens arbete utöver de erfarenheter 

och kunskaper de har från sina olika utbildningar.  

I kapitlet har delar av aktörernas bakomliggande arbetsprocess beskrivits för att 

fånga bilden av vad som möjligen kan ha satt prägel på de pågående aktiviteterna 

kring målformuleringsarbetet men också för att åskådliggöra hur centrala idéer 

utvecklats, getts form och hur innehållet i verksamheterna bestått eller förändrats.  

En kommunal förvaltningsorganisation är föränderlig. Som exempel på detta kan 

nämnas att den studerade organisationen genomfört en organisationsförändring, 

vilket har resulterat i färre antal förvaltningar. Det ursprungliga målformulerings-

arbetet lever kvar, men under annat namn och i en annan del av den 

organisatoriska strukturen. En del av tjänstemännen som påbörjade arbetet med 

målen finns kvar31 och hjälper till att upprätthålla den historiska kunskapen. Deras 

kännedom om hur arbetet har formats under åren är ett betydelsefullt 

komplement till de skriftliga dokument som finns då de kan förklara 

bakomliggande tankar.  

Den kontext som beskrivits är endast fragment av en verklighet, av både fysisk 

och social praktik. Kontexten kan inte självständigt skapa förståelse för 

fenomenet. Vad aktörerna gör och hur de gör det, måste förstås i relation till 

helheten men också till det konkreta sammanhanget. Aktörernas handling utspelar 

sig i ett visst sammanhang och ska därför tolkas ur samma.  

 

                                                      
31 Några har fått ny organisationstillhörighet och/eller ny titel, tagit ledigt eller slutat. 
Nya har tillkommit. 
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3 Tidigare forskning  

Detta kapitel presenterar tidigare studier om målformuleringsarbete och 

innefattar utformning, tolkning och förståelse av verksamhetsmål. 

Sökningar har gjorts i olika databaser (Socpus, ERIC, SwePub, EBSCO).  

Målformuleringsarbete utförs i alla typer av verksamheter, privata som offentliga 

och på olika nivåer. Det som utmärker en offentlig organisation är inte bara att 

den är politiskt styrd och finansieras av skattemedel utan också att den har en 

mångfald av verksamheter där varje förvaltning har sina egna mål samtidigt som 

hela organisationen också strävar mot samordnade organisationsmål (Rainey, 

2009). I avhandlingen behandlas sådant målformuleringsarbete som är 

organisationsövergripande med en gemensam riktning inom en kommunal 

organisation. I första hand behandlas här forskning kring utarbetandet av 

verksamhetsmål. Det finns en uppsjö av forskning som på olika vis kan kopplas 

till mål och målformuleringsarbete då det också är integrerat med annat 

verksamhetsarbete. Olika discipliner studerar mål utifrån sina särskilda perspektiv 

och ämnesintressen, vilket gör forskningen om målformuleringsarbete spretig. 

Dock framträder vissa områden mer. Framförallt gäller det forskning kring mål 

och målformulering utifrån ett organisationsperspektiv (inom sociologi, psykologi 

och ekonomi/företagsekonomi (Rainey 2009) med både privata och offentliga 

verksamheter (inom t.ex. statsvetenskap, professionsforskning), men också 

sjukvård och socialt arbete förekommer frekvent. När det gäller pedagogik, som 

är ett stort fält med ett antal inriktningar (t.ex. vuxen- och specialpedagogik, men 

också inriktningar utifrån olika intressen, som idrott, vård, IKT) hittar man 

forskning om målformuleringsarbete vanligtvis inom utbildning. Forskning inom 

ämnet pedagogik gäller framförallt studier som gjorts inom olika 

samhällsorganisationer (vanligen skolans och socialtjänstens kontext) och har 

fokus på arbetsmiljö, stadieutveckling, implementering av arbetsmetoder osv. 

Fokus varierar mellan de som arbetar (aktörerna) och de som är mottagare av 

tjänsterna (elever, kunder, brukare osv).  

När det gäller forskningens spridning över världens länder visar databassökningen 

en begränsad träfflista, däribland finns USA, England Sverige och Israel (gäller 

perioden 2010-2015).  
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3.1 Forskning om målformuleringsarbete  

Samhället förändras konstant. Tierney (2008) menar att man därför får anta att 

organisationer inte fokuserar på yttre omständighet, utan istället arbetar med att 

hantera de konsekvenser detta kan innebära för den egna verksamheten, vilket 

ställer krav på arbete med målformuleringar. Att organisationer är målinriktade 

och måldrivande är helt nödvändigt för att människorna som arbetar inom dem 

ska må bra, menar Rainey (2009).  Mål och målsättning spelar roll för det arbete 

som utförs generellt i organisationer då det har betydelse för effektivitet, 

prestation, uthållighet och utveckling eller när politiska förändringar ska 

genomdrivas. Kleingeld, Van Mierlo och Arends (2011) (inom psykologi och 

teknik) menar att forskning inriktad mot målarbete har förändrat fokus från 

individen till arbete i grupp. Tidigare var forskningen begränsad till studier inom 

beteendevetenskap och organisationsutveckling. Under 2000-talet har den 

kommit att handla mer om kollektivt arbete/teamarbete än om individuellt 

inriktat målarbete. Vidare genomförs numera de flesta studierna i direkt praktisk 

verksamhet, i sin verkliga miljö. Organisationsforskning om målformulering har 

också studerats och diskuterats i relation till innehåll, kvalitet och struktur där 

olika mätningar och värderingar av mål varit framträdande (Lee, Rainey & Chun, 

2010).   

Företag och offentliga organisationer kan ha olika motiv för sina mål (Rainey, 

2009), men det innebär inte att det generellt finns kvalitetsskillnader. Enlig Lee, 

Rainey och Chun (2010) tycks vissa forskare mena att offentliga organisationer 

tenderar att ha en mångfald av mål som kan uppfattas som vaga och motstridiga. 

Lee, Rainey och Chun menar att det finns en större variation inom offentliga 

verksamhet och att målen är beroende på typ av organisation (t ex kan det handla 

om konkret inriktning).  

Målformuleringsarbete inom offentliga organisationer kan innebära att en rad 

beslut måste fattas med kopplingar till flera olika verksamhetsområden. Ett arbete 

med att formulera mål inkluderar för det mesta de anställda och deras relationer 

till varandra eller till organisationen i stort. Det innebär också att forskning kring 

målformuleringsarbete kan överlappa studier om till exempel arbetsplatsrelationer 

eller kommunikation i arbete (jfr Harden Fritz, 2014). Sådana studier använder 

kvalitativa metoder och fördjupas inte kring just målformuleringsarbete, utan 

handlar generellt om relationer i arbete och arbetsplatsförhållanden. Mål 

diskuteras inte avskärmat från annan verksamhet, utan är beroende av interaktion 

och kommunikationsprocesser (Harden Fritz, 2014; Rainey 2009). De utmaningar 

som ingår i arbetet med att utforma mål för en organisation kan vara kopplade till 
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ekonomi, roller, ansvarsområden, organisationers kultur och politik (ex. Backe, 

Janson & Timpka, 2011; Bendz, 2015; Blomberg och Petersson, 2010; Sjöberg, 

Rambaree och Jojo, 2015).   

Engagemang i arbetet   

En omständighet som kan påverka ett välfärdsarbete kan vara olika traditioner 

och intressen. Eftersom verksamheterna många gånger är komplexa med många 

olika uppgifter kan det i en större organisation bli synligt att inte alla aktörer har 

samma intresse. Detta kan förklaras som kulturella skillnader inom olika delar av 

organisationen. I en studie av Backe, Janson och Timpka (2011) syns skillnader 

mellan olika förvaltningars benägenhet att engagera sig i arbetet (i detta fall att 

involvera olika idrottsföreningar i förvaltningens arbete med mål). Till exempel 

visade fastighetsförvaltningen ett större intresse i ömsesidigt engagemang och 

utbyte med utomstående aktörer, vilket förklarades genom traditioner där 

verksamma arbetssätt sedan tidigare hade utarbetats.  

Politik och välfärd 

Studier om svensk offentlig organisation, med relation till välfärd, finns främst 

kring politik eller socialt arbete. Internationella studier pekar på välfärds-

organisationers medvetenhet kring och anpassning till rådande samhällsbehov, 

oavsett vilken målgrupp eller vilken typ av välfärdsinsats aktiviteten rör. Även 

dessa studier finns främst inom socialt arbete eller inom organisations-

forskningens område. Här, liksom inom svensk forskning, finns studier med 

fokus på utåtriktat arbete, individer i samhället eller mot det inre 

verksamhetsarbetet. Rådande socialpolitik påverkar också mål- och 

implementeringsarbete (Bendz, 2015; Sjöberg, Rambaree & Jojo, 2015). Bendz´s 

(2015) studie (inom statsvetenskap) visar att ideologi, politiska förändringar, 

offentlig lyhördhet och tillgänglighet har betydelse för implementeringen av en 

kundvalsmodell inom svensk primärvård. Medborgarna reagerade på det politiska 

beslutet och de konsekvenser det fick. I Sjöberg, Rambaree och Jojo´s (2015) 

undersökning visas att välfärdsaktörers (socialarbetare och deras chefer) 

förutsättningar att genomföra sitt arbete påverkas av de omständigheter de 

befinner sig i (studien har genomförts inom socialt arbete och handlar om socialt 

exkluderade och marginaliserade grupper). Studierna ovan är svenska, men även 

internationell forskning visar liknande resultat. Till exempel har Blome och Steib 

(2014) genomfört en studie kring den offentliga sektorns organisering av 

välfärdsinsatser, där organisationsstrukturen visade sig vara påverkad av politik 

eller av tjänstemäns idéer om bemanning av verksamheten. I denna studie 
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framgick att organisationen hade ett bemanningsmönster som inte byggde på 

målgruppers behov. Inte heller togs erfarenhet eller professioners kunskaper 

tillvara i arbetet. Författarna är kritiska till statisk organisering av välfärdsinsatser 

då strukturen tenderar att bygga mer på politikers, tjänstemäns och offentligt 

anställdas egna önskemål än på målgruppernas egentliga behov. De anställda är 

en del av det offentliga välfärdsarbetets kultur varför agerandet kan sägas ha 

kulturella förklaringar eller vara ett svar på inre och yttre påverkansfaktorer som 

organisationen har att hantera i förändringsarbetet (jfr Backe, Janson & Timpka; 

2011).  

Genomförande och konsekvenser av målarbete  

Vilka effekterna blir av genomfört målformuleringsarbete tycks bland annat bero 

på faktorer som engagemang och förpliktelse men också på komplexiteten och 

rutinerna i arbetet (Kleingeld, Van Mierlo & Arends, 2011; Lee, Rainey och Chun 

(2010). I en studie genomförd av Blomberg och Petersson (2010) har 

konsekvenser av arbete i samband med implementeringen av två reformer 

studerats. Studien har ett relationellt perspektiv och är genomförd inom offentlig 

förvaltning. Den fokuserar på tjänstemäns (omsorgschef och handläggare) roll 

och funktion samt samspelet dem emellan med avseende på förändringen. Av 

resultatet framgår att samspelet mellan tjänstemännen riktar in sig mot 

förhandling då aktörerna har olika ansvar inom organisationen. Studien pekar på 

konsekvenserna av det arbete som aktörerna genomför. I chefsrollen, som också 

innebär ansvar för organisationens effektivitet, ekonomi och tjänsteleverering, 

ingår även förhandling med handläggaren som har rollen att representera 

brukaren, om rimliga insatser. Studien pekar på att lojalitet påverkar 

tjänstemännen i deras yrkesutövande, men också olika värden som finns 

inbäddade i den administrativa praktiken som till exempel ansvar för kostnader.  

3.2 Forskning med koppling till lärande och arbete  

Frågor kring arbete och lärande är ett stort forskningsområde, men dessa frågor 

kan ramas in på olika sätt. Forskningen uppvisar en utveckling inom området, 

framförallt från år 2005 då antalet artiklar ökar markant. Detta kan antas vara en 

effekt av den ökade satsningen på forskning om lärande inom arbetslivet under 

slutet av 1990-talet då också begreppen ”workplace learning” och ”workbased 

learning infördes (Egidius 2009). Majoriteten forskning kommer från USA och 

innehåller studier kring lärande inom både privat och offentlig sektor, till exempel 

studier av lärande inom högre utbildning inom tekniktäta respektive icke 

tekniktäta miljöer (ex. Buche, Davis & Vician, 2012). Forskning om arbete rör 

framförallt skola, fackligt arbetet inom offentlig verksamhet, arbete inom små 

66



KAPITEL 3  

 

91 

 

företag och industriarbete. Detta gäller exempelvis forskningen kring 

prestationsinriktat lönesystem (Liff, 2014), lokalt fackligt styrelsearbete (Köpsén, 

2010) eller teknikers lärande i arbetet vid ett pappersbruk (Gustavsson, 2007).  

Forskning om vardags- och arbetslivets uppgifter fokuserar bland annat hur 

lärandet sker och interaktion mellan människor. Att lära sig i arbetslivets vardag 

innebär att delta i något tillsammans med andra och har studerats av forskare som 

Billett (2004), Gustavsson (2007), Lave och Wenger (1991) samt Machles (2003), 

föra att nämna några. Forskning om lärande i arbete visar att sammanhanget 

spelar en viktig roll för individernas förståelse. Exempelvis visar Machles (2003) 

studie om säkerhet vid hantering av maskiner och kemikalier att kontexten för 

lärandet har betydelse för hur mycket arbetstagaren lär sig. Effekterna av att 

befinna sig i rätt sammanhang i arbete och inte i klassrum, när man får 

information om säkerhetsfrågor är betydande. Även Gustavsson (2005; 2007) 

pekar på kontextens, men också på gemenskapens, betydelse för 

arbetsplatslärande. Gustavsson har studerat lärande i processoperatörers arbete i 

en pappersfabrik och visar att även den inre motivationen, d.v.s. att uppfatta 

lärandet som meningsfullt, är en viktig faktor. Både Gustavson och Machles 

konstaterar att lärande i arbete handlar om situerad erfarenhet. Även andra 

forskare hävdar detsamma, d.v.s. att lärandet och förståelsen för det som ska läras 

inte bör separeras från kontexten. Det som lärs får en mening och betydelse i en 

direkt aktivitet i arbetet (t.ex. Billett, 2001a, 2001b, 2004; Carlile, 2002; Lave & 

Wenger, 1991; Ellström, 2010; Engeström, 1987; Säljö, 2014; 1991; Wertsch, 

1998).  

De sociala sammanhangen för arbete är arenor där kunskaper kommuniceras och 

tolkas, mening skapas - som förutsättningar för lärande (t.ex. Jakobsson, 2012; 

Mäkitalo, 2012). Exempel från svensk forskning inom skolans organisation där 

yrkesgruppen lärare studeras i arbete är Parding och Abrahamsson (2010) samt 

Liljeberg (2013). I dessa studier utgörs kontexten av skola som arbetsplats och 

lärande organisation. Parding och Abrahamssons studerar en skolorganisation 

som anslutit sig till att vara en lärande organisation, en trend i offentlig sektor, i 

syfte att förbättra verksamheten. Ledningens tolkning av begreppet ”lärande 

organisation” studeras i relation till lärares reflektion kring förutsättningarna för 

eget lärande. Resultatet visar att tolkningen av lärande organisation påverkas av 

maktförhållanden och kan ge oönskade effekter. Liljeberg (2013) studerar hur 

rektorer och lärare som representerar tre skolor arbetar i ett försök att utveckla 

gemensamt lärande. Studien fokuserar organisering av lärande i arbete, utveckling 

och aktörernas strävan mot gemensamma tolkningar av lärandemål. Resultatet 
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visar att lärares och rektorers försök till gemensam tolkning fungerade på två av 

skolorna men inte på den tredje. Detta förklaras med hur drivande skolorna var i 

arbetet och hur väletablerade rutiner de hade. Den skola som inte nådde sitt mål 

med meningsskapande arbete hade ganska otydliga rutiner och uppdrag. Liljeberg 

menar att utvecklade rutiner kunde ses som stödjande för samarbete och 

meningsskapande.  

Ytterligare exempel på forskning om tolkning och meningsskapande kan hämtas 

från Mäkitalo (2003; 2005; 2012) och Carlile (2004). Mäkitalo (2003) analyserade 

institutionella samtal mellan myndighetsrepresentanter (arbetsförmedlare) och 

medborgare (arbetssökande) för att studera mönster i interaktionen. Studien visar 

hur arbetsförmedlarna tolkar den dokumentation som finns om den 

arbetssökande samt hur arbetsförmedlarens tolkningsutrymme används i dessa 

möten. Carlile studerar kunskapshantering när innovation eftersträvas i arbete 

med produktutveckling. Dessa studier visar hur gemensam förståelse kan uppnås 

genom tolkning av text och tal, där institutionella dokument (Mäkitalo, 2005) och 

det talade språket (Carlile) används. Resultaten kan förstås utifrån de 

förutsättningar som kontextens institutionella ramar skapar. Det kan till exempel 

handla om olika föreställningar kring samarbete och lärande (Liljeberg, 2013) eller 

om värdet av att lära sig olika saker (Parding & Abrahamsson, 2010), men också 

om hur samhällsnormer rekonstrueras och hur den kunskap som finns integrerad 

inom institutionens ramar kommer till användning (Carlile, 2004; Mäkitalo, 2003; 

2005) samt hur lärandet bidrar till att upprätthålla institutionell praxis (Mäkitalo, 

2003). Detta visar samtidigt att parallella krafter inom organisationen dominerar 

på bekostnad av de sakfrågor som borde belysas. Liljeberg (2013) visar att 

tolkning, förståelse och meningsskapande får för lite utrymme i redan etablerade 

system. Det kan vara svårt att bygga in nya arbetsformer eller tolkningsperspektiv 

i befintliga arbetsrutiner. Utvecklingsarbetet och lärandet försvåras av att systemet 

styr aktörerna genom att de accepterar olika förhållanden och låter sig styras. 

Frånvaron av motsättningar mellan aktör och system försvårar utveckling och 

gemensamt meningsskapande enligt Liljeberg eftersom aktörerna inte behöver 

tolka innebörd. En parallell kan ses i studier av Mäkitalo (2003; 2005). Kontextens 

betydelse för möten med andra visar inte bara att språket är ett viktigt instrument 

för att få kunskap och nå mening utan även för de konsekvenser det kan få för 

direkt arbetet. Mäkitalos resultatet visar hur formella samtal mellan klienter och 

handläggare påverkas av och upprätthåller institutionella normer, men också hur 

balansen mellan en ”rekonstruktion” och en ”nykonstruktion” av befintlig text 

kan se ut, d.v.s. hur den dokumentation som konstrueras i arbete formas. Carlile 

(2004) beskriver de olika processer som krävs för att aktörer från olika 
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yrkesbakgrund ska förstå varandras kunskaper. Resultatet visar hur språkliga 

barriärer påverkar kunskapshantering inom organisationer med olika 

yrkeskulturer. Att kunna hantera kunskap mellan olika kulturer är till fördel för 

arbetet inom organisationer eftersom det innebär att gammal kunskap kan 

omsättas och användas i nya sammanhang, eller som Carlile uttrycker det; att 

aktörerna skapar ny kunskap.  

3.3 Forskning som rör interaktion, samarbete och 
utbyte av kunskap över organisationsgränser  

Forskningen är tydlig rörande interaktionens betydelse när kunskap skapas i nya 

sammanhang. Inom organisationer med olika yrkeskunskaper och kulturer uppstå 

ständigt ny situationer där kunskap förhandlas genom interaktionen mellan 

aktörerna (Billett, 2001a; Edwards, 2011). Dialog kan tydliggöra olika syn på 

betydelsen av det som sägs och vilken roll det spelar för arbetet. 

Verksamheter har olika intentioner med sitt arbete, vilket också påverkar aktörers 

relation till andra aktörer och till systemet. De verksamheter som är lika till 

innehåll grupperas ofta kunskapsmässigt till en och samma förvaltning i syfte att 

samla gemensamma kunskaper (Alm, 2015). Det innebär också att de som skiljer 

sig från varandra på något vis måste mötas. Människor som arbetar inom större 

organisationer måste samarbeta med andra och därför anpassa sig till villkoren i 

systemet och till varandras kunskapsmässiga förståelse. Backe, Janson och 

Timpka (2011) har studerat en offentlig organisations externa kontakter och 

effekterna av olika hälsofrämjande åtgärder för olika målgrupper och ger exempel 

på att samarbete inte alltid är självklart eftersom alla delar inom en organisation 

inte alltid har samma inställning till att kommunicera med andra. Att skapa 

möjlighet till gemensam förståelse, då skillnad finns i uppfattning kring något, 

förutsätter samarbete eftersom aktörerna har olika yrkeskunskaper.   

I Parding och Abrahamssons (2010) studie diskuteras expertkunskap och generell 

kunskap, som två krafter som kämpar om vilken kunskap som kan anses vara av 

störst värde. Parding och Abrahamsson kunde se att tjänstemän inte hade samma 

föreställningar om lärande och betydelsen av det som ska läras som sina chefer. 

Tjänstemännen var intresserade av mer specifika kunskaper, som 

expertkunskaper, medan cheferna, som representerade organisationen, värderade 

den generella kunskapen högre. Specifika och fördjupade kunskaper inom ett 

yrkesområde ansågs vara viktiga, men samtidigt svåra att uppfatta som en tillgång 

för en organisation med blandade kunskapsbehov.  
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Andra exempel kommer från studier genomförda av Billett (2001a) och Edwards 

(2012). Dessa handlar om att specialkunskaper inom olika områden ger 

möjligheter att värderas positivt då det innebär hög kompetensnivå och kan leda 

till innovativa miljöer. En baksida av expertkunskap är att den ökade 

specialiseringen inom begränsade områden kan fördjupa kunskapsklyftor inom 

organisationen. Vidare finns det en risk för att generell kunskap kan ge intryck av 

att vara expertkunskap när den sipprar ner genom organisationen och över 

gränserna mellan specialiseringarna (Nowotny, 2003). Ytterligare en aspekt ur 

organisationsperspektivet är att generella kunskaper värderas högre då de kan 

användas bredare över hela organisationen. Parding och Abrahamsson (2010) 

menar att lärandet i organisationer bör problematiseras och att professionerna bör 

stimuleras att utveckla mer generella kunskaper.  

Utveckling, spridning eller utbyte av särskild kunskap kräver att i arbete 

tillsammans med andra kunna anpassa sig till de omständigheter och kunskaper 

som anses viktiga. Det handlar om att kunna tillgodogöra sig kunskap med hjälp 

av andra. Samarbete är alltså en faktor som bidrar till att specifika kunskaper 

sprids och leder till lärandet i arbetet. Akkerman och Bakker (2011), Carlile (2004), 

Edwards (2012), Mitescu Lupu´s (2011), Parding och Abrahamssons (2010) samt 

Liljeberg (2013) är några exempel på studier som visar att samarbete är en 

förutsättning för kunskapsutbyte. Forskning visar att samarbete leder till 

utveckling, men att kulturella, kommunikativa och kunskapsmässiga skillnader i 

praktiken är en komplikation. Till exempel visar Carlile (2004) att fackspråk kan 

försvåra samarbete mellan professioner, men att detta kan överbryggas genom att 

språket anpassas. Liknande resultat har Akkerman och Bakker (2011) som menar 

att ett gränsöverskridande samarbete mellan grupper inom en organisation är en 

förutsättning för utveckling och för att olika aktörer ska får utbyte av varandras 

kunskap. Även Edwards (2012) beskriver att gemensam kunskap upprätthålls 

genom samarbete över gränser, men att detta samtidigt kan vara problematiskt. 

Mitescu Lupu (2011) studerar samarbete mellan universitet i två länder (Rumänien 

och England), där skillnader i utbildningspolitik och nationella dokument 

återspeglas i arbetet mellan universiteten. Studien visar att de olika universitetens 

arbete styrs av olikheter i lagar, policy och lokala dokument, eftersom de har 

utvecklats i olika kulturella och historiska sammanhang, men att samarbete trots 

omständigheterna är en förutsättning för lärande.  

Kommunikationen mellan experter från olika områden kan i vissa fall kräva 

språklig anpassning avseende vad som är viktigt i arbetet (Singh, Märtsin & 

Glasswell, 2013). Edwards (2012) visar hur tolkning av problem som uppstår i 

arbetslivet får betydelse för samarbetet. Studien visar att användning av 
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gemensam kunskap kan utvecklas genom samarbete över organisationsgränser, 

men att det kräver gemensamma uttryck. Precis som Carlile (2004) pekar Edwards 

(2012) på vikten av att ge förutsättningar för gemensam kunskap genom 

gemensamt språk, vilket Carlile menar kan uppnås med hjälp av transformation32. 

Carlile (2002; 2004) hävdar att kunskap behöver omvandlas eller omformuleras 

för att kunna användas i nya och komplexa sammanhang om gemensam förståelse 

ska kunna nås. Även Winman och Rystedt (2011) visar hur information 

transformeras och görs begriplig för nya mottagare i olika professioner. Utifrån 

detta kan man förstå Engeströms (2001) beskrivning av den transformation som 

sker inom ett komplext system av olika aktiviteter. Själva transformationen är, 

enligt Engeström, en kraftfull och radikal process, av samarbete inom och mellan 

olika aktiviteter, som leder till lärande eftersom den drivs av motsättningar. Även 

Carlisle (2004) beskriver liknande transformationsprocesser.  

Kompetens i arbete definieras i avhandlingen som en kombination av 

komponenterna kunskap och erfarenhet. Kompetens förekommer i forskningen 

om arbete och lärande (ex. Andersson & Danielsson, 2011; Billett, 2001a; 

Delamare Le Deist & Winterton, 2005). Att stå inför nya arbetsuppgifter eller att 

försöka lösa något som uppfattas som svårt, nytt eller problematiskt i arbetet kan 

kräva nya angreppssätt, d.v.s. ett nytt sätt att tänka och arbeta. Kompetens är en 

viktig faktor för lärande och utveckling inom en organisation (Goller & Billett, 

2014). Problematiska situationer kan hanteras med hjälp av tidigare erfarenheter 

som kommer till användning till exempel vid förståelse av en komplex situation 

eller då ett problem ska lösas. Med hjälp av tidigare erfarenhet, ges mening i ny 

situation och ny förståelse skapas för problemet.  

Nguyen (2012) har studerat hur kompetens utvecklas i interaktion mellan student 

och lärare i samband med en arbetsuppgift. I studien deltog studenter från olika 

nationer och varken språk eller kultur var gemensam. Nguyen studerade inte 

endast språklig kommunikation utan även ansiktsuttryck, gester och den 

omgivande miljön. Nguyen (2012), men också Kock och Ellström (2010) visar att 

tidigare erfarenheter och arbetsmiljö spelar roll för kompetensutveckling. 

Exempelvis visar Nguyen att utveckling av interaktion, som kompetens, är 

beroende av kunskap om organisationsstruktur, möteskultur (t.ex. att känna till 

när man kan yttra sig) och ämnesfrågor. Erfarenhet och kunskap om kulturella 

omständigheter är alltså till fördel för interaktionen och kompetensutveckling, 

vilket är jämförbart med Carlile (2004). Nguyen (2012) menar att kompetens 

                                                      
32 d.v.s. en kraftfull anpassning av det som ska förmedlas 

71



96 

 

utvecklas genom social interaktion eftersom samtalet mellan individerna erbjuder 

olika möjligheter att, utöver det rent verbala, förstå kultur. Detta är, enligt 

Nguyen, också ett lärande. I både Nguyens och Kock och Elleströms studier 

understryks miljöns betydelse för lärande i arbete.  

3.4 Sammanfattning och behov av ytterligare 
forskning 

Studier om organisationsövergripande målformuleringsarbete i kommunal 

verksamhet med fokus på lärande är svåra att finna, däremot finns det studier 

kring arbete med mål och studier som belyser arbetet inom kommunal 

verksamhet. Det finns studier om mål- och implementeringsarbete inom 

organisationsforskning, om lärande i organisation eller om vuxnas utbildning, 

lärande i arbete, villkor som påverkar offentliga aktörers arbete osv.  Studierna 

har likheter, som till exempel förändring, implementering och målformulerings-

arbete inom offentlig organisation och offentliga välfärdsaktörers möjligheter 

eller svårigheter att möta samhällets behov och krav när de genomför sitt arbete 

under olika förutsättningar. Både politiker och tjänstemän studeras också i vissa 

av dessa studier. Studierna skiljer sig i metod, men vanligast är att intervjuer 

används. De skiljer sig också i studiekontext då olika välfärdssystem och 

organisationer studeras.  

Någon studie kring målformuleringsarbete, i kommunal verksamhet, i likhet med 

denna avhandling har inte hittats. Den närmaste studien behandlar inte 

utformningen av mål, dock tolkning av innebörd av läroplansmål. Det som 

studeras (aktörerna utgörs av lärare) är riktat mot verksamhetens strävan mot 

utvecklig, meningsskapande och organisering av lärande (Liljenberg, 2013).  

I arbete är lärande invävt i en vardaglig aktivitet, varför målformuleringsarbete 

också behöver studeras utifrån att det är ett lärande som sker omedvetet i arbete 

med de förutsättningar det innebär. Omständigheterna kring målformulerings-

arbetet och den inverkan det kan ha på arbetet inom en kommunal organisation 

gör målformulering till ett viktigt studieområde. Det behövs därför mer kunskap 

kring hur mål formuleras i kommunal verksamhet. Utifrån ett perspektiv på 

lärande kan detta handla om vilka förutsättningar för lärande som finns i 

sammanhanget och hur meningsskapande villkoras eller vilka konsekvenserna kan 

bli för lärande i offentligt arbetet med verksamhetsmål. Genom nära studier av 

arbetsmöten har jag tillgång till data som kan användas för att närmare studera 

villkoren för målformuleringsarbete och på så vis också bidra till forskningen 

inom detta område. 
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4 Teoretiskt ramverk 

I avhandlingen studeras meningsskapande som en del av den lärandeprocess som 

sker i samband med målformuleringsarbete. Aktörernas lärande sker inom ramen 

för en kommunal förvaltning. Lärande som begrepp kan ges olika innebörder. 

Nedan klargörs hur lärande används i avhandlingen och vilken relation lärande 

har till kunskap, kompetens och meningsskapande. I kapitlet redogörs också för 

övriga begrepp som utgör avhandlingens teoretiska ramverk.  

4.1 Utgångspunkt från ett sociokulturellt perspektiv 
på lärande  

Studien har sin utgångspunkt i ett sociokulturella perspektiv på lärande där det 

relationella betonas, vilket också framgår av (kap. 1). Lärande handlar här om 

människor som i sitt dagliga arbete samspelar med omvärlden, den sociala såväl 

som den fysiska. Aktörerna samtalar om innehållet i målen, vilket innebär att de 

har relationer till varandra och till måldokumentet. Detta är en process där 

aktörerna påverkar varandra och som antas leda till lärande33 (jfr Boreham & 

Morgan, 2004; Säljö, 2014). Deras verksamhet är också del av ett samhälle. 

Generellt för institutionaliserad verksamhet är att den har utvecklats under längre 

tid och hunnit bygga in kultur och aktiviteter, vilket präglar lärandet (se t.ex. Säljö, 

2014; Sätterlund, 2001; Wertsch, 1998). Vygotskij är exempel på en forskare som 

såg individen och sammanhanget som odelbara och individens lärande inbäddat i 

sociala och kulturella sammanhang. Det finns inom det sociokulturella området 

teorier om lärande i sociala sammanhang, både i arbete och i vardag. Några 

exempel på forskare inom fältet är Engeström, Mäkitalo, Lave och Wenger, Säljö, 

Edwards, Billett.  

Det lärande som sker i arbete sker situerat, alltså i beroende av den sociala och 

kulturella omgivningen (Lave & Wenger, 1991; Säljö, 2011, 2014; Wenger, 1998; 

2001). Varje lärandesituation är unik, vilket inte innebär att den kunskap som vuxit 

                                                      
33 Jag har tidigare beskrivit att avhandlingen har sin utgångspunkt i det lärande som äger 
rum inom ett socialt sammanhang. Att det kollektiva fokuseras innebär inte att jag i min 
teoretiska beskrivningar undviker att förklara individperspektivet. Ibland används 
individperspektivet för att förstå bakomliggande beskrivningar till det kollektiva som 
studien riktar in sig mot. Detta gäller framförallt begreppen lärande, kunskap, kompetens 
och meningsskapande. 
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fram blir begränsad dit. Lärande sker genom att kunskap utvinns ur en specifik 

kontext, men kan omvandlas och anpassas till andra sammananhang (Carlile, 

2002; Säljö, 2003, 2009).   

Lärande kan beskrivas som en ständigt pågående och livslång process som 

förändrar både individ och omgivning (Cairns & Malloch, 2010). Detta synliggörs 

i formuleringar som till exempel ”livslångt lärande” (Gustavsson, Larsson & 

Ellström, 1996) eller ”lärande i arbetsliv och var dag” (Jernström & Säljö, 2004). 

Lärandeprocessen drivs av en strävan och ett intresse för att vilja förstå. När jag 

använder begreppet lärandeprocess avser jag denna kontinuerliga process som 

inkluderar meningsskapande aktiviteter där det finns en strävan att förstå (jfr Lave 

& Wenger, 1991; Säljö, 2003, 2014).   

4.2 Kunskap i förhållande till lärande  

Lärande resulterar i kunskap och kompetens. Kunskapens utveckling är, precis 

som lärande, beroende av relationer mellan människor. Den kunskap som ett 

lärande resulterar i är formad av sitt sociala och kulturella sammanhang och är, 

enligt Gustavsson (2000) en ”personlig och social företeelse” som ”finns i ett 

mänskligt, socialt och kulturellt sammanhang” (s 13). Med kunskap avses här ett 

yrkeskunnande införlivat i aktörerna och relaterat till ett yrke. Kunskap kan också 

definieras som ”fakta, förståelse och färdigheter, tillägnade genom studier eller 

erfarenheter” (NE, 2016b). Nya kunskaper som erhållits genom lärande påverkar 

agerandet i kommande handlingar och leder till att uppgifter kan utföras på ett 

nytt sätt (Egidius, 2009). 

Kunskap kan formas, omformas, anpassas och konstrueras i arbete tillsammans 

med andra (Billett, 2001a, Carlile, 2002). Kunskap kan ganska oproblematiskt 

kommuniceras inom det sammanhang där den har kulturella och sociala 

kopplingar, d.v.s. det sammanhang den formats av och återkommande används, 

men kräver mer av anpassning (språklig anpassning och förklaringar) om den ska 

presenteras i ett nytt sammanhang (Carlile, 2002). Jag kommer att återkomma till 

detta. Kunskap i arbete kan komma till uttryck på olika sätt och bör därför 

studeras utifrån var den är lokaliserad och i vilken aktivitet den uppträder (Carlile, 

2002; Gustavsson, 2005; Singh, Märtsin & Glasswell, 2013; Young, 2007). 

Kunskapen blir framförallt synlig i sin tillämpning (jfr Bohlin, 2009; Lave & 

Wenger, 1991; Säljö, 2004). Jag avser att under nästa rubrik närmare beskriva 

kunskap som kommer till användning i ett praktiskt sammanhang. 
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4.2.1 Kunskap i handling – kompetens  

Kunskap i handling kommer till uttryck genom ett visat kunnande och är både 

teoretisk (att veta) och praktisk (att göra). I utförandet av ett yrke krävs 

användande av viss typ av kunskap/kunnande. De aktörer som arbetar i den 

studerade verksamheten är (som beskrivet i kapitel 2) representanter av olika 

yrkesområden och därmed bärare av olika kunskaper. Att vara kunnig inom ett 

yrkesområde kan benämnas som yrkeskunskap, professionskunskap, 

expertkunskap osv. Sådan kunskap bygger ofta på formell yrkesutbildning. 

Yrkeskunskap, eller kunskap inom ett yrke, handlar om att kunna identifiera vad 

en uppgift kräver och används i avhandlingen synonymt med kunskap från 

arbetslivet. Professionskunskap handlar om tillhörighet. För att anses tillhöra en 

profession behövs ett socialt erkännande och uppfyllande av vissa förväntningar 

(jfr Salling Olesen, 2001). En formell examen är en form av erkännande (Mäkitalo, 

2012). Teoretisk kunskap är kunskap genom vilken man kan göra anspråk på att 

veta något (jfr Bohlin, 2009; Säljö 2004). Att veta något mer specifikt kan även 

benämnas som expertkunskap (jfr t ex Edwards, 2012; Billett, 2001a; Köppä, 

Sivonen & Stahle, 2004). Experten har förmåga att använda sina kunskaper i olika 

situationer (Billett, 2002a; Edwards, 2012), hantera kombinationen teori och 

praktik i kunskapsanvändning (Köppä, Sivonen & Stahle, 2004) och därmed själv 

styra över arbetet (Edwards, 2012). Ibland ställs krav på experter att kunna 

hantera kunskap på ett generellt plan eller inom andra områden än sitt 

expertområde (Nowotny, 2003). 

Kompetens  

Kompetens är liksom kunskap resultatet av lärande och beskriver kunnande i 

handling. Att kunna något och att använda det i praktiken är att använda sin 

kompetens (Wenger, 2000), d.v.s. kunskapsanvändning i arbete (jfr Dunér & Olin, 

2011)). Kompetens kan kopplas till aktivitet, då det alltid handlar om något och 

betonar koppling till själva ”görandet” i en aktivitet (Döös & Wilhelmsson 2005; 

Säljö; 2014). Kompetens kan också beskrivas som att veta vad och när arbetet 

kräver något och hur kunskap kan komma till nytta i en specifik situation. Det 

innebär att tidigare kunskap som hanteras som en resurs också måste göras 

tillgänglig (anpassas) för andra (jfr Carlile, 2002; 2004).  

I exempelvis definitioner från Andersson (2014), Delamare Le Deist & Winterton 

(2005), Dunér & Olin (2011), Ellstöm (1992), Illeris (2003) och Socialstyrelsen 

(2013) beskrivs sammanhang som en betydelsefull komponent av kompetens. 

Enligt Dunér och Olin (2011) avgränsas yrkesområden och uppdrag inom en 
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organisation med hjälp av kompetens. Detta är också jämförbart med ex. Carliles 

(2004) kunskapsgränser som bygger på olika typer av expertkunskap med olika 

intressen. Genom de olika kunskapsområdenas begränsningar behövs samverkan 

mellan dem i organisationsövergripande arbete, som till exempel det aktuella 

målformuleringsarbetet. Aktörerna behöver därför samarbeta och tillsammans 

forma den kunskap som är nödvändig för ett lyckosamt arbete. Kompetens 

kopplas här, precis som lärande och kunskap, till sociala sammanhang där den 

utvecklas och kommer till uttryck genom erfarenhetsutbyte (jfr Delamare Le 

Deist & Winterton, 2005; Wenger, 1998; 2000).  

Det bör nämnas att det finns olika definitioner av kompetens. Det är framförallt 

inte ovanligt att kompetens kopplas till individ i samband med utövandet av ett 

yrke (Ellström, 1992) och speglar yrkeskunskap. Ellström (1992) skriver att 

kompetens i utförande av arbete bland annat handlar om att kunna identifiera vad 

en viss uppgift kräver. Socialstyrelsen (2013) definierar också kompetens som 

kopplad till individ och skriver att det är en ”förmåga och vilja att utföra en 

uppgift genom att tillämpa kunskap och färdigheter” (s. 17). Även Elmersjö 

(2014) använder förmåga och kunnande för att förklara kompetens, där förmåga 

kan kopplas till utförandet av en uppgift, medan kunnande handlar om kunskap 

inför ett arbete. Ytterligare en bild är att kompetens kan beskrivas både som ett 

kunskapskrav från organisation på individ, eller en individs krav och 

förväntningar på sig själv och sina kunskaper (Dunér & Olin, 2011; Liljegren & 

Parding, 2010), men det kan också förstås som de kunskaper och färdigheter som 

utvecklats i arbete (Berglund & Andersson, 2012; Elmersjö, 2014). Man talar 

också om metakompetens som håller samman olika kompetenser till en helhet. 

Genom metakompetensen hanteras olika typer av kompetenser som rymmer 

sociala, funktionella, kognitiva element (Delamare Le Deist och Winterton 2005). 

Kompetens är således en beteckning för kunskapsanvändningens generella och 

breda karaktär (Andersson, 2014; Andersson & Danielsson, 2011) när den 

omsättas i handling, där erfarenhet är en beståndsdel och framträder genom 

skickligt använd kunskap (Billett, 2001a). Kort sagt är kompetens i arbete 

erfarenhet34 och formell kunskap.  

Eftersom denna studie har sin utgångspunkt i ett relationellt perspektiv på 

lärande, innebär det att kollektivt handlande också är det som fokuseras när 

kompetens studeras i målformuleringsarbete. I praktisk handling mixas formell 

kunskap med erfarenhet. Kompetens är här praktisk tillämpning av kunskap som 

                                                      
34 D.v.s. den kunskap som utvecklas genom arbete. De nya erfarenheterna adderas till 
tidigare kunskaper och skapar ordning i förståelsen av omvärlden. 

76



KAPITEL 4 

 

101 

 

framträder genom samspel i arbete, i de sammanhang som kräver det. Hutchins (1993) 

beskriver ett arbete i grupp som ett arbete där medlemmarna är beroende av 

varandras olika kompetenser, som de genom samarbete kollektivt kompletterar. 

För en arbetsgrupp handlar det om att var och en i gruppen använder den kunskap 

de anser vara relevant och som krävs för att gemensamt kunna utföra arbetet på 

ett bra sätt, vilket kan karakteriseras av en samlad kompetens vid utförandet av 

en viss arbetsuppgift. Till exempel måste olika professions- och yrkeskunskaper 

komplettera varandra och samspela för att nå kollektiv kompetens. Att använda 

formell kunskap och erfarenhet betraktas som kompetensens beståndsdelar. 

Utifrån definitionen av kompetens som en tillämpning av kunskap från både 

yrkesutbildning (formell kunskap) och erfarenhet finns ett antagande om att 

aktörernas kunskaper är en blandning av tidigare erfarenheter, yrkesutbildning 

och en del av den aktuella kunskapsdomänen. 

4.2.2 Kunskapsdomäner  

Kunskapsdomäner kan beskrivas som förvaltningstillhörigheter med specifika 

mål, särskilda uppdrag och uppgifter som bygger på relevant professionell 

kunskap (jfr Levine & White´s, 1961; Singh, Märtsin & Glasswell, 2013) eller 

yrkeskunskap (Billett, 2001a). Men det räcker inte att beskriva domänen enbart 

utifrån dess mål och uppdrag. En domän kan också vara en arbetsgemenskap eller 

vad Lave och Wenger (1991) beskriver som ”community of practice”. Domänen 

kommer då att innefatta både formella och informella relationer mellan 

människor som arbetar tillsammans och blir alltså både fysisk och intellektuell.  

Varje domän har också en unik kultur35 och karakteristiskt språk (jfr Edwards 

(2012), vilket bidrar till hur människor tänker och handlar (Säljö, 2014). Språkliga 

begrepp kan därför skilja sig mellan olika domäner på grund av att de är produkter 

av skilda kulturer (Carlile, 2004). Sociala och kulturella skeenden skapar över tid 

det sammanhang inom vilket individernas och organisationens resurser och 

förutsättningar inryms, alltså ett slags kollektivt minne. Denna historia ger form 

åt kontextspecifik kunskap och språk inom domänen (jfr Carlile, 2004; Edwards, 

2012; Mäkitalo & Säljö, 2004).  

Domänspecifik kunskap är den kunskap som finns inom den befintliga praktiken 

och dess sociala sammanhang (jfr Billett, 2001a; Carlile, 2004; Edwards, 2012). 

Kunskap ses, i detta sammanhang, som en resurs som utvecklas och upprätthålls 

                                                      
35 Med kultur avses de normer, värderingar och den kunskap som byggs genom socialt 
samspel (Säljö, 2014; Sätterlund, 2001). 
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inom en domän genom kollektiva krafter utvecklade över tid. Samverkan mellan 

domäner, där kunskaper från olika håll ska användas, kan därmed förmodas 

innehålla en hel del utmaningar. En organisation med flera förvaltningar kommer 

att behöva mötas över domängränserna för att samverkan ska fungera eftersom 

viss kunskap kan behöva förklaras för dem som inte är lika insatta (Carlile, 2004; 

Singh, Märtsin & Glasswell, 2013). Detta innebär att de som företräder olika 

förvaltningar möter varandras olika domänspecifika kunskaper. I detta möte 

påverkar aktörernas befintliga kunskaper och kulturella förutsättningar den 

förståelse som utvecklas, när det domänspecifika tas med in i ett nytt 

sammanhang. Att förstå att skillnader mellan domänspecifika kunskaper kan 

utgöra svårigheter i samarbetet är viktigt för organisationsövergripande 

målformuleringsarbete. Ett sådant medvetande öppnar möjligheten för att 

gemensam kunskap ska utvecklas (jfr Carlile, 2004; Edwards, 2012; Säljö, 2002; 

2011). Möten mellan domäner kräver kompetens. Exempelvis behöver aktörerna 

behärska teori och praktik i kombination samt kunna förmedla kunskap till andra 

yrkesgrupper för att mötet mellan aktörer från olika kunskapsdomäner ska 

resultera i en gemensam förståelse. Men för att förmedla kunskap till en annan 

domän krävs det att aktörerna också vet hur de ska använda36 sin kunskap och 

sitt språk. Aktörerna möter varandras olika kunskaper, förståelser, yrkesspecifika 

begrepp osv. på en ny arena där de omprövar och argumenterar för sina 

domänspecifika kunskaper (Akkerman & Bakker, 2011; Singh, Märtsin & 

Glasswell, 2013).  

För att agera gemensamt krävs en gemensam kunskap. Det är helheten, den 

sammansatta kunskapen, som är väsentlig för ett fungerande arbete (Hutchins & 

Klausen, 1998). De som arbetar tillsammans behöver förmedla domänspecifik 

kunskap som gemensamt tolkas, förhandlas och bli meningsfullt för att kunna ses 

som ny och gemensam kunskap. Den kollektiva kunskapen är alltså betydelsefull 

i ett arbete på organisatorisk nivå (Carlile, 2004).  

4.3 Meningsskapande och lärande – två 
närliggande begrepp 

Jag har ovan nämnt att lärande är en kontinuerlig process som inkluderar 

meningsskapande aktiviteter (jfr Lave & Wenger, 1991; Säljö, 2003; 2014). Dessa 

aktiviteter sker genom samspel och leder till lärande. Genom meningsskapande 

                                                      
36 Exempelvis kan den som är expert sätta sig in i nya sammanhang och omvandla 
kunskap till ny förståelse (Köppä, Sivonen & Ståhle, 2004). 
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konstrueras kunskap och handlar om att utifrån en individuell 37  förståelse 

tillsammans med andra skapa en gemensam 38  betydelse/mening (Säljö, 2002; 

Wenger, 1998; Vygotskij 2001). Att skapa mening handlar här om kollektivt förstå 

betydelsen av en viss kunskap genom framförallt tolkning men ibland även med 

hjälp av förhandling av kunskap och ansvar.  

Meningsskapande drivs alltså fram genom en process av tolkning där kunskap 

görs begriplig. Själva begripliggörandet handlar om att få nya insikter, i betydelse 

att förstå vad andra menar. Detta förutsätter användning av kunskap, tänkande, 

minne, erfarenhet och språk. I varje aktivitet finns ett känslomässigt engagemang 

som involverar aktörerna i ett socialt samspel, varför gruppen blir viktig för 

lärandet (Zinchenko, 1985). Tolkningen bildar en referensram av erfarenheter 

som hjälper till att sortera och omvandla intrycken till ny förståelse. Genom arbete 

skapas olika möjligheter till mening som leder till lärande.  

Meningsskapande är i detta fall en förutsättning för lärande som kräver 

kommunikation och tolkning för att leda till förståelse och omvandla bilden av 

omvärlden till begriplighet.  

4.3.1 Kommunikation som meningsskapande verktyg 

Den studerade organisationen är uppbyggd av flera olika förvaltningar39, med 

aktörer som har i uppgift att utföra vissa bestämda arbetsuppgifter. 

Kommunikation, inkluderande utbyte av professionell kunskap och erfarenheter, 

är en viktig del av arbetet och ett verktyg för det meningsskapande som bidrar till 

lärandeprocessen. Meningsskapande är således beroende av kommunikation för 

att resultera i lärande.  

                                                      

37 När en individ genom en kognitiv process skapar mening omsätts tidigare kunskap, 
erfarenheter, minnen osv till nya tankar och förståelser och en inre förståelse skapas. 
38 Alla har olika erfarenheter med sig in i ett socialt sammanhang med vilka de utformar 
det kollektiva. I sociala sammanhang, där det mänskliga minnet är kollektivt och 
framförallt icke-kognitivt, finns andra lagringsmekanismer. Kultur och historia blir bärare 
av det kollektiva minnet, t.ex. genom olika textdokument, bilder, tolkningar och 
omarbetningar av kunskap som skapats gemensamt med andra.  
39  Organisationen innehåller olika verksamheter baserade på specifik kunskap, d.v.s. 
organisatoriskt avgränsade förvaltningar med olika uppdrag inriktade mot frågor inom 
olika specialområden, t.ex. frågor rörande kommunens kultur, miljö, omsorg, utbildning, 
arbetsmarknad, stadsbyggnad eller tekniska frågor. 
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Med kommunikation40 avses i avhandlingen ett ömsesidigt utbyte av information, 

kunskap och betydelser (Björn m.fl. 2016) där tankar uttrycks genom språk som 

avspeglar de sinnebilder och den erfarenhet som individer överför genom att prata 

med varandra. Språket är ett viktigt verktyg i meningsskapande (t.ex. i formulering 

av tankar) i samspel med andra då det kan användas för att förmedla kunskap 

(Säljö, 2014; Vygotskij, 1978; 2001) samt information (Longman & Mercer, 1993) 

och är en förutsättning för meningsskapande och lärande. Språket är ett uttryck 

för mänsklig tanke, erfarenhet och handling (Mäkitalo, 2012; Vygotskij, 2001; 

Wertsch, 1998), men är också påverkat av yttre faktorer. Språket är ett resultat av 

socialt samspel med koppling till kulturella och historiska minnen som kommer 

till uttryck när vi använder det (Säljö, 2011; Vygotskij, 2001). Det är inte bara 

kulturen som formar språket, utan språket formar också kulturen. Olika miljöer 

(t ex skola, socialkontor, sjukhus) har olika traditioner med sig som uttrycks 

genom språket. Varje kultur utvecklar sina språkliga uttryck och definitioner av 

begrepp (Säljö & Wyndhamn, 1993), jfr med kunskapsdomäner ovan, där varje 

domän är en unik kultur med mer eller mindre typiska begrepp (Carlile, 2004; 

Edwards; 2012).  

Begrepps betydelser relaterat till mening   

Det finns olika ord för samma betydelse41 , men också samma ord för olika 

betydelser, varför det som sägs måste tolkas utifrån fler aspekter än ordet i sig. 

Vygotskij (2001) liksom Wenger (1998) beskriver att mening är komplext. Det 

handlar inte om ord och dess synonym, utan är mer än så. Mening, i dess 

betydelse, är inte på ett smidigt sätt utbytbart i ord som kan kopplas till ett visst 

tecken. Mening kan heller inte beskrivas vara något som har motsvarighet i stora 

filosofiska frågor, som till exempel meningen med livet. Att förstå mening kan 

beskrivas som en förståelse ett begrepps betydelse som kan generaliseras genom 

en beskrivning, exempelvis kan ett begrepp behöva beskrivas med hjälp av flera 

olika ord (Vygotsky, 1962; 2001; Mehan, 1993).  

 

                                                      
40  I avhandlingen använder jag i huvudsak begreppet kommunikation och syftar på 
språklig användning, men även interaktion och samspel förekommer synonymt, som ett 
uttryck för den kommunikationsväxling som sker mellan flera aktörer.    
41 Utifrån Vygotskijs (2001) differentiering där innebörd står för individens inre tankar och 
förståelse och betydelse för det som kommer till uttryck i ett socialt sammanhang.  
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Vygotskij´s ger uttryck för att mening42, skapas i sociala sammanhang genom den 

betydelse ett begrepp fylls med (Säljö, 2004, Vygotskij, 1978; 2001). Detta verkar 

motsvara Säljös (2014) beskrivning av språkets retoriska43 sida som han ser som 

väsentligt för meningsskapandet. Enligt till exempel Wenger (1998), Märtsin 

(2012), Mäkitalo & Säljö (2004) är mening, precis som lärande, inflätat i en 

komplex vardag omgiven av människor, deras relationer till varandra, historien, 

kulturen osv. Begrepp som uttrycks ger en beskrivning av kulturellt och historiskt 

knuten kunskap som formuleras och tolkas och får en viss betydelse inom en 

specifik kontext. Den tolkningen som görs tillsammans med andra är viktig 

(Jakobsson, Mäkitalo & Säljö, 2009) för den gemensamma förståelse som skapas 

kring betydelsen av begrepp.  

4.3.2 Meningsskapande processer 

Denna beskrivning av meningsskapande processer är skapad utifrån vad jag ovan 

skrivit om kunskapsdomäner och kommunikation som verktyg för meningsskapande. 

Avsnittet handlar om hur kunskap görs begriplig inom och mellan kunskaps-

domäner och hur det går till när mening skapas. Jag har också inspirerats av 

Carliles (2004) redogörelse av hur domänspecifik kunskap hanteras (delas och 

bedöms) över kunskapsgränser (här mellan kunskapsdomäner). Beskrivningen är 

ett sätt att komma närmare och precisera meningsskapandets processer. 

Kommunikationen ger möjlighet att studera det meningsskapande som uttrycks. 

Beroende på vad som diskuteras och vilka som diskuterar måste kunskapen 

kommuniceras så att betydelsen blir tydlig (Carlile, 2004; Mehan, 1993; Vygotskij, 

2001). Enligt Carlile (2004) handlar det om att hantera kunskap, där språkliga 

begrepp anpassas eller förklaras för att skapa förståelse och mening i ett 

                                                      
42  Jag uppfattar Vygotskijs indelning av innebörd och betydelse som en indelning av 
individuella och kollektiva processer. Det meningsskapande som här studeras är det som 
sker i kollektiva sammanhang, varför jag till största delen använder mig av begreppet 
betydelse. Betydelse är det som jag tolkat motsvara engelskans meaning och meaningmaking, 
d.v.s. meningsskapande, medan det som enl. Vygotskij kan kopplas till innebörd är sense. 
Vygotskij finner relationen mellan tanke och språk i mening, men skriver också att 
begreppet mening inte är tydligt (Vygotsky, 1962). I avhandlingen betraktas mening som 
ett uttryck för betydelse av det som sägs (gäller begrepp som diskuteras inom ramen för 
målarbete) där tankar uttryckts genom språk.   
43  Säljö (2014) menar att språket har en retorisk och en referentiell funktion Den 
referentiella kan motsvara vad Vygotskij (2001) menar med språkets innebörd, medan den 
retoriska, enl. min uppfattning, motsvarar vad Vygotsij (2001) avser med språkets betydelse.   

81



106 

 

sammanhang. Domänspecifik kunskap kan alltså göras tillgänglig genom anpass-

ning.  

För att kunskap ska bli användbar inom en hel organisation måste den, enligt 

Carlile (2004), bearbetas genom alla förvaltningsgränser. Ur organisationens 

perspektiv kan processerna ses som progressiva och ett kontinuerligt arbete 

mellan olika yrkesgrupper behövs för att så småningom leda till att gemensamma 

kunskaper utarbetas.  

Nedan presenteras tre former av anpassning mellan kunskapsdomäner, här 

benämnda omvandling, översättning och överföring (enl. Carlile, 2004, benämns de 

transformation, translation och transfer), där varje anpassning kan beskrivas som 

en process av meningsskapande. Processerna avspeglar förhållningssätt mellan 

kunskap och kommunikation (språkiga begrepp och förståelse) vilket också är de 

villkor som styr möjligheten till meningsskapande. 

Omvandling av kunskap är en process som kräver diskussioner där förståelse, 

förklaring, tolkning och förhandling ges utrymme. Det förutsätter också en 

medvetenhet om hur kunskap ska förmedlas till andra. I processen blir 

meningsskapande en drivande komponent för gemensam förståelse (Carlile, 2002; 

2004). Dessa diskussioner kan förstås som aktiviteter som leder till lärande. 

Situationer som triggar igång processen är utmaningar av olika slag; när något nytt 

ska hanteras. ”Det nya” som kräver ny kunskap utmanar den domänspecifika 

kunskapen, vilket leder till att obalans uppstår. När olika intressen står i konflikt 

eller om obalans finns mellan individer i ett sammanhang kräver det förhandling 

av aktörerna (Carlile, 2002, 2004). Omvandling kan identifieras genom att studera 

hur aktörernas pratar om skillnader och hur dessa skillnader kan urskiljas i 

kommunikationen; d.v.s. hur aktörerna tolkar och anpassar språket (genom att 

förklara betydelser för varandra) till den aktuella situationen samt hur de skapar 

nya överenskommelser och gemensamt formulerar sina intressen. Omvandling 

handlar alltså mycket om hur kunskap kan göras tillgänglig för andra, utanför den 

egna kunskapsdomänen.  

Alla möten kräver inte omvandling eftersom det kunskapsmässiga avståndet inte 

alltid är långt mellan aktörerna. För att ge en mer nyanserad bild av hur det kan 

gå till för att nå mening och gemensam förståelse har jag valt att även belysa 

situationer som inte kräver lika mycket anpassning, eftersom den studerade 

organisationen även består av inarbetade arbetsgrupper (horisontella 

gränsöverskridande aktiviteter) som delar domänspecifik kunskap. När de 

individer som möts förstår varandra blir inte ansträngningen lika stor när de ska 

82



KAPITEL 4 

 

107 

 

ta del av varandras kunskap (jfr Carlile, 2004; Edwarsd, 2012). Att översätta eller 

överföra är mindre krävande processer än att omvandla.  

Att översätta handlar om att tydliggöra det som sägs i ett sammanhang. Detta är en 

mellanform för kunskapshantering och förekommer framförallt i sammanhang 

där aktörerna har ett ganska upparbetat gemensamt språk för arbetet. Detta kan 

beskrivas genom att de uttryck som används ibland kan uppfattas som något 

otydliga till sin betydelse, trots att de är etablerade, vilket kan bero på att olika 

kunskapsdomäner använder samma begrepp men på olika sätt. För att göra 

kunskapen begriplig för andra måste det som ändå sägs förklaras lite, eftersom 

samma ord kan ha olika betydelser inom olika kunskapsdomäner. Begreppens 

betydelser är självklara för dem som tillhör samma kunskapsdomän men behöver 

tolkas gemensamt för att förstås av andra i sammanhanget. Processen beskriver 

hur kunskap tolkas, och till viss del förhandlas, i syfte att förklara och förstå 

betydelser av yrkesspecifika begrepp. Detta behövs för att hantera den 

kunskapsmässiga skillnaden, för att man ska förstå varandra och för att utveckla 

ny gemensam kunskap (Carlile, 2002, 2004). Att studera dessa samtal kan handla 

om att identifiera hur aktörerna tolkar och definierar betydelser av ord, begrepp 

och gemensamma intresseområden utifrån resp. kunskapsdomän för att se hur 

gemensam mening skapas i ett specifikt sammanhang. 

Överföring av kunskap är den enklaste formen för processande, då det enligt Carlile 

(2004) räcker med en informationsöverföring för att göra sig förstådd. Överföring 

är därför en snabb och effektiv process som förkommer i sammanhang där 

aktörerna har upparbetade gemensamma rutiner och verktyg för arbetet, som till 

exempel talat och skrivet språk (jfr Edwards, 2012). I de uttryck som används 

finns inte kulturmässiga skillnader som påverkar betydelser av begrepp. Här 

fungerar användning av fackspråk väl. Begreppsliga betydelser är självklara för 

dem som tillhör samma kunskapsdomän och behöver därför inte förklaras. Det 

handlar om små kunskapsmässiga skillnader som enkelt kan överbryggas med 

hjälp av överföring av information. Detta är en smidig hantering, men kräver ett 

gemensamt språk44 (Carile, 2004; Edwards, 2012), vilket också kan uppfattas som 

den gemensamma kunskapen inom en domän. Samtalen befinner sig på en 

standardiserad normativ nivå (Carlile, 2002, 2004). Meningsskapande kan studeras 

utifrån aktörens tolkning av betydelse och kan handla om att identifiera hur 

aktörerna diskuterar med varandra, hur de drar slutsatser av innehållet i 

                                                      
44 Benämns som gemensamt lexikon enl. Carlile (2004) och gemensamt språk enl. 
Edwards (2012). 
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diskussionerna eller fyller i ord då någon pratar. Även här antas alltså gemensam 

mening skapas, men kräver inte samma processande.  

Genom en enkel överföring skapas möjligheter till att snabbare lösa problem och 

uppnå önskat resultat. En organisation kan genom en enkel kommunikation, likt 

ett gemensamt lexikon, effektivare arbeta och nå gemensam förståelse. För att 

inte behöva omvandla kunskap som baserar sig på radikalt olika sätt att tänka, 

menar Edwards (2012) att det behöver skapas möjligheter för överföring. Genom 

relationer byggs ett gemensamt kunskapsspråk och gemensam förståelse. I en 

komplex organisation blir överföring av kunskap därför en funktionell och effektiv 

process i arbetet, men den kan också vara svår att nå när det rör 

organisationsövergripande arbete. Edwards (2012) menar att en enklare 

överföring borde kunna vara möjlig att använda när det som ska diskuteras inte 

är alltför avlägset från den egna kunskapsdomänen eller professionskunskapen, 

vilket skulle innebära att det räcker att bara nämna ett begrepp vid dess namn och 

inte behöva förklara det.  

4.4 Sammanfattning av ramverket 

I förståelsen för det lärande som sker när aktörerna kommunicerar, anses 

begreppen kompetens, kunskapsdomän och meningsskapande som centrala för 

avhandlingen. Begreppen utgör den teoretiska inramning inom vilken 

avhandlingen håller sig och har betydelse för förståelsen av lärande och kunskap, 

där meningsskapande är en process som leder till lärande. Begreppen har 

beskrivits genom inbördes relationer.  

En kunskapsdomän avspeglar kunskap som en produkt av sociala, kulturella och 

historiska sammanhang. Om domänspecifik kunskap ska leda till 

meningsskapande krävs att den görs tillgänglig. Det jag beskriver i kapitlet kan 

sammanfattas genom relationer; dels mellan organisationen och individerna, dels 

individerna emellan. Det som gäller organisationen är sådant som jag betraktar 

höra till domänspecifika kunskaper, d.v.s. kunskapsdomäner. Det visar att mötet 

mellan två kunskapsdomäner kan innebära en utmaning för 

meningsskapandeprocessen, åtminstone om den domänspecifika kunskapen 

avsevärt skiljer sig mellan dessa (Carlile, 2004). Det som gäller individernas 

relationer rör förståelse. För att individerna ska nå gemensam förståelse måste de 

kommunicera, tolka och eventuellt förhandla så att det leder till begriplighet, vilket 

är en del i den meningsskapande processen.  

Kunskapen utmanas mer eller mindre, beroende på det motstånd den möter. 

Detta beskrivs av Carlile (2002, 2004) och Edwards (2012) ske beroende på hur 
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väl aktörerna känner till varandras specifika kunskaper, yrkesspecifika 

språk/begrepp, d.v.s. beroende på skillnaderna mellan de domänspecifika 

kunskaperna. Processer som innebär att översätta eller att överföra kan räcka för att 

aktörerna ska förstå varandra, men om två domäner ligger kunskapsmässigt långt 

från varandra behöver kunskapen omvandlas. Omvandling av kunskap mellan två 

eller flera domäner sker genom att kunskapen omarbetas och anpassas av 

aktörerna (Carlile, 2004). Carlile (2004) och Edwards (2012) menar att viss, men 

inte all, kunskap behöver omvandlas för att bli begriplig. Väldigt specifik kunskap 

kan kräva radikalt nya sätt att tänka om den ska bli begriplig. Omvandling kan här 

ses som en process av kommunikativa förklaringar där både den som förmedlar 

något och den som tolkar är aktörer i meningsskapandeprocessen, mot ett 

lärande.  

Den sammanvävda helheten av kommunikation (språk; ord/symboler för tankar, 

kultur, historia) hänger ihop med tolkning och meningsskapande och leder slutligen till 

lärande. Lärandet är resultatet av kunskapen som förmedlas via språket (förståelsen 

av språkliga uttryck) men det är också ett resultat av kompetens.  
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5 Metod och genomförande 

I kapitlet beskrivs forskningens metodologiska fundament, metod för data-

insamling, bearbetning och analys. I slutet av kapitlet framgår forskningsetiska 

överväganden.  

När jag påbörjade min forskning hade verksamhetens arbete med målen börjat. Olika 

kartläggningar och omvärldsanalyser hade genomförts av aktörerna. Deras arbete flöt på och 

tjänstemännen utarbetade så småningom utkast till det som kom att bli det måldokument som 

organisationens framtida arbete skulle kretsa kring. Jag påbörjade min datainsamling genom 

ett orienterande förhållningssätt. Samtal med verksamhetens aktörer, om deras arbete, ingick i 

orienteringen där möjligheten att kunna observera möten diskuterades. Observationer kom att 

bli studiens huvudsakliga underlag, vilket jag på olika sätt återkommer till i min beskrivning 

av överväganden, val och tillvägagångssätt. (Fältanteckningar, 2013) 

5.1 Metodologiska utgångspunkter  

Vad krävs för att komma åt aktörernas sociala samspel och deras verklighet? 

Frågan är av metodologisk karaktär. Här antas att människan är en aktiv och 

handlande individ i den miljö hon befinner sig inom, både den närmaste 

organisationen och samhället i stort.  

De aktiviteter som utförs av aktörerna är ett svar på organisatoriska 

förutsättningar. Det finns ett beroendeförhållande mellan människa och 

omgivning, men också mellan omgivningens olika delar. Vad aktörerna säger 

påverkas av ett socialt sammanhang: vilka andra som finns i rummet, vad som 

diskuteras, varför osv. Det som händer i sammanhanget är att de gemensamt 

konstruerar något med hjälp av språket. På så vis är det talade språket något som 

skapas i sitt sammanhang och det kan därför ge information om sammanhanget 

som det formats av (jfr Hutchins, 1993). Helhetsperspektivet får en väsentlig roll 

för uppfattningen om vad som ska studeras för att nå kunskap om hur aktörerna 

skapar mening och gemensam förståelse inom det sammanhang där arbete pågår.  

Det fenomen som studeras är det målformuleringsarbete som sker inom ramen 

för en kommunal förvaltningsorganisation. Det handlar om hur nya 

verksamhetsmål tolkas av aktörer från olika delar av organisationen och hur 

lärande kan förstås i detta. De metodologiska övervägandena har styrts av 

studiens fenomen, syftesbeskrivning och även av det sociokulturella perspektivet 

på lärande. Studiens perspektiv på lärande betonar det relationella, vilket leder till 

valet av observation som metod. Aktörernas diskussioner blir redskap för att 
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studera hur mening och kompetens kommer till uttryck i målformuleringsarbetet. 

I diskussionerna finns en kapacitet, fylld av minnen, historia, kunskaper osv, som 

formar arbetet. Språket45 som uttryck för mänskligt tänkande och kunskap är en 

förutsättning för utvecklingen av kollektiv kunskap. Resonemangen kring vad 

som styrt studiens metodologiska överväganden utvecklas ytterligare under nästa 

rubrik och avslutas genom en kort summering som motivering till metodval.  

5.2 Relationen empiri och teori  

För att se vad som händer i vardagliga miljöer studeras aktörernas diskussioner 

kring målformuleringsarbete. Kommunikationen mellan aktörerna möjliggör 

studier av meningsskapande (jfr Jakobsson, Mäkitalo & Säljö, 2009). Mer konkret 

innebär det att studera kommunikation i direkt handling där uttryck för 

meningsskapande finns eller där förändringar i mening visar sig: tolkning, 

definiering av betydelser av begrepp, anpassning av språket, skapande av nya 

överenskommelser, gemensamma formuleringar av intressen och liknande. Det 

som sägs måste också relateras till när och var det sägs (jfr Säljö, 2009). 

Analysenheten, d.v.s. möten och diskussioner under dessa möten, ses därför i 

förhållande till kontexten där föreställningar och idéer är en viktig del av 

aktörernas vardag. Genom observationer får jag möjligheter att förstå hur 

gemensam mening skapas.   

De metodologiska syn- och angreppssätten står i relation till det teoretiska 

perspektiv som rör kontext och lärande. Människorna i verksamheten är aktiva i 

att själva skapa och producera de sammanhang de ingår i. Omvänt formar 

verksamhetens normer, språk osv. människornas tankar46 och tolkningar. Språket 

avspeglar det typiskt kulturella och kan ses som ett resultat av individernas och 

organisationens gemensamma resurser. Det teoretiska perspektivet inkluderar 

antaganden om hur samspel påverkas av sociala, kulturella och historiska 

omständigheter och har betydelse för lärandets villkor (Säljö, 2014).  

Kommunikation är en observerbar aktivitet. Här är diskussionerna mellan 

aktörerna observerbara enheter som blir möjliga att analysera och förstå. 

                                                      
45 För att inte ge uppfattningen om att forskningen skulle ha en lingvistisk inriktning, 
kan understrykas att avsikt inte varit att studera språket som vetenskap. 
46 Vygotskij (2001) skiljer på inre och yttre delar av språket och menar att ordens betydelse 

är en avspegling av tanke och ord, på samma gång. Det inre språket/innebörden av orden 

är knutet till människans egen tankeprocess och inre förståelse. Det yttre 

språket/betydelsen av orden är ett resultat av ett socialt samspel genom vilket tanken har 

materialiserats.   
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Diskussionerna är ett resultat av meningsskapande. Bakom tolkningar och 

förståelser ligger professionskunskap och domänspecifik kunskap (jfr Edwards, 

2010; Edwards & Daniels, 2012). Med hjälp av kunskaperna från den egna 

professionens kontext kan aktörerna sedan gemensamt skapa sig en ny förståelse.  

Avhandlingens teoretiska ram har byggts upp gradvis och präglats av ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande, tidigare forskning och delvis av resultatet 

från den empiriska analysen.  

5.3 Att förstå målformuleringsarbetet  

Att studera hur aktörer interagerar inbegriper att bygga förståelse kring fenomenet 

och följer av syftet. Förhållningssättet  betonar sammanhanget. Eftersom möten 

är typiska vardagliga aktiviteter för aktörer inom offentlig organisation tog jag reda 

på hur det går till i konferensrummen när aktörerna diskuterar betydelsen av 

formuleringar och begrepp. Erfarenheten från besöken i kombination med 

insamlade dokument möjliggjorde beskrivning av aktörernas arbete och miljö. 

Kapitel 2 är i stor utsträckning skriven utifrån aktörernas perspektiv, deras uttryck 

och vardagliga praktik. Därför finns en beskrivning av deras arbete och arbetsplats 

som bygger på fältanteckningar och observationer av de aktiviteter och 

sammanhang som arbetet ger uttryck för. Inledningsvis samlade jag data, som jag 

då inte var helt säker på användningen av. Tidningsurklipp från lokalpressen, 

områdesorientering osv, tjänade som en orientering kring det stora 

sammanhanget. I efterhand anser jag att all typ av material, på olika sätt, har varit 

till gagn för studien. Genom aktiviteter, insamlade dokument (t.ex. måltexter, 

mötesdagordning, besök), men också annat material (t.ex. broschyrer) som jag fått 

i samband med besöken gestaltas verksamheten.   

5.4 Datainsamlingsmetod  

Datamaterialet består primärt av observationer av kommunikation i olika sociala 

sammanhang. Dessa har dokumenterats med hjälp av videoinspelning. Vidare 

består materialet av egna fältanteckningar och bilder samt aktörernas dokument.  

5.4.1 Observationer  

Tillträde till forskningsfältet var oproblematiskt då organisationens aktörer var 

behjälpliga under hela orienteringsfasen och vid specifika tillfällen. En 

beskrivning av forskningsfokus (bilaga 1) lämnades tidigt till en 

verksamhetsrepresentant, så att de inblandade skulle ha något att förhålla sig till 

då de hjälpte mig att hitta möten att observera. Vidare fick de en skriftlig kort 
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information om forskningen (bilaga 2) för att skicka ut inom sin egen 

organisation. Genom presentation av forskningssyftet och ett pågående 

samarbete hade verksamhetens representanter (gatekeepers) god förståelse för 

studiens intresseområde. Tillsammans med verksamhetsrepresentanter bedömdes 

vilka formella möten av intresse för studien som var möjliga att observera.  

Målformuleringsarbetet följdes också genom flödet i verksamhetens ordinarie 

aktiviteter.  

I all forskning, måste man begränsa sig, vilket medförde att valet blev att 

observera endast formella möten som var planerade och tillhörde den 

observerade organisationens pågående arbete. Även formella möten kan vara 

olika i sin form, till exempel mer eller mindre ”lediga”. Möten med få deltagare, 

som dessutom träffades ofta, var mer fria i sina diskussioner, medan stora möten 

där både politiker och tjänstemän ingick var strukturerade och ibland styrdes av 

ordförande. 

De observerade mötena dokumenterades med hjälp av videokamera, utom vid två 

tillfällen. Att enbart dokumentera med hjälp av ljudupptagning var uteslutet. 

Bilden har gjort det möjligt att urskilja talet i rummet. Möten mellan många 

personer, ibland i stora konferensrum, kunde göra det svårt att urskilja vem som 

talade. Även för att fånga situationen och inte bara förlita sig på anteckningarna 

blev filmningen ett viktigt arbetsredskap. ”Renheten” i att genom film återuppleva 

diskussioner, lyssna och transkribera, går knappast att fånga genom enbart 

minnesanteckningar. Eftersom kommunikationen är central i studien blev det 

viktigt att kunna höra exakt vad som sades. Videofilmerna har också hjälpt mig 

att förstå mötessammanhanget som helhet och fyllt i luckor kring det som fallit i 

glömska eller sådant jag inte kunnat uppmärksamma vid observationstillfället.  

Även om jag varit närvarande vid de observerade mötena har min avsikt varit att 

påverka så lite som möjligt. Observationerna har dock gett mig möjlighet till 

direktkontakt. Under observationerna har jag arbetat med den tekniska 

utrustningen och fört anteckningar. Mer fullständiga fältanteckningar skrevs efter 

genomförd observation för att inte störa aktörerna i deras arbete.  

Typer av arbetsgrupper som observerats  

De arbetsgrupper som beskrivs här är endast sådana som jag fått tillfälle att 

observera. Grupperna har formella möten inom och mellan olika yrkesgrupper på 

olika nivåer inom organisationen. Här beskrivs de utifrån mötesform, mötets syfte 

och aktörernas funktioner (i bilaga 3 har grupperna sammanställts med koppling 

till genomförd observation). 
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Arbetsgrupp A: Gruppen består av politiker och tjänstemän i ledande position 

med blandade professioner som samverkar över olika sektorer och avdelningar 

(internt men också med externa aktörer). Gruppen arbetar med att samordna 

utvecklingen av ett lokalt och långsiktigt arbete rörande folkhälsofrågor. Samtliga 

förvaltningar representeras och tjänstemän med specialkompetens ingår, t.ex. 

drog- och brottsförebyggande arbete, medicinskt ansvarig sjuksköterska, men 

också externa aktörer från hälso- och sjukvården, primärvården, polis-

myndigheten, räddningstjänsten och tandvården.  

Arbetsgrupp B: Arbetsgruppens uppdrag är ”att utveckla det interna 

folkhälsoarbetet, bereda och förankra det förvaltningspolitiska rådets 

(Arbetsgrupp A) prioriterade målområden, verka för helhetssyn genom att utbyta 

erfarenheter och initiera samverkan” (citat från kommunens interna dokument 

kring uppdragsbeskrivningen). De aktörer som utses att representera sin 

förvaltning i Arbetsgrupp B ska ha viss kompetens. Vad representanterna ska 

arbeta med samt vilka som kan utses för representation anges i interna 

bestämmelser. Arbetsuppgifter genomförs både inom arbetsgruppen och i 

samverkan med olika förvaltningar. Exempel på uppdrag är att utveckla det 

interna arbetet inom organisationen för att det ska bli tydligare, bereda och 

förankra politiskt prioriterade målområden och verka för helhetssyn genom att 

utbyta erfarenheter och initiera samverkan (hämtat från verksamhetens 

dokument). Tjänstemännen behöver god kännedom om hela den kommunala 

organisationen och pågående övergripande arbete (rörande t.ex. kvalitetsarbete, 

mål- och resurser). De som ingår i arbetsgruppen har kopplingar till den egna 

förvaltningens ledningsgrupp, vilket gör att de har kunskaper om respektive 

förvaltnings utvecklingsarbete, övergripande satsningar, och befogenheter att 

fatta beslut osv. Representanterna har tillgång till både kunskap och kontakter för 

att kunna föra information vidare ut i det egna ledet. De har också kunskaper 

rörande folkhälso-, utvecklings- och omvärldsfrågor (hämtat från kommunens 

interna dokument kring uppdraget i Arbetsgrupp A samt fältanteckningar). 

Deltagarna är utvalda att ingå i arbetsgruppen för att representera sin förvaltning. 

De gånger jag träffat gruppen har antalet deltagare varierat mellan 8 och 11 

personer (gruppen består av 15 personer).  

Arbetsgrupp C: Detta är en liten grupp bestående av fyra aktörer. Dessa har i sin 

yrkesroll funktioner att samordna och utveckla arbetet samt att arbeta med 

förebyggande insatser. Aktörerna i gruppen har likartad professionsbakgrund och 

samma organisatoriska förvaltningstillhörighet (Kommunstyrelsens förvaltning). 

De arbetar i syfte att bereda frågor till grupp B och att vara ”brobyggare” mellan 
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olika professioner och funktioner inom organisationen. Det är arbetsgrupp C som 

varit en plattform för det initiala arbetet med den utarbetade plan som senare kom 

att integreras i kommunens folkhälsoarbete.  

Arbetsgrupp D: Gruppen består av aktörer från samtliga nämnder. Dessutom 

ingår samtliga arbetsgrupper ovan samt förvaltningschefer. Arbetet här är 

gränsöverskridande, tvärs genom organisationen, och har en långsiktighet i sin 

inriktning mot folkhälsa. Antalet deltagare har varierat mellan 30-40 personer, 

både tjänstemän och politiker.  

Arbetsgrupp E och Arbetsgrupp F: Detta är grupper med politiskt tillsatta 

ledamöter (mellan 20-22 ledamöter varav ett antal är ersättare). Nämnderna 

ansvarar för sina respektive områden (ansvarar för det dagliga arbetet), fattar 

beslut kring de frågor som ligger inom deras ansvar eller genomför beslut som 

fattats i fullmäktige. Nämnderna har regelbundna möten.  

Arbetsgrupp G och Arbetsgrupp H: Är ledningsgrupper. Dessa grupper består 

av tjänstemän - den ena av 15 personer och den andra av 13. Grupperna har 

regelbundna möten med sina respektive chefer. Vid dessa möten diskuteras det 

vardagliga arbetet, budget, personalvård/ansvar, framtida investeringar, 

utvärderingar osv.  

5.4.2 Fältanteckningar och insamlade dokument 

Vid observationerna gjordes fältanteckningar med hjälp av ett strukturerat 

observationsschema (för att inte glömma vissa grunduppgifter) och en friare del 

med mer eller mindre detaljerad dokumentation om rumsliga förhållanden 

(placering av kamerautrustning 47 i förhållande till aktörer, mötesstruktur, ev. 

dagordning eller liknande).  

Fältanteckningarna dokumenterar det jag upplevde i samband med 

observationen. Där finns också kompletterade uppgifter som inte framgår av 

filmerna, till exempel vilket sammanhanget är, vilka roller aktörerna som deltar 

har. Anteckningarna hade samma struktur då det gällde det övergripande 

observationsschemat. Innehållet i den mer fria delen av dokumentationen 

koncentrerades på att skriva ner det som i situationen upplevdes som viktigt. 

                                                      

47  Denna del handlar till stora delar om utrustningens uppställning: antal kameror, 

kameravinklar, ljudupptagning, men även konvertering och det arbete som skett i 

samband med teknikens användning.  
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Behovet av kompletterande anteckningar minskade med antal genomförda 

observationer. Den samlade dokumentationen (fältanteckningar, aktörernas 

dokument, bilder av konferenstavlor och blädderblock osv) har fungerat som ett 

komplement till videofilmerna. Dokumentationen reflekterar vad aktörerna pratat 

om och visar de formellt beslutade målen samt tillhörande dokument som 

verksamheten har att förhålla sig till. Även andra handlingar som kunde kopplas 

till aktörernas målformuleringsarbete (upprättat av avdelningar eller yrkesgrupper) 

blev relevanta.  

För att skapa ordning i materialet gjorde jag en kronologisk struktur som jag 

återkommande kunde återvända till.  

5.5 Datainsamlingens genomförande 

5.5.1 Period för datainsamling  

Som jag ovan redogör för, består huvudmaterialet till större delen av video-

observationer med kompletterande fältanteckningar. Den exakta perioden för 

observationernas genomförande var januari 2013 till november 2014. Under 

samma period pågick inom organisationen många parallella möten. De möten 

som observerats var de som bedömts som mest relevanta för studien. Valet av 

passande möten att observera hjälpte organisationen till med. Förutom 

fältanteckningarna som jag ovan beskriver, förde jag under samma period också 

dagboksliknande noteringar över besök och händelser med koppling till 

målformuleringsarbetet. Besöken handlade om möten med verksamheten i syfte 

att bekanta mig med deras arbete, presentera och diskutera min forskning, 

aktörernas pågående arbete och liknande. Sammanlagt genomfördes under den 

angivna period omkring 30 olika besök varav 19 bestod av rena observationer av 

möten.  

5.5.2 Datainsamlingens genomförande och avgränsning 

Aktörernas målformuleringsarbete bestod av en serie aktiviteter48. Studieintresset 

riktades mot några av dessa aktiviteter och det material som jag slutligen använde 

mig av i mina näranalyser är ett avgränsat antal mötesobservationer.  

                                                      
48 Med aktivitet avses, som jag redan nämnt, en avgränsad händelse inom vilken aktörer 
agerar genom kommunikation med varandra) - d.v.s. diskussionsmöten. 
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Figur 9: Observerade tillfällen som underlag   

Det som framgår av figuren ovan är datainsamling i form av observationer. 

Samtliga 19 observationer som genomförts inom ramen för studien visas av de 

färgade rutorna (orange och blå i modellen). Det är totalt 6 av dessa 19 

observationer som ligger till grund för näranalyserna (se numrerade 49 

orangefärgade rutor i figuren ovan). Detta är möten på organisationsövergripande 

nivå. Enbart tjänstemän ingår i observation 6 och i observationerna 2, 5, 8, 14 och 

16 består grupperna av både tjänstemän och politiker från olika förvaltningar. 

Inom några av de observerade mötena bildades mindre konstellationer50. Urvalet 

av de sex observationer baserar sig på aktörernas diskussioner kring olika 

målområden, men också att grupperna är organisationsövergripande (horisontella 

grupper).  

Övriga observationer (blåfärgade) utgör tillsamman med insamlade dokument ett 

underlag för förståelse och har bland annat varit behjälplig vid bakgrunds- och 

kontextbeskrivningen (kap 1 och 2).     

Ett särskilt möte som utgångspunkt   

Aktörernas målformuleringsarbete är på olika sätt integrerat i annat arbete. Tack 

vare fältanteckningar, insamlade dokument och filmer, kunde jag även backa i 

tiden och hitta en avgränsad arbetsprocess som hjälpte mig att finna den aktivitet 

                                                      
49 Dessa observationsnummer används genomgående i avhandlingen.  
50 Eftersom det vid vissa observationer gjordes gruppindelningar, resulterade observ-

ationerna i ytterligare observationssammanhang. Jag har dock valt att inte räkna upp antal 
observationssammanhang. Det kan ändå nämnas att observationstillfälle 6 bestod av två 
observerade sammanhang och observationstillfälle 14 av tre.   
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som blev utgångspunkten för analysarbetet. Detta var observation nr 6, där 

målformuleringarna diskuteras i syfte att bli konkreta. Denna observation har 

fungerat som utgångspunkt för resten av studien och även varit vägledande i 

urvalet av de övriga observerade mötena.  

 

Figur 10: Kartläggning av observation 6: Figuren visar de aktiviteter samt resultat av aktiviteter (i form av 

dokument) som har kunnat kopplas till ett av de observerade mötena.  

Den grönmarkerade rutan visar den aktivitet som studien har sin utgångspunkt i 

och som blev en prototyp för resten av analysarbetet. Figuren ovan är en 

illustration över en av aktörernas avgränsade arbetsprocess som från början inte 

var uppenbar utan identifierades i samband med att material pusslades samman i 

en tidslinje. Processen innehåller material i form av skriftliga mötesdokument och 

observationer. Detta visar också en del av arbetsprocessen kring utformningen av 

måldokumentet.  

Vid observationstillfälle 6 deltog totalt 11 tjänstemän i ledade position, två män 

och nio kvinnor, uppdelade på två arbetsgrupper. Tjänstemännen representerar 

sju av organisationens (då åtta) förvaltningar51 och har olika utbildningsbakgrund.  

 

 

 

 

 

 

                                                      
51 Vid tidpunkten för observation 6 fanns det åtta förvaltningar. Den förvaltning som 
saknade representant var dåvarande stadsbyggnadsförvaltingen. Senare blev tekniska 
förvaltningen en del av stadsbyggnad.   

Arbets-
material inför

möte. Mål-
områden

Möte

15/1-14

Obs. 6 

Arbets-
material 

efter möte. 
Ändringar

Möte

12/3-14 

Obs. 11

Mötes-
anteckningar 

från 9/9

Beslut KS. 
Offentligt 
dokument 

11/6-14

Redovisning 
Offenlitgt 
dokument
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Tabell 4: Deltagares förvaltningsrepresentation (gäller för observation 6) 

Funktion/yrkesroll Förvaltningar som 

representeras 

Antal tjänstemän 

Utvecklingsarbete Kultur  1 

Handläggande arbete Miljö 

 

1 

Chefsarbete Omsorg  1 

Chefsarbete Utbildning  1 

Chefsarbete, 

Utvecklingsarbete 

Social  2 

Utvecklingsarbete Tekniska (blev senare en del 

av stadsbyggnad) 

1 

Förebyggande arbete 

Samordnande arbete  

Utvecklingsarbete 

Kommunstyrelsens förv. 4 

 

I tabell ovan presenteras tjänstemännen (från obs 6) utifrån funktion/yrkesroll 

(enlig vad som framgår av olika dokument) samt förvaltningstillhörighet.  

Datamaterial som har använts till analys  

Här presenteras de sex observerade möten som har använts i själva analysarbetet. 

Det är observationerna: 2, 5, 6, 8, 14 och 16. För att lättare urskilja vad som ingår 

som underlag i avhandlingens studie presenteras varje delsyfte för sig.  

Fokus mot meningsskapande och gemensam förståelse  

Delsyfte: Att förstå hur meningsskapande villkoras med hjälp av kommunikation, 

rörande betydelsen av olika målformuleringar i strävan mot att uppnå en 

gemensam förståelse. 
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Tabell 5: Observationer som ligger till grund för studie med inriktning mot meningsskapande och gemensam förståelse 

Observation  Arbetsgrupp Deltagare Dokumentation  Används 

för analys 

 Obs. 6 

 

Arbetsgrupp 

B  

(uppdelad på 

två grupper, 

observerades 

samma dag) 

Endast 

tjänstemän.  

11 aktörer 

(grupp 1= 5 

aktörer) 

(grupp 2= 6 

aktörer) 

Diktafon + film  

4,5 h 

Fältanteckningar 

Analyssteg  

1 och 2 

Obs. 2, 5, 8  

 

Arbetsgrupp 

A  

(observerade 

olika dagar) 

 

Tjänstemän och 

politiker. 

Obs. 2: 17 aktörer 

Obs. 5: 20 

aktörer 

Obs. 8: 21 aktörer 

Film 8 h 

Fältanteckningar  

Analyssteg 

3 

Obs. 14 

 

Arbetsgrupp 

D  

(uppdelad på 

tre grupper 

observerades 

samma dag) 

Tjänstemän och 

politiker. 

35 aktörer 

Film 3 h 

Fältanteckningar  

Analyssteg 

3 

Obs. 2 och 16 

 

Arbetsgrupp 

A  

(observerades 

samma dag) 

Tjänstemän och 

politiker.  

Obs. 2: 17 aktörer 

Obs.16: 18 aktörer 

Film 5,75 h 

Fältanteckningar  

Analyssteg 

4 

Obs 14 

 

Arbetsgrupp 

D  

(observerades 

samma dag) 

Tjänstemän och 

politiker.  

35 aktörer 

Film 3 h 

Fältanteckningar 

 

Analyssteg 

4 
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Fokus mot kompetens  

Delsyfte: Att förstå hur kompetens kommer till uttryck i de sammanhang där 

verksamhetens mål diskuteras (via kommunikationen mellan aktörerna) och hur 

det kan förstås som en del av agerandet i samband med målformuleringsarbetet. 

Tabell 6: Observationer som ligger till grund för studie med inriktning mot kompetens  

Observation 

 

Arbetsgrupp Deltagare Dokumentation  Används 

för analys 

Obs. 6 

 

Arbetsgrupp 

B  

(uppdelad på 

två grupper, 

observerades 

samma dag) 

Endast 

tjänstemän.  

11 aktörer 

 

 

Diktafon + film 

4,5 h 

Fältanteckningar 

Analyssteg  

5, 6 och 7 

Obs. 2 och 8  

 

Arbetsgrupp 

A  

(olika 

grupper, 

observerade 

olika dagar) 

Tjänstemän och 

politiker. 

Obs. 2: 17 

aktörer 

Obs. 8: 21 

aktörer 

Film 5 h 

Fältanteckningar  

Analyssteg 

8 

Tabell 5 och 6 ovan ger en översiktlig bild av de data som ligger till grund för 

analyserna. De olika arbetsgrupperna framgår av kolumn två. Dessa är grupp A, 

B och D. Arbetsgruppernas syfte har tidigare förklarats, så här pekas mer på vilket 

material som ingår i vilken del av studien. Vilken del av analysarbetet som 

datamaterialet kommit till användning i framgår av tabellens högra kolumn, d.v.s. 

analyssteg.  

För att ge en uppfattning om det analyserade materialets storlek anges nedan den 

sammanlagda filmtid som utgör studiens empiri.  

 Observation 2 = film 3 timmar   

 Observation 5 = film 3 timmar 

 Observation 6 = film 3 timmar + ljud 1, 5 timmar  

 Observation 8 = film 2 timmar  

 Observation 14 = film 3 timmar  

 Observation 16 = film 2, 75 timmar  
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Det handlar om totalt 18 timmar och 15 minuter. Tid för filmning och den 

faktiska tiden för min närvaro/observation är inte samma sak. Den totala 

observationstiden är längre vilket delvis beror på att sammanträdena har pauser 

som jag inte filmat. Till vissa sammanträden kom föreläsare varför jag heller inte 

filmat, dock har jag observerat.  

Nedan framgår i punktform en sammanställning av antal tjänstemän respektive 

politiker som deltog vid observationerna:  

 Observation 2 deltog (17 aktörer): 12 tjänstemän och 5 politiker. 

 Observation 5 deltog (20 aktörer):  13 tjänstemän och 7 politiker  

 Observation 6 deltog (11 aktörer):  11 tjänstemän. 

 Observation 8 deltog (21 aktörer):  14 tjänstemän och 7 politiker.  

 Observation 14 deltog (35 aktörer): 24 tjänstemän och 11 politiker. 

 Observation 16 deltog (18 aktörer): 13 tjänstemän och 5 politiker.  

 

Deltagarnas förvaltningstillhörighet samt beteckningar 

Varje förvaltning är som en verksamhet med inriktning mot ett område (kultur, 

miljö, omsorg, utbildning, socialförvaltning, stadsbyggnad samt 

förvaltningsavdelningen). Tjänstemännen har getts beteckningar baserade på 

aktuell förvaltningstillhörighet. 

Tabell 7: Deltagares förvaltningsrepresentation    

Förvaltningar  

som representeras 

Beteckning 

Kultur  Ku 

Miljö M  

Omsorg  O 

Utbildning  U 

Social  So 

Stadsbyggnad  S 

Kommunstyrelsens förv. K 
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Beteckningen, som anges inom det grå-vit-randiga fältet, används i samband med 

resultatredovisningen för samtliga observationer. Det är kollektivet som spelar 

huvudrollen, inte enskilda individer. 

5.6 Bearbetning av data  

5.6.1 Transkribering   

Videofilmningen möjliggjorde transkribering av samtalen. Som arbetsverktyg 

fungerade NVivo (program för analys av kvalitativ data) som stöd i 

transkriberingsarbetet då bild och text kunde sammanföras (bilden följde med i 

transkriberingsprocessen). Transkribering gjordes i sin helhet på observationerna 

2, 6 och 8. Observation 14 är delvis transkriberad. I övrigt genomfördes 

transkriberingar allteftersom och vid behov på delar av materialet. I vissa fall har 

sekvenser (som valts ut utifrån syfte) av text transkriberats. Detta gäller 

observation 5 och 16.  

5.6.2 Strukturering och reducering  

Verksamhetens egna begrepp var vägledande i arbetet, men den intensiva delen 

av analysarbetet, då mönster slutligen framträdde, blev när innehållsanalys utifrån 

en konsekvent metodbeskrivning av Elo och Kyngäs (2008) användes. Fördelen 

med att använda innehållsanalys var att den gav en överblick. Mönster hittades 

och materialet kunde på så vis kartläggas utifrån vad som fanns, samtidigt som jag 

bekantade mig med materialet (jfr Bergström & Boréus, 2012). Användningen av 

innehållsanalys gjorde att jag kunde förhålla mig strukturerat till materialet p.g.a. 

metodens manifesta inslag. Detta var viktigt i den inledande delen av processen 

och gav överblick över vad som fanns att hantera. Analysen bidrog också till att 

materialet reducerades. Text som inte hörde till syftet sorterades bort, vilket 

innebar att jag slutligen också begränsade det inledande arbetet till det 

mötestillfälle som jag identifierat som centralt. Valet av analysenheter kunde 

inledningsvis avgränsas till två parallella diskussioner (av två grupper). 

Avgränsningen var nödvändig för att få igång analysprocessen. Genom att ställa 

frågor till materialet och notera dessa tidigt, minimerades risken att gå för långt i 

tolkningen. Analysarbetet genomfördes grundligt för att komma åt vad som 

egentligen diskuterats i de studerade sammanhangen och blev också en grund för 

den fortsatta analysen kring hur – frågorna (se syfte).  

5.6.3 Kategorisering  

Elo och Kyngäs (2008) beskriver analysprocessen bestående av kodning, 

kategorisering och abstraktion. Hanteringen var relativt mekanisk i början. 
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Processen inleddes med en öppen kodning av hela materialet. Därefter skapades 

kategorier och genom abstraktion ytterligare större grupper av kategorier. 

Kategorierna avgränsade det empiriska materialet varefter en fördjupad analys 

inom vart och ett av kategoriområdena genomfördes. Det innebar att det fortsatta 

analysarbetet byggde på resultatet från en mer manifest inriktning mot latent (jfr 

Elo & Kyngäs, 2008). Ett mindre material bearbetades ytterligare genom fortsatt 

analys. De funna, relativt okomplicerade dialogerna, bestod av enkla argument52. 

Skillnader fanns inom och mellan de studerade grupperna, varför vidare 

undersökning gjordes. Återkommande mönster visade sig i materialet där olika 

situationer blev utmärkande. Resultatet från de två första analysstegen vidgades 

till resten av materialitet, där situationerna i de andra sammanhangen undersöktes.  

5.6.4 Forskarrollen  

I de två inledande kapitlen nämns kort min betydelse för de tolkningar jag gör; 

dels utifrån tidigare erfarenheters betydelse för förförståelsen (kap 1), dels min 

tolkningsroll då jag beskriver aktörernas praktik (kap 2).  

I analysen har jag tolkat aktörernas diskussioner utifrån vad som sägs vara deras 

gemensamma uppfattning. Jag kan självfallet inte veta vad de egentligen tänker. Det 

som sägs i kommunikationen ger uttryck för en uppsjö av omständigheter som 

kan studeras. Med respekt för att den komplexitet som sammanhanget medför 

(ex förhållanden i arbetet) finns även hos varje enskild individ en sammansättning 

av förhållanden som också kan ses som komplexa, till exempel upplevelser, 

uppfattning, utbildningsbakgrund och erfarenheter som kan påverka min tolkning 

av det som sker i ett sammanhang.  

5.7 Analys av data 

Här beskrivs det som blivit avhandlingens analysmetod - med start i ett 

konventionellt analysförfarande till ett mer kreativt arbete där synliga mönster 

blivit vägledande.  

Analysens genomförande presenteras i form av åtta steg. Tanken med att 

presentera arbetet stegvis är att göra processen transparent och visa 

tillvägagångssättet av varje analys samtidigt som stegen delvis bygger på varandra. 

Arbetsprocessen är alltså ackumulerande och framåtskridande, men det som 

                                                      
52 Med argument avses här de uttalanden som till sitt innehåll ger stöd åt ett påstående. 
Argumenten innehåller mer eller mindre fakta som hämtas från aktörernas egen kunskap 
och tillhörande kunskapsdomän. 
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presenteras kan också ses som separata och avgränsade analyser. Vissa av 

analysstegen formar verktyg och fungerar som modell för det fortsatta 

analysarbetet. Detta gäller analysstegen 1, där jag identifierade kategorier som jag 

sedan använder mig av i fortsatt analys av nytt material, men även analyssteg 5 

och 6. Helheten av alla stegen leder slutligen också till en samlad bild av 

analysresultatet. Forskningsfrågorna har fungerat som ett stöd i arbetet mot syftet 

och i uppbyggnaden av analysstegen har ytterligare arbetsfrågor använts.  

Analysenheterna består av möten och diskussioner under dessa möten, eller 

endast diskussionssekvenser från dessa möten och förändras ibland under 

analysprocessen, i de olika stegen, genom att den pendlar mellan dessa två nivåer. 

Vilken analysenheten är framgår av varje steg. 

Tabell 8: Visar delsyften i relation till analyssteg och presentation i avhandlingens kapitel 

Fokus 

Meningsskap

ande och 

gemensam 

förståelse  

Delsyfte  

Att förstå hur meningsskapande villkoras med 

hjälp av kommunikation, rörande betydelsen 

av olika målformuleringar i strävan mot att 

uppnå en gemensam förståelse. 

Analyssteg  

1-4 

Kapitel  

6-7 

Fokus 

Kompetens  

Delsyfte  

Att förstå hur kompetens kommer till uttryck i 

de sammanhang där verksamhetens mål 

diskuteras (via kommunikationen mellan 

aktörerna) och hur det kan förstås som en del 

av agerandet i samband med 

målformuleringsarbetet.  

Analyssteg 

5-8 

Kapitel  

8-9 

De olika analysstegen nämns även i resultatetredovisningen för att underlätta för 

resultatets koppling till de olika analysdelarna.  

Vid ingången till varje delsyfte valde jag att ta mig an materialet genom ett 

innehållsanalytiskt angreppssätt (med ganska grova kategoriseringar). Motivet till 

detta var materialets omfattning, möjligheten att bekanta mig med det samt skapa 

en överblick över materialet. Att enbart hålla mig till innehållsanalys hade blivit 

otillräckligt (på grund av den generella och mer ytliga analys som metoden 

tillhandahåller) för den fråga jag valt att hantera, varför skapandet av stegvis analys 

blev viktigt för att möjliggöra ett djupare och mer anpassat analysförfarande. I 

progressionen av analysstegen studerades aktörernas handlingar i specifika 

kontexter. I kapitlen sju och nio analyseras resultatet från de tidigare 

resultatkapitlen, alltså från kapitel sex respektive kapitel åtta.  
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Handlar om   

 

Vad som är gjort i de olika analysstegen visas här endast i kortfattad form. En 

utförligare presentation av analyssteg 1-8 har placerats i bilaga 11 där varje 

analyssteg fått utrymme till en relativt detaljerad beskrivning. Detta för att visa 

hur jag gått tillväga och för att bidra till transparens kring analysprocessen.  

5.7.1 Fokus mot meningsskapande: Analyssteg 1 - 4 

Att studera meningsskapande i diskussioner kring måldokument, d.v.s. hur 

betydelser bearbetas, beskrivs och blir till gemensamma mål, men också hur detta 

sker i relation till sammanhang, har varit en genomgående avsikt med analyserna. 

Analysarbetet genomfördes stegvis (i 4 steg) och består av två delar, där del 1 

fokuserar på möten mellan tjänstemän och del 2 på möten mellan tjänstemän och 

politiker. 

 

Del 1   

Analyssteg 1: Vad som styr utarbetande av målformuleringar (gäller två 

observerade sammanhang, endast tjänstemän) 

Analyssteg 2: Hur aktörerna kommer fram till gemensam förståelse (gäller två 

observerade sammanhang, endast tjänstemän) 

Del 2 

Analyssteg 3: Om de pratar om samma ”vad” som ovan (vad som styr 

utarbetandet av målformuleringar). Testar modellen från analyssteg 1 på andra 

sammanhang (gäller fyra observerade sammanhang, tjänstemän och politiker) 

Analyssteg 4: Hur aktörerna kommer fram till gemensam förståelse (gäller två 

observerade sammanhang, politiker och tjänstemän)  

 

Analyssteg 1  

Analysen avgränsades till ett specifikt mötestillfälle (observation 6) och 

genomfördes av diskussioner mellan tjänstemännen när de samtalade om 

målformuleringarna i måldokumentet. Analysenheten utgjordes av två parallella 

möten (här benämnt delgrupper). Fokus riktades mot vad som styr utarbetandet 

av målformuleringar. Här valdes innehållsanalys enligt Elo och Kyngnäs (2008) 

för ett systematiskt analysförfarande där abstraktion av datamaterialet skapade 

olika kategorier. Analysförfarandet genomfördes i två omgångar; helt manuellt på 

en av grupperna och med hjälp av NVivo i den andra.  
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För att exemplifiera analysen från den första delgruppen kan nämnas att den gav 

188 meningsbärande enheter. Båda analyserna genererade 13 sub-kategorier, fem 

mellankategorier, tre generella kategorier och en huvudkategori. Processen 

illustreras genom ett abstraktionsschema för delgrupp 1. Abstraktionsschemat 

från den andra gruppen finns i bilagan (bilaga 11).  

 
Figur 11: Abstraktionsschema med kategorier. Gäller diskussionerna från arbetsgrupp B (delgrupp 1), observation 
6. 

Analyssteg 2  

Analysen utgick från resultatet från analyssteg 1. Analysenheten avgränsades på 

samma vis som ovan i ett observerat möte med enbart tjänstemän, men mot att 

förstå genom att söka svaret på hur. För att komma åt hur förståelse skapas 

studerades de avslutade samtalen, där konsensus uppfattades råda och där 

samtalen resulterade i en skriftlig produkt (aktörernas arbetsdokument).  

Analyssteg 3  

För att se hur det förhöll sig i andra sammanhang inom verksamheternas 

aktiviteter vidgades analysarbetet till att gälla ett större material och andra grupper. 

Förståelse för vad som styr utarbetandet av målformuleringar undersöktes. 

Analysenheten bestod här av observationerna 2, 5, 8 och 14 och byggde på de 

diskussioner som politiker och tjänstemän hade kring målområdena.  

En identifiering av vad som diskuteras gjordes utifrån de tidigare funna generella 

kategorierna. Arbetet blev omvänt och utgick från resultatet från den första 
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analysen (Analyssteg 1), likt en kategorimatris (finns under analyssteg 3 i bilaga 

11), där det nya materialet kodades mot redan identifierade och befintliga 

kategorier53, som ett facit (jfr deduktiv innehållsanalys Elo och Kyngnäs, 2008). 

Detta blev också ett sätt att testa de tidigare funna kategorierna samtidigt som det 

också gjorde att en större mängd material kunde bearbetas utan att behöva vara 

transkriberat. Ett nytt kategoriområde framträdde, se abstraktionsschemat nedan, 

och har benämnts Förväntningar – politikers krav på tjänstemän.   

 

Figur 12: Abstraktionsschema med en fjärde och ny kategori. Gäller diskussionerna från grupp A och D 

(observationerna 2, 5, 8 och 14). 

Analyssteg 4   

Detta fjärde steg fokuserades på att ta reda på hur aktörerna kom fram till 

gemensam förståelse. Med utgångspunkt i analyssteg 3, där en fjärde kategori 

framträtt, undersöktes hur aktörernas diskussioner förhöll sig i relation till vad de 

pratade om. Analysenheten utgjordes av två möten (observation 2 och 16). Denna 

analys genomfördes enligt samma princip som tidigare (analyssteg 2), d.v.s. mer 

på djupet för att ta reda på hur aktörerna (politiker och tjänstemän) kommer fram 

                                                      
53 En ny analys men omvänt arbetssätt där fyndet används för att se om det kan 
användas på annat material – inspirerad av deduktiv innehållsanalys. 
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Handlar om  

 

 

till gemensam förståelse. Fem diskussionssekvenser hittades inom vilka analysen 

fördjupades ytterligare.   

5.7.2 Fokus mot kompetens: Analyssteg 5 - 8 

I det fortsatta analysarbetet studerades hur kompetens kommer till uttryck i de 

sammanhang där verksamhetens mål diskuteras och hur det kan förstås som en 

del av agerandet i målformuleringsarbetet. Det har inneburit att jag först har 

undersökt vilken kompetens som förekommer innan jag studerat hur den 

kommer till uttryck i handling. Analysarbetet genomfördes stegvis genom fyra nya 

steg (analyssteg 5-8). Även här har möten där aktörernas arbete kretsar kring 

samtal om målen analyserats. Jag har inte varit intresserad av att framhäva enskilda 

individer, eller att hålla mig på en individnivå, utan har som tidigare blickat ut över 

hur det som studeras framträder i samspelet inom grupper av aktörer. I analysen 

av kompetens blev det viktigt att fortsatt betona vad aktörernas arbetsuppgifter 

innebär i relation arbetets sammanhang. Analysarbetet bestod även här av två 

delar, där del 1 fokuserar på möten mellan tjänstemän och del 2 på möten mellan 

tjänstemän och politiker. 

 

Del 1  

Analyssteg 5: Den kompetens som framträder hos aktörerna (gäller två 

observerade sammanhang, endast tjänstemän)  

Analyssteg 6: Hur aktörers kompetens kan förstås (gäller ett observerat 

sammanhang, endast tjänstemän) 

Analyssteg 7: Hur agenters kompetens kan förstås till skillnad från aktörers i 

övrigt (gäller 18 diskussionssekvenser inom två observerade sammanhang, endast 

tjänstemän) 

Del 2 

Analyssteg 8: Om samma kompetens finns i dessa sammanhang (som ovan). 

Testar modellen från analyssteg 5 och 6 på andra sammanhang (tjänstemän och 

politiker). Det handlar också om hur aktörernas kompetens förstås (gäller två 

observerade sammanhang) 

 

Det görs inga anspråk på att den kompetens som visar sig hos de studerade 

aktörerna skulle vara den enda som finns i verksamheten. 
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Analyssteg 5  

I detta steg bestod analysenheten av ett mötestillfälle med två grupper (analysen 

utvecklades senare i analyssteg 8 där också större textvolym hanterades). Steget 

handlade om att identifiera och kvantifiera aktörernas samtalsinnehåll och 

begreppsanvändning genom att titta på materialet (från observation 6) på ett nytt 

sätt. Fokus riktades mot att studera kompetens genom tjänstemännens 

diskussioner i relation till funktionstillhörighet. För att få en överblick över 

begreppen genomfördes ett ordfrekvenstest i NVivo (se bilaga 4). Det fortsatta 

analysarbetet innebar att jag studerade begreppens användning och tolkning 

närmare. Detta steg genererade information om materialet och blev en grund för 

fortsatt analys.  

Analyssteg 6 

I analyssteg 6 övergick jag till att analysera hur kompetens kommer till uttryck i 

de samtal aktörerna har med varandra. Analysenheten är avgränsad till en av 

grupperna (delgrupp 1) från observation 6 och består av ett material på totalt 3 

timmars inspelning. Innehållsanalys är genomförd på materialet. 

Abstraktionsschema har dokumenterats och framgår av figuren nedan.  
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Figur 13: Abstraktionsschema med kategorier. Gäller diskussionen från arbetsgrupp B (Observation 6, grupp 1) 
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I figuren syns följande kategoriindelning; sub-, under-, mellan- och generell 

kategori. I samtliga delar är detta ett uttryck för aktörernas agerande. I resultatet 

presenteras några av de meningsbärande enheterna som empiriska exempel. 

Analysen ledde till ytterligare idéer kring några av kompetenserna.  

Analyssteg 7 

Detta analyssteg är en fortsättning på det som innehållsmässigt framkommit i 

resultatet från analyssteg 2. Analysen fördjupas med fokus på hur agenters 

kompetens kan förstås. Analysenheten utgick från mötet i observation 6 där 18 

diskussionssekvenser (mindre dialoger) slutligen identifierades (finns i bild bilaga 

11), på vilka analys genomfördes. De identifierade kompetensområdena 

undersöktes utifrån agenternas agerande och mönster  framträdde. 

Kompetenserna har dokumenterats i en matris (bilaga 5) där agenternas 

kompetenser för varje samtal noterats.  

Analyssteg 8  

Som underlag i detta analysarbete kring kompetenser användes sammanhang där 

politiker och tjänstemän samspelar. För att se hur det förhöll sig med kompetens 

användes samma angreppssätt som i analyssteg 5 och 6. I detta analyssteg 

undersöktes både förekomsten av tidigare funna tre kompetensområden samt hur 

kompetens kan förstås. Analysenheten bestod av två observerade möten 

(observation 2 och 8) där aktörerna diskuterade olika målområden. En 

kategorimatris upprättades (se bilaga 11) varefter motsvarigheter till redan funna 

kategorier54 söktes i dessa nya sammanhang. En närmare analys gjordes av hur 

kompetenserna kommer till användning i sammanhang där politiker och 

tjänstemän diskuterar. På så vis kunde jag se vad kompetenserna handlade om i 

dessa fall och hur de kunde förstås.  

  

                                                      
54 Resultat från analyssteg 6. Här avses generella kategorier och underkategorier. 
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5.8 Reflektioner kring etiska val  

Det är en moralisk förpliktelse att som forskare, upprätthålla en god vetenskaplig 

kvalitet och yrkesetik (Vetenskapsrådet, 2011) bland annat genom att vara lyhörd 

för forskningsetiska problem. Forskningen kan innebära frihet, men också 

förväntningar av olika slag (Codex, 2016). Jag har haft möjligheten att planera och 

utforma forskningsprocessen, forskningsfrågorna, mina val av teori och metod 

osv, vilket har inneburit en frihet men också ett ansvar i att beakta kraven på god 

vetenskap och samhällsrelevans (Codex, 2016; Forsman, 2004; Vetenskapsrådet, 

2011). Detta handlade exempelvis om att tidigt ta ställning till forskningsetiska 

frågor samt att hantera det som kan uppstå under processens gång. Jag ansåg att 

det var värdefullt att identifiera eventuella problem för att bereda möjligheten att 

kunna hantera dem med större framgång eller att förebygga framtida.   

Enligt Vetenskapsrådet (2011) beror forskningens värde på den nytta forskningen 

genererar. Möjligheten att utforma studien har därför också handlat om 

funderingar kring nyttan med forskningen så att den inte får gå förlorad. Min 

tanke har här varit att studera det som kan komma bli av intresse och nytta för 

enskilda eller grupper av människor, till exempel för anställda inom offentliga 

verksamheter. Genom förståelse för arbetets genomförande och effekten av 

samarbetsinsatser vill jag bidra till kunskap som kan vara till nytta inför 

målformuleringsarbete.  

Mitt förhållningssätt spelar roll, vilket jag försökt att belysa i avhandlingens första 

kapitel. Fördelen att kunna styra de exakta forskningsfrågorna kunde jag ibland 

också uppfatta som svårigheter då det väckte funderingar kring tänkbara problem. 

Exempelvis fanns frågor som; hur bör jag hantera de situationer jag möter, 

beroendeförhållanden, och konsekvenserna av min egen forskning? Eftersom 

min forskning rör en hel organisation så kan det finnas enskilda individer som 

riskerar att känna sig ”indragna” i forskningen. Detta var några av de frågor som 

väcktes och fanns med mig tidigt i forskningsarbetet. För att få klarhet i de delar 

som jag funderade över blev det nödvändigt att identifiera, diskutera och lösa 

tänkbara etiska problem som kunde upplevas som svåra, för att säkerställa 

självständighet i olika skeden av mitt forskningsarbete. Exempelvis skulle man 

kunna anta att ledare i en organisation kan ha förväntningar om att de anställda 

deltar i forskningen. Eftersom forskaren och uppdragsgivaren kan ha olika 

intressen finns det risk för att detta kan leda till forskningsetiska problem.  

Denscombe (2009) diskuterar datainsamlingens gränser, då det är lätt att inhämta 

mer data än nödvändigt, vilket också kan vara ett etiskt problem. Under min 

datainsamlingsperiod inhämtade jag den data som jag då trodde var nödvändig. 
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Det gav mig information om verksamheten, men också en aning onödigt mycket 

data att hantera, vilket jag efteråt insåg.  

5.8.1 Hänsyn till god forskningssed   

För att beakta hänsyn till god forskningssed och etiska principer i samband med 

metodval och insamling av data tog jag stöd av Vetenskapsrådets (2011) skrift i 

mina överväganden. Några av de speciella förpliktelser man har är bland annat 

mot arbetsgivaren, mot forskarvärlden och mot samhället i stort. I samband med 

datainsamlingen informerade jag om forskningen och inhämtade samtycke. I 

några enstaka fall följde jag upp med information efter, för att säkerställa samtycke 

och undvika oklarheter, men också för att förebygga deltagarnas känsla av 

ofrivillighet. 

Vad observation genom videoinspelning kan innebära för aktörerna, bör ses i 

relation till nyttan med forskningen. Det som studerats här syftar till att bättre 

förstå omvärlden och bör leda till nytta för både den studerade verksamheten och 

för samhället i stort (Codex, 2016; Vetenskapsrådet, 2011). Denna forskning faller 

inte under kravet för restriktioner som kan kopplas till utsatthet (ingen av 

deltagarna är under 18 år och forskningen innebär inga fysiska eller psykiska 

ingrepp). De individer som observerats är tjänstemän i höga positioner och vana 

att uttrycka sig i offentliga sammanhang. Videoinspelningen har inte vid någon av 

observationerna uppfattats som problematisk. Detta innebär inte att jag varit 

ouppmärksam eller tagit något för givet. Ambitionen att presentera metoden på 

ett öppet och trovärdigt sätt har funnits under hela datainsamlingsperioden.   

Vid varje observationstillfälle utdelades också skriftlig information (bilaga 7, 

Informationsbrev till deltagare) för att ge aktörerna möjlighet att kontakta mig 

eller någon av mina handledare om så skulle önskades.  

Resultatet fokuserar inte på uppgifter om individer. Analyserna presenteras på 

gruppnivå eftersom jag studerar kollektivets handlingar. Dock har något enstaka 

exempel inte kunnat presenteras i resultatet då det kunde vara identifierbart. Detta 

gäller specifika uppgifter som eventuellt hade varit intressanta för 

undersökningens syfte, men som ändå valts bort. Aktörerna som har funnits i de 

observerade sammanhangen har fått en kodad yrkesbenämning för att göra det 

möjligt att iaktta olika kunskapsdomäners tillhörighet. Inga andra uppgifter finns 

nertecknade.  
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6 Strävan mot förståelse och gemen-

samma argument 

Kapitlet har sin utgångspunkt i en av verksamhetens pågående aktiviteter och 

riktar in sig mot meningsskapande och gemensam förståelse. Detta är också den 

första presentationen av det resultat som handlar om att inom offentlig 

verksamhet utarbeta tydliga målformuleringar.  

Denna analys tittar in bakom kulisserna på diskussionerna mellan olika aktörer 

samt mellan olika grupper av aktörer. Här fokuseras på en specifik aktivitet då 

aktörerna, utarbetar, tolkar och skapar mening kring målformuleringar. Studiens 

syfte är att förstå hur meningsskapande villkoras med hjälp av kommunikation, 

rörande betydelsen av olika målformuleringar i strävan mot att uppnå en 

gemensam förståelse. Frågan är hur aktörerna omvandlar verksamhetens generella 

mål och visioner för att de ska bli konkreta för dem. För att kunna studera hur 

aktörerna skapar gemensam förståelse genom mening har jag först tagit reda på 

innehållet i deras diskussioner och därefter analyserat dem närmare. 

Presentationen följer analysstegen55 vilket innebär att resultatet från analyserna 

där enbart tjänstemän studerats presenteras först och därefter resultatet från 

studierna med både tjänstemän och politiker.   

6.1 Vad styr tjänstemäns utarbetande av 
målformuleringar – Analyssteg 1 

Dagen är helt avsatt för måldiskussioner. Tjänstemännen sitter samlade kring ett långsmalt 

bord i ett konferensrum. Atmosfären är avspänd och samtalen koncentrerade, det är tydligt att 

de känner varandra. Arbetet de förbereder är mycket avgränsat, de ska bereda ett antal 

målområden. Det ordinarie arbetet är lagt åt sidan denna dag framför gemensamt arbete över 

förvaltningsgränser. Det hålls en kortare presentation och alla verkar vara snabbt på banan. 

Tempot är högt och arbetet fördelas snabbt. ”Det är dom punkterna vi ska diskutera och 

komma fram till idag”, sägs i presentationen. Vad man kommer fram till ska spegla 

kommunen, det regionala arbetet, men det ska också vara tydligt. ”Man ska kunna förstå 

inriktningen på arbetet”, hörs från en av deltagarna. Några frågor ställs innan tjänstemännen 

delas i två grupper och arbetet startar. Nu ska förslag på begripligt innehåll arbetas fram.   

                                                      
55 Se metodkapitlet eller bilaga 11. 
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Studien startade med observation av ett specifikt möte där 11 tjänstemän i ledande 

positioner inom organisationens olika förvaltningar träffades för att diskutera ett 

utkast till måltexter. De delades upp i två mindre arbetsgrupper för att diskutera 

och konkretisera målen utifrån utkastet. Tjänstemännen hade till uppgift att 

utarbeta målformuleringar som så småningom skulle bli tillämpliga inom hela 

organisationen. Deras arbete skulle resultera i ett gemensamt dokument som 

skulle vara begripligt för samtliga förvaltningar.  

 

Figur 14: Samtliga 11 aktörer samlade för gemensam genomgång. Gruppen delades sedan in i två mindre 
arbetsgrupper.  

I denna del (del 1) presenteras resultatet från den analys som gjorts av 

diskussionerna från de två grupperna. Analysresultatet gör inte anspråk på att vara 

heltäckande vad gäller verksamhetens aktiviteter, det är snarare tänkt att skissa 

fram en bild av hur målformuleringsarbetet kan se ut. 

Genom analysarbetet56 har tre kategorier vuxit fram. Kategorierna presenteras för 

att visa de beståndsdelar som präglar diskussionerna och som bygger på 

aktörernas medvetenhet om samhällsförhållanden. De tre kategorierna är yttre krav 

från omvärlden, inre krav från den egna organisationen samt förväntningar och benämns 

som verksamhetens fundament av krav. Dessa visar vad tjänstemännen pratar om 

och vad som påverkar dem i deras samtal kring det praktiska arbetet. Kraven kan 

vara formella eller informella. Graden av formalitet är en av de faktorer som påverkar 

argumenten och utgången för vad som senare tecknats ner i de lokala 

verksamhetsmålen.  

Som en första presentation av resultatet beskrivs de tre kategorierna med 

empiriska exempel. Beskrivningarna sammanfattas och följs därefter av en 

djupare analys kring hur olika argument används av aktörerna i olika sammanhang, 

i syfte att nå förståelse.  

                                                      
56 Motsvarar beskrivningen av Analyssteg 1 i metodkapitlet (se kap 5) 
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6.1.1 Yttre krav från omvärlden  

Kategorin tillhör yttre krav från omvärlden som styr utarbetandet av 

målformuleringarna där aktörernas diskussion handlar om olika typer av styrning, 

utanför den egna organisationen. Hänsyn måste tas till styrdokument på olika 

nivåer, till exempel lagar, regler, nationella uppdrag, och aktörer utanför den egna 

organisationen, till exempel föreningsliv, näringsliv, men också andra statliga och 

kommunala förvaltningsmyndigheter. Det som har identifierats genom analysen 

är intentioner från regering och riksdag liksom motsvarande styrdokument som 

lagtext samt förarbeten till lagstiftning. Dessa formella dokument blir ett bärande 

innehåll för det egna, lokala, arbetet då det också fungerar som krav som inte går 

att bortse från i samband med utarbetandet av egna måldokument. Tydligast är 

omvärldens krav genom formella dokument. Jag har benämnt dessa för formella 

generella krav. Det handlar inte om att tjänstemännen tror att de bör göra på ett 

visst sätt, utan de vet och äger faktakunskaper som kommer till nytta i 

utformningen av måldokumentet. 

Den egna organisationen är inte isolerad från övriga samhället, vilket gör att det 

blir nödvändigt för tjänstemännen att förhålla sig till hela samhällssystemet. I 

förhållandet mellan det yttre och det inre sker en samverkan med andra 

samhällsaktörer. Det är tydligt att de olika deltagarna i gruppen bevakar sina olika 

kunskapsområden och ser till att nationella mål också blir föremål för diskussion 

inom den egna organisationen, på lokal nivå.  

De formella yttre kraven understryks både av den närmaste ledningen och av 

lokalpolitiker, men också från landets politiska styrning. Aktörerna är själva 

medvetna om vad som gäller. Kraven är vanligen uttryckta i textdokument och 

fungerar som hänvisning i diskussionen. 

I dialogen nedan diskuterar tre av tjänstemännen en bestämmelse ur 

socialtjänstlagen. Det är en tjänsteman från omsorgsförvaltningen (O), som har 

kunskapen rörande området, den andre är representant från stads-

byggnadsförvaltningen (S) samt en samordnare (K) för verksamhetsövergripande 

arbete.  

O: Lagen, Inte bara (kommunen). Det finns en lag som säger så! Om dom vill. 

Mm, så är det!  

K: Är den ny eller? 

O: X (kommunen) tog först. Man hade… tog ett politiskt beslut om detta. Å, 

herregud tiden går så fort så. Kan det ha varit 2011 kanske? Lagen kom 2012, 

tror jag 
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K: Ganska nytt. 

O: Ja. Mitten av 2013 (?). Ja, alltså den är bara 1, 2 

S: Måste ha varit i den där vevan där det var mycket snack... 

O: Ja, 12, 13 kom den.     

(Diskussion från grupp 2) 

Tjänstemännen från grupp 1 har liknande diskussion, men om barns rättigheter. 

En tjänsteman från utbildningsförvaltningen (U) tar upp FN:s barnkonvention 

för att understryka det som talas om, d.v.s. resurser till barn och unga.  

  … tycker jag att det är bra att använda den här barnkonventionen att den, att 

en pratar om barnet. (Grupp 1) 

Ett annat exempel (grupp 1) på krav från omvärlden är när gruppen pratar om 

våld i nära relationer och har kopplat diskussionen kring folkhälsomålen till 

regeringens utredare Carin Götblad som skrivit ett slutbetänkande (Våld i nära 

relationer – en folkhälsofråga) och kommit med förslag till att införa nationella 

folkhälsomål. Detta blir styrande i deras resonemang och de konstaterar att detta 

bör följas då frågan är viktig och målen bör brytas ner på lokal nivå. 

Ja och nationella samordnaren Carin Götblad, hon kommer ju att komma med 

det förslaget, att det blir eget folkhälsomål, generellt. Då kanske det är bra att 

följa det. (Grupp 1)                                                    

6.1.2 Inre krav från den egna organisationen 

Målformuleringsarbetet handlar också om att se organisationens egna krav som 

uttryck för såväl formella som informella krav eftersom det även här finns ett 

antal ”bör” och ”måsten”. Inom denna kategori finns argument som ger uttryck 

för inre krav från organisationen.  

Inom den egna organisationen, liksom i samhället i övrigt, finns det skriftligt 

formulerade krav på vad som ska göras. Nationella mål har brutits ner till lokala 

verksamhetsmål, riktlinjer och handlingsprogram. De lokala politikerna har 

intentioner som tjänstemännen måste ta hänsyn till och som uttrycks i befintliga 

policydokument. En del av dessa dokument är offentliga, till exempel lokala 

riktlinjer, beslut från nämnder osv. Andra skriftliga dokument är istället 

arbetsmaterial, till exempel anteckningar eller t.o.m. samtal som ägt rum i 

samband med något möte, men som ansetts betydelsefulla för det inre arbetet och 

därför fått inflytande över det interna arbetet, för den lokala organisationen i stort 

och för dess olika kärnverksamheter. Kategorin förekommer alltså i två varianter; 

som formella och informella lokala krav.  
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De av gruppen utarbetade målformuleringarna får inte gå stick i stäv med de 

formella lokala kraven. Politikers vilja att påverka organisationens arbete genom de 

olika beslut som fattas på lokal nivå genomsyrar diskussionerna som handlar om 

intentionen med det egna arbetet och bakgrunden till uppdraget de fått. Hit hör 

också det utkast till målformuleringar som har utarbetats och som de två 

grupperna sitter och utvecklar. Ett politiskt beslut ligger till grund för 

målformuleringsarbetet som är arbetsgruppens utgångspunkt. Tjänstemännen 

plockar fram egna kunskaper från sitt professionsområde, sådant som de erfarit. 

Kraven de diskuterar framhåller betydelsefulla beslut eller intentioner.  

Nedan visas några exempel från diskussionerna inom arbetsgrupperna. I de fem 

kommande exemplen gestaltas formella lokala krav och i det senare informella lokala 

krav. Aktörerna diskuterar vad som gäller för organisationen och vad de har att 

rätta sig efter då de vet att det i organisationen finns olika formella beslut. 

Exempel ett och två nedan visar att det finns skriftliga dokument som aktörerna 

gör sig påminda om. Det tredje exemplet rör beslutet i organisationens plan om 

utåtriktat arbete och ökad samhällsgemenskap. Arbetet som diskuteras i det tredje 

exemplet handlar om att bland annat förebygga olika former av exkludering. 

(Ibland har förvaltningsbeteckningarna kompletterats med en siffra, som nedan, 

för att markera att det är olika personer från samma förvaltning). 

Exempel 1  K3: Men däremot så, den sista pratar ju om [kommen], men det är ju, på 

något sätt så "Öka möjligheten inom [kommunen] att jobba heltid", så 

något sätt speglar det beslut som har tagits. (Grupp 2) 

Exempel 2  K1: Det finns ett sådant avtal där man har …(Grupp 2) 

Exempel 3 O: Men i den här [dokumentnamn], i den planen, så ligger det ju faktiskt. 

(Grupp 2) 

Beslut har också fattats om att använda ett styrsystem för inrapportering av 

verksamheternas aktiviteter. Detta är ett verktyg med syfte att dokumentera 

verksamheten och kan uppfattas som ett styrinstrument med intention att påverka 

organisationens arbete (se Exempel 4). Arbetsgruppen vill gärna hamna ”rätt” i 

diskussionen. På så vis blir de lokala formella kraven ledande för vad som 

diskuteras vidare. Även formella krav från regionen ligger till grund för lokala 

planer och den text de har framför sig. 

Exempel 4  K4: när man läst den här första texten, så kommer man in i det 

- ja 

   - ja 

  Ku: Det här är taget från regionen... Jag sa det till projektledaren… 
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Man har fått med alla dom orden man ska ha med …(Grupp 1) 

Exempel 5 O: och anmärkningen är ju politisk, så det handlar ju också om vad våra 

politiker vill vara med och påverka …(Grupp 2) 

Det kan också vara så att det inte finns något formellt lokalt dokument kring det 

aktörerna lyfter i diskussionen. I dessa fall fungerar de informella lokala kraven som 

trovärdiga ”ersättare”. De informella lokala kraven kommer från personer eller 

situationer som kan ha ett visst inflytande på det pågående arbetet och kan 

åberopas i vissa sammanhang. Tjänstemännen pratar i termer av ”politiker” och 

”kommun” då de diskuterar beslut som ligger till grund för det fortsatta arbetet, 

men det kan också handla om andra offentliga personer/tjänstemän i 

betydelsefulla positioner vars uttalanden eller ståndpunkt blir underlag för 

informella lokala krav.  

Nedan följer andra exempel på informella lokala krav. De informella lokala kraven 

upprätthålls av tjänstemännen själva som presenterar vad de hört och tolkat 

genom sitta arbete. På flera ställen i materialet refererar tjänstemännen till kollegor 

och andra grupper (som de själva är del av) inom den egna organisationen. Detta 

uttrycks genom berättelser om de sammanhang där liknande diskussioner förts. I 

exemplet nedan visas utdrag från en diskussion där en av aktörerna berättar om 

hur resonemanget kring formuleringen ”stimulera till ett aktivt liv” gått till i ett 

annat tidigare sammanhang, då samma sak diskuterats. Aktören redogör för 

resonemangen från den andra gruppen genom att referera till ”vi”, till exempel 

”då sa vi…”. Detta visar dels att hen ingår i en annan grupp där man redan haft 

en diskussion som bedöms ha betydelse för diskussionen de nu har, dels att 

innehållet av det som diskuterats redan är utrett och inte nödvändigtvis behöver 

dras upp igen, om gruppen accepterar. Där diskuterades samma sak och man var 

flera, vilket dessutom får en viss styrka samtidigt som det understryker en 

allmängiltighet. Det som tagits upp tidigare blir bärande och visar riktning för den 

nuvarande, fortsatta diskussionen. Men det kan också ge diskussionen ett snabbt 

avslut om det visar sig att saken redan har avhandlats, som i följande exempel. 

Här används ”vi” för att tala om vad som redan är diskuterat, som referens och 

motiverar arbetsgruppen att inte gå närmare in i diskussionen.  

K3: Men det, jag får bara säga. Resonemanget kring det här, sista här: "Stimulera 

till ett aktivt liv" då sa vi såhär; Ja, men det ska ju vara både fysiskt och psykiskt, 

kulturellt och allt, sen fastnade vi i alla dom här grejerna bara. Nä, stimulera till 

ett aktivt liv, punkt!  

O: Ja, punkt ja.  

K3: Varför ska vi börja prata om kulturellt, fysiskt och allt sådant? 

O: Ne, nej. 
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K3: Det betyder alla dom bitarna. 

O: Ja, och du får välja vad du är intresserad av. 

K3: Precis! Och därför så strök vi allt annat. Det räcker så. 

O: Absolut!   

(Diskussion från grupp 2) 

Intressant tillägg är att den andra gruppen (grupp 1) istället hänvisar till denna 

grupp (grupp 2). Detta framgår av exemplen nedan. Det aktörerna i 

arbetsgruppen uttryckte visade att de var styrda av vad de hört och tolkat i 

sammanhang där projektledningen deltagit. Det är återkommande i 

diskussionerna, kring olika formuleringar, att någon annan har arbetat, funderat 

och utformat underlaget i ett tidigare sammanhang. Detta uttrycks genom att 

tjänstemännen gemensamt refererar till ”dom andra” eller till projektledaren. Här 

finns nyanser av att ”någon annan vet” hur det egentligen bör eller ska vara. Detta 

illustreras nedan genom olika exempel som alla är separata utdrag från olika 

diskussioner, men de visar att det återkommande förekommer en viss osäkerhet 

kring de bakomliggande tankarna:  

Exempel 1 … dom som har föreslagit… 

Exempel 2 Vad menar dom egentligen? 

Exempel 3 … kanske avvakta den punkterna och höra hur dom tänker.  

Exempel 4 Det är ju tankarna som har gått så, har jag förstått på (projektledaren).  

Exempel 5 Det får [projektledaren] formulera.  

Exempel 6 Kan vi inte skriva...? Jag tror att [projektledningen] har en tanke med 

detta alltså.  

Exempel 7 Ska gissa att det handlar om det.                       

(Olika exempel från grupp 1) 

Sammanfattningsvis kan sägas att denna kategori innehåller, som jag tidigare 

nämnt, både formella och informella krav som kommer från den egna 

organisationen. Exemplen från diskussionerna av de formella kraven visar att 

dessa har en styrande kraft i att vara dokumenterade, medan de informella kraven 

istället har en styrka i att de förstärker ett redan formellt beslut, under 

förutsättning att de uttalas av någon med mandat, som exemplen ovan visar. Detta 

syns tydligt i citaten där ”vi och dom”-tankar framgår av diskussionerna, kopplat 

till mandat (yrkesroll). Projektledningen har ett sådant mandat. När osäkerhet 

råder kring formuleringar (vilket särskilt syns i de sju exemplen ovan), hänvisar 
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gruppen till den/de individer eller grupper, utanför den egna gruppen, som tros 

ha kunskaper om organisationens formella krav men också mandatet att tolka 

dessa. ”Vi” och ”dom”- kategorierna är relaterade till individerna som uppbär, 

eller anses uppbära, tolkningsmöjligheter då de varit med i andra sammanhang 

(vanligast i andra arbetsgrupper) där målen diskuterats. I ”vi-gruppen” (som synes 

av diskussionen från grupp två) ingår de individer som har störst 

tolkningsmöjlighet, vilket också bör vara förklaringen till att det i grupp ett finns 

en förväntan på att grupp två vet mer kring vissa av frågorna (kopplat till 

arbetsprocessen vid framtagande av måldokumenten). Det framstår som att 

aktörerna i grupp ett är medvetna om att den slutliga tolkningen av 

måldokumentet kan göras av någon med förståelse kring alla tidigare processer 

och historiska kunskaper om arbetets bakomliggande tankar. 

6.1.3 Egna krav och andras förväntningar  

En annan aspekt som styr utarbetandet av målformuleringarna är de egna kraven. 

Till denna kategori hör det som har härletts till förväntningar från samhället, d.v.s. 

vad aktörerna tror att andra förväntar sig av dem, men även aktörernas krav på 

sig själva och sitt arbete. Kategoriområdet är stort och innehåller enbart informella 

krav. 

Tjänstemännen är medvetna om att det är deras uppgift att bevaka medborgares 

behov och önskemål, vilket de beaktar genom att ta hänsyn till de yttre formella 

kraven genom olika styrdokument (se det yttre kravet ovan). Här handlar det mer 

om att kunna urskilja förväntningar från samhället, till exempel behov och 

förväntningar som kommer från kommunens egna medborgare, för att kunna 

anpassa insatser, miljöer etc. Detta görs genom att aktörerna berättar vad de själva 

erfarit genom sitt arbete. Det kan handla om att de haft diskussioner inom den 

egna förvaltningen, stött på dilemman, varit i kontakt med kommuninvånare eller 

att de har kännedom om vad andra erfarit (t.ex. chefer i relation till egen personal). 

Allt detta kan av aktörerna uppfattas som uttryck för de behov som finns i 

samhället och blir därför något de beaktar, som en del av ett aktivt yrkesutövande. 

Samhällsbevakning och intresse för samhällsutvecklingen är en del av deras yrkes-

engagemang, vilket märks av diskussionerna där praktiken exemplifieras. 

Tjänstemännens diskussioner bygger på erfarenheter från kontakter med brukare 

och från allmänt samhällsarbete. Erfarenheter från kärnverksamheten tas tillvara 

i målutformningsdiskussionerna, när aktörerna ska beskriva samhällsbehov och 

framtida insatser. Aktörerna pratar om hur kommunens befolkning ser ut (etnisk 

bakgrund, funktionsnedsättning, yngre och äldre medborgare o.s.v.) och hur man 

ska kunna spegla samhället mångfaldsmässigt. Frågor kring arbetsliv, boende, 
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fritid m.m. bidrar till diskussionen om vad som måste förbättras för att passa olika 

behov. I fokus finns ett samhälls- och medborgarperspektiv. Tjänstemännen 

diskuterar också sin roll i förhållande till den ideella och privata sektorn.  

Ett annat diskussionsområde som jag kunnat ringa in är de krav som tjänstemännen 

ställer på sig själva i sitt arbete, sina kollegor och sin organisation. Det är tydligt att 

de även vill kunna beakta organisationens perspektiv. Hit hör det direkta 

utförandet av arbetet inom alla led. Kvalitet i arbetet betonas ett flertal gånger och 

kan förstås som utförandet av det operativa arbetet, vilket också är direkta 

konsekvenser av det administrativa arbetet. Här är den egna textproduktionen ett 

typiskt exempel. Aktörernas utarbetande av tydliga målformuleringar speglar av 

sig i deras egna förväntningar och krav på ett kvalitativt arbete. För att målen ska 

bli begripliga är aktörerna noggranna med exakta formuleringar, meningars 

placering, betydelser, punkter osv.  

Det jag ovan nämnt är två typer av förväntningar. Eftersom detta kategoriområde 

är stort, har jag delat in den kommande texten i två underrubriker (representerar 

två mellankategorier som även framgår av abstraktionsschemat, figur 11 i 

metodkapitlet57): förväntningar från samhället och förväntningar på eget arbete. Allt som 

presenteras inom dessa mellankategorier är alltså av informell karaktär.  

Förväntningar från samhället  

Hit hör arbetsgruppens diskussioner kring tankar om att beakta behoven hos 

kommunens medborgare, så de blir synliga i måldokumenten. Ambitionen att leva 

upp till vad man tror eller känner till om det operativa arbetet, omvandlas till 

förväntningar som ställs på det egna genomförandet. Aktörerna kan ha varit med 

om situationer som nämns som goda alternativt mindre eftersträvansvärda. Dessa 

situationer kan få funktionen av viktiga exempel och argument i diskussionerna. 

Aktörerna kan ha hört saker från sin personal eller ha haft kontakter med 

samhällsmedborgare. Detta är viktiga aspekter att ta med i utvecklingsarbetet då 

öppenhet och demokrati betonas. Att medborgarna kan ha förväntningar på en 

välfärdsorganisation inbegriper att aktörerna måste vara lyhörda och tolka signaler 

från samhället. I grupperna pågår diskussioner om utsatthet, utanförskap, 

målgruppers behov osv. De målgrupper som diskuteras mer än andra är barn och 

unga samt äldre. Särskilt tydligt framgår ”ungdomar och äldre” i en av grupperna 

och ”barn och unga” i den andra gruppen. Tjänstemännen diskuterar hur behoven 

hos dessa samhällsmedborgare ska tillgodoses på bästa sätt. Att som myndighet 

                                                      
57 Eller i figurerna 2 och 3 i bilaga 11. 
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kunna tillgodose behov blir också ett slags krav som ingår i förpliktelsen av arbetet 

och måste därför bevakas.  

Här exemplifieras vad som framgår av diskussionerna inom kategorin. 

Diskussionerna har en koppling till olika målgruppers behov av stöd från 

samhället och inkluderar samhällsmedborgares generella möjligheter att vara 

delaktiga i olika sammanhang.  

Diskussionen nedan utgår från medborgarnas behov och rör här ungdomarna i 

samhället. Behoven kopplas till idéer om åtgärder för att på lång sikt kunna hjälpa 

ungdomar som står utanför samhällsgemenskapen, genom förebyggande 

strukturella insatser.  

K1: … Vad kan vi som kommun göra för att angripa arbetslösheten.? Jo, då kan 

vi dels skapa fler arbetstillfällen, vi kan också se till att dom som är arbetslösa 

rustas … vi kan också se till att de samverkansformer som vi är inblandade i kan 

fungera så bra som möjligt… vi tror att arbete och sysselsättning är bra för 

människor. (Citat från grupp 2) 

           

Men också mer konkreta förslag till åtgärder mot utanförskap diskuteras av 

gruppen.  

O: Ja. För att här hör ju hemma då att vi ska öka samhällsgemenskap genom att 

till exempel erbjuda ungdomar att testa på olika saker. Stimulera till ökade 

arbetstillfällen, främja hälsoperspektiv i arbetslivet. Alltså det är ju, för mig, är ju 

det, det är det som är folkhälsoarbetet om man säger så…(Citat från grupp 2)                    

Behoven som diskuteras kopplas till idéer om tidiga och förebyggande insatser 

som ska skapa goda förutsättningar för uppväxten. Arbetsgruppen (i exemplet 

nedan) har representanter från utbildningsförvaltningen varför det blir ett 

naturligt samtal när skola och fritid diskuteras. Detta är områden där medvetna 

insatser är viktiga, enligt tjänstemännen. Ett lustfyllt lärande, både inom skolan 

och utanför, blir föremål för diskussion. De resonerar om möjligheten att skapa 

mötesplatser för lärande. 

Ku: alltså om vi tar ett exempel, så är det så här att vi tittar över hela 

biblioteksverksamheten som en mötesplats mer än vad det är ett bibliotek bara, 

där du också skulle kunna göra den som ett ställe för lärande på ett annat sätt. 

(Citat från grupp 1)                  

Ett bredare perspektiv på kommunmedborgarnas behov återspeglas i de 

diskussioner som rör mångfald, jämställdhet och inkludering. De båda 

arbetsgrupperna är eniga om att begreppen inte kan smalnas av till en specifik 
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målgrupp, utan gäller alla. Dock ser de en risk med att andra kanske inte tolkar 

begreppen på samma vis. 

So1: Nä, jag är bara inne i det här, e att det kan vara så, men det kanske är 

fortsättning. Jag tänker att det kan vara så mycket, man pratar om integration 

eller inkludering... det behöver ju inte vara det här att man kommer från ett annat 

land eller så, utan grupper över huvud taget, religion eller kön  

U: … kön, funktionshinder eller allting. 

So1: Det är därför man inte ska jämställa med varandra hela tiden...(Citat från 

grupp 1)    

En hel del tid läggs därför på diskussioner som rör ungdomars arbetslöshet och 

konsekvenserna av utanförskap, men också äldre människors möjligheter och 

hinder i det moderna samhället (exemplet nedan). Det hålls för sannolikt att 

gruppen äldre riskerar att hamna utanför om de till exempel inte hänger med i 

teknikutvecklingen. En tjänsteman kommer med förslag, baserat på den kunskap 

som hen har med sig från arbetet inom sin förvaltning. 

O: … väldigt mycket information flödar ju, via IT nu. Alltså med datorer och så. 

Och dom äldre är ju minst datoriserade om man säger så, än så länge i alla fall. 

Så det här, med dom här plattorna och så är ju också en tanke att kunna få en, 

vad ... man kallar det faktiskt för en demokratifråga. Det skulle man kunna ha en 

formulering kring. Att det här att man ser det som ett problem för demokratin 

att en så stor grupp inte får del av information. (Citat från grupp 2) 

Krav på det egna arbetet  

Förväntningar på det egna arbetet handlar om att försöka anpassa 

målformuleringsarbetet så att det blir bra för alla. Kvaliteten i det egna arbetet 

betonas och mer specifikt handlar detta om att kunna möta olika förvaltningars 

kulturer genom att anpassa text och språk, så alla aktörer känner sig berörda. Det 

blir många gånger en balansgång i diskussionen då målens innehåll står i relation 

till formen (språklig tydlighet, noggrannhet, meningars formuleringar osv). Det 

visar sig upprepade gånger att de språkliga formeringarna och begreppen som 

används inte alltid är självklara. Grupperna diskuterar, utifrån sina olika sätt att 

uppfatta begrepps betydelser och formuleringar för att bringa klarhet, både för 

sin egen del men också för att skapa klarhet för andra som senare tar del av samma 

måltext. Innehållsdiskussionerna tenderar att bli djupa och dröjer kvar längre vid 

ett ämne, medan diskussion om form kan uppfattas som en effektiv och rask 

diskussion, men där detaljer kring språkets korrekthet får en större framtoning, 

rent av tar över. 
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För att det egna arbetet ska leda till ett positivt resultat måste tydlighet finnas 

gällande insatser för olika målgrupper i formuleringarna i måldokumentet. I båda 

arbetsgrupperna läggs en hel del tid på diskussioner som rör tydlighet och 

betydelse av olika begrepps innehåll. En del av detta inrymmer kvalitetsaspekter 

på genomförandet av det egna arbetet. Funderingar kring kvalitet återfinns i olika 

delar av aktörernas diskussioner och det blir synligt att organisationen är van att 

arbeta och tala utifrån ett kvalitetsperspektiv på det egna arbetet. De har 

ambitionen att exemplifiera målen som formuleras i dokumentet med avsikten att 

göra dem begripliga och kunna uppnå dem. Detta blir många gånger en svår 

uppgift då det innebär att konkretisera texten på samma gång som den ska vara 

igenkännbar för olika kunskapsdomäner och därför generell i sin skrivning. I 

exemplet nedan understryker aktörerna vikten av kvaliteten i 

målformuleringsarbetet genom tydlighet i måldokumenten. 

O: Det är ju det som är kvalitet. Alltså vad man skulle kunna göra, man skulle 

kunna ha ett mål, man skulle kunna mäta det på det sättet. Om man har lyckats 

med planen. Hur många försörjer sig själva? Minskar socialbidragsberoendet? … 

men då är det viktigt att ha det perspektivet redan HÄR, för vi jobbar ju också 

mot alla verksamheter. (Citat från grupp 2)  

Eller:   

O: Och dom är särskilt viktiga på något sätt. Man tycker dom är viktiga ur 

folkhälso... Och där är goda levnadsvillkor en sådan sak som man vill särskilt 

uppmärksamma. (Citat från grupp 2)                               

De förväntningar tjänstemännen har på sig själva och det arbete de utför 

(arbetsgruppens resultat) är många. Organisationens perspektiv och behov 

beaktas inte bara genom kvalitetsdiskussioner rörande det egna arbetet utan också 

kring tydliga målformuleringar, vilket blir synligt via de diskussioner som handlar 

om textens innehåll och betydelse. Tjänstemännen har ambitionen att formulera 

mål som är begripliga inom hela organisationen. De vill gärna använda begrepp 

som kan förstås av alla förvaltningar, formulera tydliga måltexter osv. De vill att 

målen ska vara så pass tydliga så att andra kan förstå dem och känna sig berörda 

av dem. Tjänstemännen har därför egna idéer kring vad som bör och inte bör 

beaktas i samband med formuleringen av tydliga och samhällsnyttiga mål samt 

viljan att göra ett bra arbete. Återkommande diskussioner kring vad texten kan 

tänkas innebära för de olika förvaltningarna uppvisar en vilja att formulera mål 

som är lätta att förstå och på så sätt nå ut till hela organisationen. 

Nedan framgår två exempel från diskussionerna rörande tydlighet i 

formuleringarna, vilket ständigt återkommer i diskussionerna.  
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Exempel 1   

K3: Då stryker vi det. Det andra är mer ett hopkok av saker som vi tycker man 

borde, vi borde ha tänkt igenom. Som handlar om trygghet och säkerhet som vi 

ändå har ...Vad ska vi? Hur formulera något kring det? (Citat från grupp 2)    

Det som leder grupperna vidare i sina diskussioner är idén om att ge 

förvaltningarna möjlighet att själva kunna tolka in betydelsen utifrån eget 

perspektiv, d.v.s. vad de olika målen kan betyda för varje förvaltning. Detta är en 

medveten strävan i båda arbetsgrupperna. Tjänstemännen anstränger sig för att 

föreställa sig hur andra kan tänkas tolka olika betydelser i texten, men också hur 

de själva uppfattar målen utifrån sin föreställning om hur andra förvaltningar 

arbetar. Hur tolkar till exempel tekniska förvaltningen och socialförvaltningen 

begreppet tillgänglighet? På vilket sätt kan förvaltningarnas arbetsuppgifter 

påverka tolkningen av olika mål? Det finns en förhoppning om att komma så nära 

igenkännande formuleringar som möjligt, nära i den bemärkelsen att 

tolkningsutrymmet minskas i syfte att vägleda i rätt riktning. Aktörerna diskuterar 

sin föreställning om detta samt att andra förvaltningar förmodligen kommer att 

tänka detsamma.  

Exempel 2   

Ku: jag tror vi måste tänka såhär, vad skulle... vad innebär det här för oss då? 

(Citat från grupp 1)   

Språklig tydlighet är ett återkommande diskussionsämne. Tjänstemännen är eniga 

om att utarbetandet av lokala målformuleringar kräver klarspråk eftersom 

begrepp och facktermer kan ha olika betydelser då organisationen har flera 

förvaltningar med skilda kulturer. Tydlighet härleds här till diskussion kring 

språkliga formuleringar av texten i måldokumentet och det är uppenbart att 

tjänstemännen lägger vikt vid att orden de väljer ska vara lätta att associera till, 

oavsett förvaltingstillhörighet. De är också noga med att målen inte ska vara 

flertydiga eller svårtolkade. Exemplet nedan är ett kort utdrag från ett 

konstaterande efter att ha diskuterat betydelsen av att man bör ”stimulera till ökat 

antal arbetstillfällen”.   

O: … där pratade vi om, alltså där är det ju mer det här, den är mer konkret. Då 

förstår folk vad det betyder.  (Citat från grupp 2)                                                                                                                                                          

Det andra exemplet visar en diskussion där eftersträvan av tydlighet framträder.  
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K2: Och det är väl också olika utifrån var man sitter. Olika professioner… vad 

man lägger i olika hälsoperspektiv… 
K3: Absolut. 

K2: För inte bara ... 

K3: Men det är ju egentligen det som är meningen med dom här inriktningarna. 

Dom ska vara så pass... Dom ska konkretisera det övergripande, men dom ska 

vara så pass … hög nivå på att alla kan känna sig träffade, så att man inte pekar 

ut för många olika verksamheter, utan att det ska kännas att det här kan vi ta 

delaktighet av. (Diskussion från grupp 2) 

 

Ambitionen att utarbeta ett dokument som ska tillämpas av alla förvaltningar gör 

att det blir svårt att lägga sig på ”rätt nivå”, så att alla kan känna igen sig. Därför 

finns det konstant en bakomliggande fundering över de egna formuleringarnas 

tydlighet.  

O: För om du ska tänka dig att det här ska kunna vara något som alla känner 

igen sig i… alltså Tekniska när dom får det här, "jaha, ska vi också ut liksom 

jobba fram träffpunkter?” (Citat från grupp 2) 

Det finns en paradox i diskussionsprocessen eftersom tydligheten de eftersträvar 

i måldokumentet kräver ett gemensamt arbete och tid för diskussion som leder 

till enighet, samtidigt som effektivitetstankarna gnager lite. Tjänstemännen 

uttrycker upprepade gånger att de inte gärna hamnar i att lägga för mycket tid på 

att diskutera val av ord i texten. De menar att det inte är meningsfullt att peta för 

mycket eftersom det är det dagliga arbetet som räknas. Tjänstemännen menar att 

det är vad som egentligen görs som är det viktiga, inte det som skrivs på papper.  

Samtidigt som det som skrivs på papper blir styrande för det som görs. 

Ku: ... ett sorterande... det är det som blir bekymret med det, tycker jag. Att det 

blir liksom mer jobb med att sortera än vad det står... och det är livsfarligt att 

börja på å haka upp sig på det... lägga mer kraft på vilka rutor det ska stå i än vad 

det står. (Citat från grupp 1)      

Det används alltså en hel del tid till att diskutera ordens betydelse. Aktörerna 

förklarar för varandra inom gruppen, så att alla är med på betydelsen. Vissa 

diskussioner fokuserar på väl avvägda ord som kan accepteras av alla i gruppen.  

K3: Det kanske är fel ord? Jag ville bara trycka på att det också handlar om... 

att… Det var därför jag ville få med närmiljön, att det handlar om helheten på 

något sätt, men hur säger man det då, utan att använda…? Precis som du sa, inte 

ideella för då har vi inte pekat ut något. Utan att peka ut något ... och göra det 

liksom… Ord kan ibland, om man väljer rätt, få en bra innebörd! (Citat från 

grupp 2) 
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Dessa diskussioner kan ibland också bli ganska detaljerade. Det gäller båda 

grupperna, men på något olika sätt och olika omfattning. Exemplet nedan 

kommer från en av grupperna. 

O: Men arbetsliv, arbets-…? Hitta något annat ord.  

K3: Vi sticker den här åt sidan, Vi kan ju fundera på det och sen? Verka för att... 

finns inget i texten... 
O: Arbetsmarknad!  

K3: Arbetsmarknad ja. A, fast det blir inte heller bra. 

O: Ne 

S: Blir det inte? 

K3: Blir det? Arbetsmarknad?  

O: Det är ju alla arbeten som finns. 

S: Om den speglar mångfalden så är det, det är ju bättre än arbetslivet. 

O: Ja, det är något annat det. Marknaden är mer konkret. 

S: Ja.                                                                                 

(Diskussion från grupp 2)                                                          

Även i den andra gruppen försöker tjänstemännen att anpassa språkliga uttryck 

för att uppnå generell begriplighet. I strävan efter att producera en text som ska 

kunna förstås av alla läggs vikt vid att alla ska känna igen sig i texten. Nedan 

presenteras några exempel från samtal då textens betydelse diskuteras. Detaljerade 

språkliga justeringar (att lägga till ord, bokstäver, ta bort punkter, flytta om text 

osv) är genomgående. Här ett utdrag från diskussionen om en formulering och 

ett tillägg av ordet ”öka” samt ett borttagande av ordet ”att”. 

Ku: ÖKA trygghet 

- ja mmm 

Ku: genom att ÖKA tryggheten, måste det vara då! 

K4: "det gör vi genom att öka tryggheten", ja det måste det väl va där eller? 

U: Men det har vi inte haft där uppe. 

K4: Nä, "detta gör vi genom att”... 

- genom att.. 

- mm 

Ku: det är ”ATT-et” som ställer till det där, kan vi ta bort ”ATT” på alla ställen? 

Detta gör vi genom ... 

- då måste vi lägga till... 

So1: "ökad integration och inkludering" 

- ja, för då kan vi liksom …   

(Diskussion från grupp 1) 
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Dessa diskussioner (som i exemplet från grupp 1) utgör exempel på aktörernas 

förväntningar på det egna arbetet. Det är ingen tvekan om att aktörerna 

samarbetar och strävar efter att tillsammans hitta bra formuleringar. På ett bra sätt 

gör sig självkritik och lyhördhet synlig. Antagandet om att de bör skriva texten på 

ett sådant sätt att den förstås av hela organisationen bidrar till många diskussioner 

och viljan att nå en optimal skrivning. Ibland kommer de själva fram till att de 

redan pratat om något, ändrat i texten för att senare konstatera ett de är tillbaka 

där de började. Exemplen nedan är ett utdrag från diskussionen om vilket av 

begreppen ”stimulera” eller ”uppmuntra” som bör användas i en formulering. 

Diskussionen om detta håller på i ca 10 minuter. 

- Men egentligen säger vi "stimulera mötesplatser", det kanske är det som blir ... 

- Ja just det... "stimulera mötesplatser och ... 

Ku: Stimulera? mm Skapa och stimulera till... (skratt) 

- stimulera till.. 

Ku: uppmuntra och skapa mötesplatser.  

So2: Vad är skillnaden på uppmuntra och stimulera?                         

(Diskussion från grupp 1) 

Lite senare i diskussionen (samma grupp):   

U: Jag tycker vi byter ”uppmuntra” och sätter in det istället för ”stimulera”,  

Ku: ja och så...  

- ... och så får den va som den är.  

So2: Ja, men uppmuntra och skapa mötesplatser och andra arenor för lärande... 

U: Bara det kommer fram att vi uppmuntrar andra då och inte mötesplatser.  

(Diskussion från grupp 1) 

Det framgår särskilt av det sista styckets sista mening (”bara det kommer fram att 

vi …” osv) att arbetsgruppen anser att det är viktigt att även andra förstår vad de 

menar. Arbetsgruppens egna arbetsinsatser ska ge uttryck åt ett väl genomfört 

arbete. Sökandet efter bra uttryck är därför viktigt, men försvåras av insikten kring 

att förvaltningarnas olikheter (gällande fackord, arbetsuppgifter mm) kan bidra till 

skilda tolkningar. Nedan finns ett exempel som uttrycker att arbetet med att 

formulera något gemensamt och tydligt är utmanande.  

So1: Men jag vet inte hur man skulle uttrycka det, men ... för jag tycker att det 

har en större innebörd än vad man kan läsa in egentligen. (Citat från grupp 1) 

Alla (i grupp 1) är eniga om att utarbetandet av lokala målformuleringar kräver en 

tydlighet. Vad som anses vara tydliga eller bra skrivningar härleds här till 

diskussioner kring utformningen av texten i måldokumentet. Det är uppenbart att 

tjänstemännen vill möjliggöra en generell och enkel tolkning som är lätta att 
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koppla till det konkreta arbetet, oavsett förvaltingstillhörighet. I exemplet nedan 

visas ett utdrag rörande detta.  

Ku: Jaa, det ger ju utrymme för tolkning sen ute i förvaltningarna  

- ja 

Ku: Jag tror att det är bra att ha vida begrepp, för då kan en lättare plocka in sina 

aktiviteter, sen blir ju det, ja blir ju det ett sorteringsarbete nästan sen. 

U: Ja, och sen kan ju det bli mer bredd i det också. Miljöförvaltningen menar ju 

inte samma som arbetsmarknads- och socialförvaltningen eller som de... och då 

blir det väldigt mycket spritt förhoppningsvis  

Ku: Sen tror inte jag att man ska haka upp sig på det. För det är det jag kan känna 

med (programmet för kvalitetsarbete), att det handlar mer om att sortera på rätt 

ställe än vad det handlar om vad det står. Det är inte så himla viktigt egentligen 

utan det viktiga är att se vad som görs och att det stödjer det arbetet.    

(Diskussion från grupp 1) 

Ambitionen är att samtliga förvaltningar ska känna igen sig i språket så att målen 

i det nya dokumentet ska vara begripliga. Därför vill gruppen inte använda 

språkliga formuleringar och begrepp som blir svårtolkade. Det finns konstant en 

bakomliggande fundering över de egna formuleringarnas tydlighet och hur andra 

ska uppfatta det. Denna kategori (förväntningar från den egna organisationen) har 

många exempel att presentera. Framförallt läggs det tid på att det ska vara korrekta 

formuleringar, vilket också diskussionerna mellan aktörerna vittnar om. Det som 

sägs inom gruppen visar att aktörerna inte vill göra ett klandervärt arbete. Här 

diskuteras formuleringen av en mening.  

So1: men jag tänker att den är STARK om man verkligen tar den å skriver ner 

den... jag tycker absolut att den ska vara där 

- mm 

- för jag tycker att det är fruktansvärt viktigt, men ... 

- … det är svårare att göra! (hi) 

So1: Ja! För jag tänker sen måste du ju… det är ju pinsamt liksom om det inte är 

någon förvaltning som kan haka på någonting sen! 

- Ja mm 

- … en får stå där… 

- … så det vill verkligen till att man … jobbar med det!    

(Diskussion från grupp 1) 

 

129



 

154 

 

6.1.4 Sammanfattning av analyssteg 1 

Som ett första led i resultatet som handlar om hur gemensam förståelse 

eftersträvas och skapas har tre kravområden framträtt. Detta bildar en 

grundförståelse kring vad som styr utarbetandet av målformuleringarna och vad 

som ligger bakom aktörernas resonemang i samband med detta arbete.  

Det som är dominerande här är att aktörernas diskussioner upptas av krav som 

ligger till grund för arbetet. Resultatet tydliggör de krav som aktörerna har att 

arbeta med i samband med målutformningen. Kraven kommer från olika håll och 

ser olika ut, men har en tydlig plats i aktörernas diskussioner. De är viktiga delar 

av verksamheten och visar vad aktörerna måste ha god kunskap om i sitt arbete. 

Kraven kommer från samhället utanför organisationen, såväl som inifrån den 

egna organisationen (t.ex. normer) och är av både formell och informella karaktär, 

vilket innebär att de består av allt från formaliserade textdokument till personliga 

uttalanden som har en koppling till aktörernas yrkeskunskap eller till deras 

förväntningar. Vidare visar resultatet aktörernas egna krav på arbetet och 

antaganden om förväntningar från kommuninvånare. Se även bilaga 8 där jag visar 

exempel på det som är centralt inom varje kategori. 

De krav som styr utarbetandet av målformuleringar är 

 Yttre krav: är enbart formella generella krav och består av styrdokument som 

aktörerna måste känna till och hålla sig till 

 Inre krav: består av både formella och informella lokala krav som aktörerna borde 

känna till och måste hålla sig till, i olika grad 

 Egna krav/förväntningar: är enbart informella krav som aktörerna har på sig och 

sitt arbete.  

Detta visar delar av aktörernas praktik och bildar en bas av grundläggande 

förutsättningar för deras arbete med målformuleringarna. Jag benämner detta 

fundament 58 med vilket jag avser de krav som ställs på arbetet och som aktörerna 

hela tiden har att förhålla sig till. Fundamentet är inbyggt i verksamheten och 

präglar det arbete som utförs genom krav som kan kopplas till yrkesroll59.  

                                                      
58 Fundament används synonymt med ”fundament av krav” eller ”kravfundament” i 
syfte att betona den bas av fordringar som arbetet vilar på.  

59 Jfr t.ex. SOU 2004:65 om att bibehålla medborgarnas förtroende för olika myndigheter 

eller yrkesetiska riktlinjer (som framgår av kap. 2). Offentligt anställda har en viktig roll i 
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I detta framträder kraven som de yttre omständigheter som aktörerna påverkas 

av i sin utformning av målen. I den fortsatta resultatpresentationen kommer 

förståelsen av aktörernas relation till fundamentet utvecklas genom hur kraven 

omvandlas till stöd för kunskap. Den kommande presentationen (analyssteg 2) 

ska därför förstås i relation till vad som här redovisats (analyssteg 1). 

 

  

                                                      
samhällsutvecklingen, ett ansvar för att driva arbetet kring frågor kopplade till folkhälsa 
(Bendz, 2015). 
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6.2 Kunskapsstöd i målformuleringsarbete – 
Analyssteg 2  

För att ge en fortsatt förståelse kring hur mening skapas i målformuleringsarbetet 

har jag gått djupare in i analysen60 kring hur aktörerna gör för att komma fram till 

en gemensam tolkning. Jag använder samma empiri som ovan.  

Vid närmare analys av diskussionerna inom varje kategoriområde blir det synligt 

att kraven omvandlas till möjligheter, vilket innebär att kravfundamentet (resultat 

från analyssteg 1) får en stödjande funktion i arbetet med målformuleringarna. 

Stödet består av kunskap som används som argument i diskussionen kring 

målområdena. Jag benämner det kunskapsstöd.   

Aktörerna refererar till någon av de tre kategorierna i fundamentet, som finns där 

likt ett magasin, för att konfirmera ett argument. Sättet att hantera detta varierar 

beroende på vad det är för argument situationen kräver och vem som uttalar det. 

Stödfunktionerna i form av fakta minskar ju mer informellt stödet är. Mest 

kunskapsstöd återfinns i argument som baserar sig på fakta. Vad som här räknas 

som fakta är formella texter vars innehåll aktörerna inte kan ifrågasätta. I den 

bemärkelsen är de ”sanna”. Det bör tilläggas att existensen av en text inte innebär 

att alla förstår den på samma sätt eftersom tolkningen av innehåll och betydelse 

kan variera.  

6.2.1 Stödfunktioner - från formellt till informellt kunskaps-

stöd  

Att det visat sig att kraven också har en stödfunktion är en väsentlig del av 

resultatet, eftersom det ger förståelse för de bakomliggande faktorerna till 

gemensam tolkning kring begrepp och är en förutsättning som styr utarbetandet 

av målformuleringarna. Kunskapsstödet är ett förråd av referenser till formella 

eller informella stödkällor med mer eller mindre faktastöd. Det innehåller allt från 

formellt till informellt stöd för argument och visar att kunskapens egenskaper ser 

något olika ut i fundamentets tre nivåer.  

Formellt generellt kunskapsstöd (bygger på de yttre kraven) 

Det starkaste kunskapsstödet finns att hämta i de formella generella kraven. Det 

stöd som hittas här består av formaliserade officiella textdokument (t.ex. lagar, 

evidensbaserad kunskap, nationella styrdokument, mallar) och fungerar vid 

argumentation som starka kunskapsstöd då de innehåller, utifrån verksamhetens 

                                                      
60 Motsvarar beskrivningen av Analyssteg 2 i metodkapitlet (se kap. 5) 
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aspekt, hög grad av fakta. Kunskapen är allmängiltig. De formella kraven får 

funktionen av faktakunskaper som får en stöttande funktion.  

Formellt och informellt lokalt kunskapsstöd (bygger på de lokala 

kraven) 

Ett fortfarande starkt, men något underordnat, kunskapsstöd uttrycks i de 

formella lokala kraven. Precis som i de generella finns här officiella textdokument, 

men istället för att vara gällande på en generell nivå är de lokala (t.ex. 

policydokument). Det innebär att dokumenten utarbetats och formaliserats av 

aktörerna med stöd av generella krav, till exempel har nationella riktlinjer brutits 

ner till lokalt anpassade riktlinjer. Dessa dokument är utarbetade under liknande 

former som det måldokument som studeras. Från detta kategoriområde kan stöd 

hämtas genom hänvisning till formella dokument, eftersom de baseras på fakta 

från det generella kategoriområdet.  

Där skriftliga dokument saknas helt eller där de inte finns tillgängliga för tillfället 

blir aktören en ”stand in” för det formella systemet. Det informella lokala stödet 

finns i till exempel uttalanden från betydelsefulla personer. Graden av fakta 

minskar och stödfunktion i samband med ett argument avtar något då det inte 

finns material med text, siffror och liknande som kan fungera som ett viktigt 

faktaunderlag. Det informella lokala stödet är därför inte oavhängigt aktör eller 

situation i möjligheten att fungera stöttande.  

Informellt eget kunskapsstöd (bygger på egna krav och 

förväntningar) 

Det svagaste kunskapsstödet finns i informellt stöd och bygger på aktörernas egna 

grundkunskaper och erfarenheter. Det är sådant som uttrycks i de egna och icke 

formaliserade kraven. Dessa kan till exempel vara aktörernas värderingar i olika 

frågor som inte fått en formell status, men ändå blivit etablerade inom 

organisationen, till exempel metoder, tolkningar, uttalanden som ses som viktiga 

eller som betydelsefulla personer har uttryckt. Detta stöd är avhängigt aktör och 

situation för att fungera som ett argument i diskussioner.   

I det följande presenteras hur kunskapsstöd kan bidra till tolkning och gemensam 

förståelse i de sammanhang aktörerna befinner sig. 
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6.3 Argument - verktyg i målens formulering – 
Analyssteg 2 

Resultatet visar att det som återkommande används i diskussionerna kring 

målformuleringarna är argument. Argumenten hjälper aktörerna att komma fram 

till vilken tolkning som ska gälla. Det var först under analysarbetet som det visade 

sig hur de grundläggande argumenten hanterades beroende på situation. Med 

argument avses här bevis och skäl (NE, 2016a) som aktörerna hämtar som stöd 

till den tolkning de gör av målformuleringar. Aktörerna använder sina argument 

på så vis att de refererar till vad som förekommer i kravfundamentet och från det 

erhåller ett underlag för att kunna klargöra tveksamheter som handlar om tolkning 

av innebörd. Dessa klargöranden är delar i meningsskapandeprocessen mot en 

gemensam tolkning. Argumenten som används av aktörerna bidrar till att stäva 

mot en tolkning som accepteras av övriga aktörer i gruppen. Om gruppen anser 

att argumentet är tillfredsställande, får det som diskuterats en giltighet, d.v.s. en 

gällande kraft i utformningen av målen. Argumentets bärkraft beror inte enbart 

på styrkan av det (d.v.s. om skälen är tillräckligt bra) utan även på de omständigheter 

som argumentet ska verka inom (kombinationen av aktörer i sammanhanget och 

innehållet i det som diskuteras) och hur det kan kopplas till sammanhanget (vilka 

aktörer som diskuterar vad). Argumenten återspeglar de krav som ställs på 

aktörerna inom den organisation som de befinner sig.  

Gruppen anser sig ha diskuterat klart ett målområde när de (uppfattas) nått en 

gemensam förståelse. Detta sker genom ett kollektivt meningsskapande, där olika 

argument återkommande fyller de kunskapsluckor som skapat osäkerhet kring 

tolkningen av texten i en formulering. När en eller flera av aktörerna kan ge ett 

tillräckligt övertygande argument till hur måltext och begrepp ska tolkas, 

accepteras det av gruppen. Villkoren för detta finns i sammanhanget och kommer 

att redogöras för närmare. Innan jag går in på dessa förutsättningar behöver det 

nämnas vilka faktorer som varit avgörande för att bedöma gruppens 

samstämmighet kring ett begrepp eller mål. Inom de målpunkter som diskuteras 

finns olika typer av avslut som indikerar att gruppen är klar och att det är 

färdigdiskuterat. Om gruppen verkligen har nått ömsesidig förståelse är omöjligt 

att bevisa. Däremot kan kommunikationen avspegla något som kan uppfattas som 

en uppnådd samstämmighet. Detta visade sig genom att gruppen enades om en 

gemensam tolkning eller uppfattades (uppfattade sig själva) tolka innehållet på 

samma sätt. I de diskussioner som analyserats, där aktörerna avslutade samtalet 

efter att de uttryckt förståelse, visade aktörerna acceptans av varandras argument. 

Det argument som framförts accepterades genom bekräftande ord eller genom 
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att diskussionerna om ”ämnet” upphörde. Sammanfattningsvis finns det 

framförallt tre sätt att komma till samstämmighet/diskussionsavslut i dessa 

sammanhang; genom acceptans och nytt intresse, acceptans och bekräftelse eller 

medhjälp till acceptans. Detta illustreras nedan genom exempel. Alla samtal 

avslutas och går vidare, men på lite olika sätt. De tre typiska avsluten ger också 

uttryck för en smidighet i samtalet. Det finns enighet kring vad som gäller, vilket 

också varit karakteristiskt för diskussionerna.  

6.3.1 När argument leder till acceptans  

Detta avsnitt visar egentligen förenklade bilder av hur samtalen slutar. Bakom en 

del av diskussionerna ligger längre samtal61 där en funktion framträder – agenten. 

Agent är endast den (eller de) aktörer som under vissa omständigheter, i en 

situation, får tolkningsrätt. Jag återkommer till agentens funktion längre fram. 

Först vill jag visa de typer av diskussionsavslut som förekommer där agentrollen 

blir synlig. Agenten är inte enbart framträdande i slutet av diskussionerna, utan 

kan redan tidigt spela en roll. Att diskussionerna ibland är längre beror på att 

aktörerna verkar intresserade (t ex ställer frågor), har ett engagemang och visar 

igenkänning i något som diskuteras. Logiskt är att en diskussion alltid avslutas på 

något vis, frågan är hur. Här har fokus riktats mot hur diskussionerna avslutas 

genom acceptans. Vad som bör tilläggas är att acceptans nödvändigtvis inte 

behöver ”höras” i den bemärkelsen att det tydligt i ord framgår att alla aktörer i 

sammanhanget håller med. Ibland är det bara en enda aktör som accepterar tydligt 

genom att säga något. Övriga nickar eller är tysta, vilket tolkas som acceptans. Det 

är det faktum att samtalet löper vidare som bekräftar acceptansen (alltså min 

tolkning av att aktörerna accepterar). Här framgår exempel på de sätten på vilka 

diskussionen mellan aktörerna avslutas. I tre av exemplen används argument, inte 

i det fjärde. Detta är också betydelsefullt för att visa hur jag har tolkat att aktörerna 

uppfattas vara ”överens”, nöjda och färdigdiskuterade. De exempel jag valt ut för 

att illustrera avslut är följande. 

                                                      

61 Dessa korta exempel ingår i större sammanhang av diskussion mellan aktörerna, vilket 

kommer att hanteras senare i avhandlingen.  
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Det krävs inga mer argument för att övertyga aktörerna. Acceptans uppstår direkt 

utan någon som helst fundering från aktörerna. Det som samtalet från början 

handlade om är nu utrett. Samtalet avslutas och rikas mot ett sidospår. I detta fall 

nya frågor med fokus på själva lagen eftersom aktörerna nu blivit intresserade av 

när den kom och den bakomliggande orsaken till lagens uppkomst. Aktören från 

stadsbyggnadsförvaltningen (S) känner till en del om detta och har hört att det 

”måste ha varit i den vevan där det var mycket snack om han som inte fick bo 

med sin fru”. Det bekräftas av agenten att det är korrekt, genom ett ”jajamän”. 

Här finns inga tveksamheter. Samtalet är avslutat.  

 
 

Agenten får direkt medhåll från aktörerna, de förstår och verkar tycka att det är 

bra. Här finns en viss säkerhet, men situationen är beroende av bekräftelse. 

Samtalet avslutas. 
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Det finns också mer luddiga avslut när diskussionerna kring de olika målområdena 

går in i varandra och aktörerna rör sig fram och tillbaka mellan olika punkter. Ett 

avslut kan då ligga långt in i ett annat samtal och svårare att hitta. Förutom de 

accepteranden som görs i samband med att en måldiskussion avslutas, finns en 

del instämmanden i diskussionerna som ger praktiskt stöd åt agenten som också 

leder till acceptans, men som samtidigt inte alltid kräver något argument.  

 

Det alla avslut har gemensamt är att det sker en acceptans, vilket inte är konstigt 

eftersom det bygger på verksamhetens egna argument från olika nivåer (baserat 

på krav). Något onyanserat kan sägas att när aktörerna använder argumenten 

övertygar de varandra. Argumenten är funktionella och diskussionen behöver inte 

fortgå i syfte att argumentera om vad som ska gälla. Detta är vad som illustreras i 

det jag benämner diskussionsavslut.  

Vi vet nu hur aktörernas samtal kan avslutas i samband med diskussion av 

formuleringar och utformningar av mål. Tre av exemplen ovan har samtidigt 
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bjudit på några argument som fungerat, så vi vet också hur argumenten kan se ut 

i all enkelhet. Det fjärde exemplet visar ett avslut utan argument, för att illustrera 

att sådana också förekommer.  

Att känna igen olika argument och urskilja avslut möjliggjorde den fortsatta 

studien kring olika sammanhang och situationer – att få reda på de bakomliggande 

faktorerna kring hur aktörerna kommer fram till vilken tolkning som ska gälla. 

Innan jag går vidare in på hur det går till när aktörer använder argument i olika 

situationer och sammanhang krävs ett kort klargörande kring vad som här avses 

med aktörer, vilket ges i avsnitt 6.3.2 nedan. Under avsnitt 6.4 redogörs för 

sammanhang och situationer. Begreppen är en del av resultatet och kommer 

återkommande att användas i samband med redovisningen. Vidare är de väsentlig 

för förutsättningarna att nå gemensam förståelse.   

6.3.2 Betydelsen av agenter för formulerande av mål 

Redan i inledningen görs en definition av aktörer. Ibland avses tjänstemän ibland 

politiker, eller både och. I denna del av resultatet rör begreppet aktör endast de 

tjänstemän som deltar i de studerade diskussionerna. Som ovan framgår och som 

exemplen visat finns det hos aktörerna en funktion av extra betydelse, nämligen 

agentens. Jag vill därför åter framhålla att agent är endast den (eller de) aktörer som 

under vissa omständigheter, i en situation, får tolkningsrätt. Som en del av 

resultatet, framträdde olika typer av förutsättningar för att nå gemensam 

förståelse. En sådan utgjordes av agenten som mäklare mellan kravfundamentet 

och aktörerna, med rollen att överföra det kunskapsstöd som behövdes för att 

gruppen skulle nå samstämmighet.  

Avgörande för agenten är att hen har den kunskap, funktion eller yrkesroll som 

sammanhanget kräver. Agenten har mandat att representera sitt kunskapsområde 

och befogenheter att uttala sig utifrån kunskap, d.v.s. en för samtalet ”viktig 

person” eller någon som anses ha rätt kompetens (en fördjupning i 

kompetensperspektivet hanteras separat längre fram i avhandlingen). Agenten 

fungerar som förmedlare av kunskap genom argument, där legitimitet är en 

betydande del av rollen.  Genom argumentet hämtas kunskapsstöd, i form av 

referenser från fundamentet, och förmedlas till aktörerna i gruppen. Agenten har 

tolkningsrätt i alla sammanhang och situationer, vilket innebär att det som sägs av 

agenten också blir det som gäller och accepteras av gruppen.     
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6.4 När argument används – olika typer av 
situationer – Analyssteg 2 

Sammanhang62 innehåller situationer. I de två studerade sammanhangen har två 

typer av situationer funnits inom vilka argument används: 1) situationer som inte 

kräver så mycket förklaring (där syftet är att vägleda och informera) och 2) situationer 

som kräver övertygande kunskapsstöd (där syftet är att förklara). Båda situationerna 

förekommer, men i olika stor utsträckning. Variationen beror på behovet av 

kunskapsstöd i den aktuella situationen och kräver olika mycket av agenten för att 

framhålla det som kan uppfattas som ”rätt” eller tillräcklig kunskap för att leda till 

gemensam tolkning och giltighet. Situation nr 1 kräver inga starka argument utan 

enklare förklaringar fungerar bra, dock är detta inte villkorslöst, vilket jag nedan 

redogör för. Situation nr 2 kräver det motsatta, d.v.s. giltiga förklaring och 

argument, ibland starka argument. I båda situationerna fungerar argumenten i 

samspel med agenten, vilket också innebär att agenten får en mer eller mindre 

betydelsefull roll inom dessa två situationer. 

De argument som kommer fram vid mötena behöver betraktas i ljuset av dess 

syften (vilka bevis som måste plockas fram för att förklara och övertyga andra 

aktörer) i en specifik situation i sammanhanget, d.v.s. vilka bevis som 

kommunikativa sammanhanget kräver vid ett visst tillfälle. Kunskapsstöd kan 

hämtas till de diskussioner som kräver relevanta argument. Hur aktörerna 

använder sig av kunskapsstödet vid olika situationer uttrycks genom tal och text. 

Aktörernas argument är inte bara argumenterade till sin karaktär (d.v.s. att de 

innehåller språkliga formuleringar som låter argumenterande) utan har också en 

koppling till vad som verkligen är betydelsefullt i en diskussion, (d.v.s. innehållet). 

Exempelvis kan ett sammanhang och en specifik situation kräva en viss typ av 

formell eller informell kunskap som stöd för ett argument. Ett argument som 

kommer från den som via sin yrkesroll eller position innehar relevant kunskap 

anses tillräckliga som bevis. Detta är typiskt för de formuleringar som slutligen 

hamnar på papper. 

Villkor för användning av kunskapsstöd i olika situationer 

Argumenten fungerar som verktyg för att nå giltighet. Stödet för argumenten är 

inte förutsättningslöst. Kunskapsförrådet står inte öppet att användas hur som 

helst. Hur argumenten kommer till användning vid olika mötessituationer beror 

                                                      
62 Med sammanhang avses den sociala och kommunikativa kontext där aktörer ingår, 
d.v.s. en sammansättning av aktörer i ett möte med en början och ett slut. 
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inte bara på själva argumenten i sig, utan också på situationen. Det är situationen 

som ger agenten tillgång till visst kunskapsstöd.  

Smidigast fungerar användningen av de argument som hämtar sitt stöd från 

formella generella stöd i situationer som inte fordrar så mycket förklaring. 

Argumenten tillhör kategorin yttre formellt generellt stöd och innehar en 

kunskapstyngd, oavsett vad situationer kräver. Argumentets styrka ökar ju mer 

formella inslag det har. Ett argument som stödjer sig på formell kunskap 

ifrågasätts inte.  

Ett argument hämtat från ett informellt kunskapsstöd kräver däremot mer av 

aktören som framför det. Om yrkesroll och kunskapsanspråk går hand i hand 

finns ingen anledning att tvivla på vad som sägs. Detta innebär att aktörerna, 

genom sin kännedom om varandras funktion och organisatoriska tillhörighet, kan 

känna tilltro till argumentens innehåll. Scenariot kan gestaltas genom en situation 

då aktörerna diskuterar ett målområde som handlar om att skapa förutsättningar 

för åldrande med livskvalitet. I exempel 1 ovan (som handlar om argument som 

leder till acceptans), säger agenten att: ”Lagen, Inte bara (kommunen). Det finns 

en lag som säger så! Om dom vill. Mm, så är det!”, vilket ingen av aktörerna tvivlar 

på eftersom detta är agentens kunskapsområde.  

Yrkesroll och den kunskap som presenteras går hand i hand. Argumentet 

återspeglar det som är betydelsefullt i situationen. Agenten hämtar sitt stöd från 

den kunskap som krävs i situationen (här refereras till lagstiftning, som tillhör 

kategorin yttre krav från omvärlden), vilket agenten har legitimitet att göra då 

yrkesroll och kunskap är i balans. Aktörerna varken kan eller behöver hävda eller 

ifrågasätta något och samtalet kan istället fortsätta i en annan riktning, som här då 

det istället övergår till en sidodiskussion rörande det som precis blivit bekräftat. 

Aktörerna accepterar vad som sagts, de blir intresserade och ställer frågor om 

lagen – som är del av argumentet.  

Agentens argument bygger på formellt kunskapsstöd. Agenten representerar den 

förvaltning som innehållsmässigt kan kopplas till målområdet som diskuteras. 

Agenten känner väl till relevant lagstiftning, vilket övriga aktörer i rummet också 

vet.  

Nedan presenteras hur argument kommer till användning vid olika situationer där 

argument leder till acceptans.  
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6.4.1 Situationer som inte kräver så mycket kunskapsstöd 

eller förklaring 

Situationer som inte kräver så mycket förklaring förekommer då syftet är att 

vägleda och informera kollegorna i gruppen. I vissa sammanhang nöjer sig 

aktörerna med att få en kort och snabb hänvisning till ett enkelt argument för att 

det ska leda till en acceptans och uppfattas som kollektiv begriplighet. Aktörerna 

lyssnar in, håller med och ingen närmare förklaring ser ut att krävas i situationen. 

Dessa samtal avslutas kort efter att en aktör använt kunskapsstöd och övriga 

aktörer nöjer sig med det. Detta gäller framförallt när generell kunskap betonas. De 

argument som baserar sig på yttre krav, består redan i sig av hållbar fakta och 

möter i dessa sammanhang inga typer av motargument eller ifrågasättanden. Vem 

som helst av aktörerna kan använda sig av argumentet om situationen enbart 

kräver vägledning och information. Kunskap som är eller bör vara rådande inom 

hela organisationen eller kunskap som får status av att vara allmängiltig genom att 

den har skrivits ner i olika dokument inom organisationen är stark i sig, till 

exempel organisationens egna policydokument (förmodligen kända av de flesta) 

hör till kategorin inre formellt lokalt stöd. Hänvisning till dessa möter få (om en aktör 

refererar) eller inga motstånd (om en agent refererar) och samtalet blir snabbt och 

enkelt. Här berättar en av agenterna hur arbetet gått till, det ifrågasätts inte. Att 

använda regional policy och bryta ner den till något eget, lokalt, är vad som kan 

förväntas.   

Agent (K): Då har jag gjort så här att jag har använt mig av beskrivningen för 

områdena som står i folkhälsopolitisk policy för [regionen]. Så jag har tagit det 

regionala. Det är den här texten som ni ser under varje, under de sex områdena. 

Och då säger vi i [kommunen] såhär … 

Hanteringen ifrågasätts inte. Det som sägs i citatet är att det lokala arbetet har en 

tydlig koppling till regionens policy, vilket är en korrekt hantering. 

Att istället använda argumentet från kategorin inre informellt lokalt stöd kan också 

fungera bra (t.ex. hänvisning till minnesanteckningar från möten med 

lokalpolitiker, expert, arbetsgrupp), men argumentet bör komma från en agent, 

d.v.s. någon som representerar det verksamhetsområde som just diskuteras och 

har befogenhet att kunna uttala sig. Om det finns en agent kan samtalen i dessa 

situationer bestå av ett snabbt konstaterande som avslutar eventuella tvivel och 

inget mer behöver ifrågasättas. I exemplet nedan räcker det att agenten 

understryker vikten av vad som bör finnas med i målformuleringen, sen är det 

slutdiskuterat.  
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Agent (O): Ja. Påverka sin vardag och leva självständigt, skulle man kunna ha 

med i sammanhanget. Och leva självständigt. Det tror jag är viktigt!  

Aktör (K): mm, då får vi med det. Bra!  

Agent (O): Ja. 

Argumentet har fyllt sin funktion. Kunskapen från agenten godtas snabbt 

eftersom agenten har legitimitet genom sin yrkesroll. Agenten betonar vikten, 

vilket räcker trots det vaga uttalandet.  

Innehållet i diskussionen som utspelar sig mellan aktörerna ovan rör 

målformuleringar som kan kopplas till självständighet och möjligheten för äldre 

kommunmedborgare att kunna påverka sin vardag. Det är just det faktum att 

målgruppen äldre hamnar i fokus som här påverkar argumentets giltighet då det 

framförs av en aktör som representerar just den delen av organisationen som 

aktivt arbetar med dessa frågor - en agent. I exemplet ovan ges argumentet ett 

utmärkt stöd bara genom en antydan om agentens uppfattning om av vad som 

kan vara viktigt. Denna till synes enkla vägledning fungerar som ett kunskapsstöd 

eftersom det yttras av en agent, alltså någon som andra anser är lämpad att uttala 

sig (utifrån förvaltningarnas olika kunskapsområden). Funktionen blir då också 

att guida gruppen vidare beroende på hur agenten uttrycker sig. Exemplet visar 

hur agenten informerar sina kollegor om vad hen tycker är viktigt i 

sammanhanget. Agenten har stöd av sin formella yrkesroll i uttalandet (tillhör 

yrkesgruppen som representerar den förvaltning dit målgruppen hör). Gruppen 

känner till att uttalandet har legitimitet, ingen mer förklaring krävs huruvida detta 

är viktigt eller ej. Gruppen behöver därmed inte diskutera detta mer. De 

diskussioner som hämtar kunskapsstöd från denna kategori förekommer i de 

vägledande sammanhangen. Argumenten fungerar som referenser i sammanhang 

där information eller vägledning räcker, men bör framföras av en agent för att 

enkelt få giltighet, som exemplet ovan visar. Agenten måste ha en tillräckligt 

trovärdig position samt inneha den kunskap som ska fungera som stöd. Det skulle 

till exempel inte fungera om någon från tekniska förvaltningen skulle hävda att en 

målformulering ska skrivas på ett visst sätt med hänvisning till socialtjänstlagen 

eller ännu mindre med hänvisnings till vad som antas vara viktigt. Däremot om 

något från socialtjänsten säger samma sak, till exempel vad som kan vara bra för 

en viss målgrupp, då räcker det med vetskapen om att aktören som uttalar sig 

tillhör ”rätt förvaltning” har yrkeskunskaper, dvs. ”äger rätten” att använda sin 

kunskap och därmed blir agent i gruppen, även gällande de argument som vilar 

på mer informella idéer.   

Något svårare kan det vara att inom ramen för kategorin egna krav/förväntningar 

inhämta argumentativt stöd (innehåller enbart informell krav, som till exempel 
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upplevda och erfarna idéer kring samhällsstöd, behov eller organisatoriska krav 

på kvalitet osv). Här är villkoret att argumentet kommer från en agent. Det är 

t.o.m. tänkbart att agenten själv har bidragit till uppfattningen om kravet och 

sedan förklarar ytterligare (inhämtar nytt kunskapsstöd). Jag kan inte uttala mig 

om förhållandena bakom, men ett exempel som illustrerar just ett sådant 

sammanhang visas nedan. Aktörerna diskuterar målet ”att skapa förutsättningar 

för ökat arbetsdeltagande” och att arbetet ska spegla kommunens mångfald:  

Agent (So): Jag tror att, jag tycker att man kan styrka den. Det är, den blir lite 

malplacerad i det här sammanhanget så. 

Aktör (K): Vi märkte på det, de kom på slutet, lite såhär. Jag kan köpa det också! 

Argumentet ovan tillför ett betydelsefullt innehåll i en diskussion även då det inte 

är starkt, men det räcker eftersom agenten i egenskap av sin position 

(projektledare) har koll på frågan. Genom argumentationen bidrar agenten till att 

innehållsmässigt berika diskussionen och vägleda resonemanget i gruppen. Även 

detta leder till möjligheten att skapa en gemensam förståelse kring formuleringen.     

6.4.2 Situationer som kräver övertygande kunskapsstöd och 

förklaring 

Vid mer krävande (i bemärkelsen att det behövs stadiga argument i form av 

kunskap i kombination med en agent) samtalssammanhang kan samtalen bli både 

längre och djupare. Det sker i diskussioner där aktör tar tillfället att övertyga 

ytterligare genom hänvisningar och exempel för att kollegorna ska få en 

gemensam förståelse. De argument som består av yttre krav från omvärlden och 

som har visat sig innehålla formella generella krav i form av texter (styrdokument) 

förekommer, som tidigare nämnts, likt starka argument och fungerar därför väl i 

de situationer som kräver mer förklarande eller övertygande kunskapsstöd.  

I exemplet nedan berättar agenten att de ska arbeta med jämställdhetsfrågor inom 

den egna förvaltningen. Detta handlar om krav från regering och riksdag: 

Agent (O): Vi har fått särskilda propåer från regering och riksdag om att vi ska 

ägna särskild uppmärksamhet kring jämställdhetesfrågor inom omsorg om äldre 

och jag ska hitta någon formulering i det dokumentet. 

Agenten hämtar sitt stöd från den kunskap som krävs i situationen (här refereras 

till uppmaningar från högre myndighet, som tillhör kategorin yttre krav från 

omvärlden). 
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Här blir argumentet stödjande för diskussioner som fordrar förklaring, där 

aktörerna i gruppen inte bara nöjer sig med information. Sammanhanget kan 

också ses i förhållande till aktörernas relation till varandra. De innehar bestämda 

positioner och yrkesroller i sina respektive förvaltningar, innan de träder in i detta 

sammanhang. Positionerna förändras beroende på kunskapsbehovet i gruppen 

och vem av aktörerna som anses ha legitimitet och tolkningsrätt.  

Ett sådant längre samtal uppstod kring en punkt rörande elevers betyg. 

Diskussionen handlade om innebörden av godkända och fullständiga betyg och 

hur en man bäst skulle formulera sig i text för att uttrycka kommunens 

ambitioner. Det framgick av samtalet att aktörerna ansåg att punkten var viktig. 

Aktörerna diskuterade betydelsen av denna punkt under sex minuter. Eftersom 

det i den ursprungliga formuleringen står både godkända och fullständiga betyg 

kom också frågan upp om hur man ska uttrycka sig och vad detta betyder.  

Aktör (Ku): Men godkända ska det stå va? 

Flera: Fullständiga! 

[…] 

Aktör (K): … och det ska vara slash eller ska det vara…? 

Aktör (S): Godkända pratar vi om kärnämnen och fullständiga pratar vi om allt, 

eller?  

Det är utbildningsförvaltningens representant (Agent U nedan) som klargör 

innebörden av begreppen fullständiga och godkända betyg.  

Agent (U): Nej, godkända det är ju det att dom inte har, nej, inte i det nya 

betygssystemet. Godkända, då är det ju att man i så fall, att man inte har fått 

betyg i något ämne. Alltså som ett streck, att man inte har fullständiga betyg.  

Aktör (Ku): Nej, men du har godkända betyg? 

Agent (U): Nej, det behöver du inte ha heller, om man till exempel har fått ett F 

så kan man ju… 

Aktör (K): Ja, just det! 

Aktör (Ku): Va? Ska det stå båda eller bara fullständiga? Du får... det här kan 

inte jag … 

 

Diskussionen fortsätter genom frågor och svar. Den agentroll som 

utbildningsförvaltningens aktör har här är att förklara tankegångarna bakom 

begreppen för övriga i gruppen. Det finns ett förtroende i vad representanten för 

utbildningsförvaltningen säger och det finns ingen som tvivlar på det. Agentens 

(U) funktion övergår under samtalet till att bli mer stödjande där agenten får sista 

ordet genom att hen ger sitt godkännande eller kommenterar en diskussion. 
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Agent (U): Nej, men då tar vi godkända bara, inte fullständiga, men godkända. 
 

Enligt vad agenten förklarat, och gruppen uttryckt förståelse för, är begreppet 

godkända betyg det som stämmer bäst med ambitionen. Gruppen noterar texten 

”Alla elever lämnar grundskolan med godkända betyg”. Begreppet fullständigt stryks 

från dokumentet.   

Aktör (So): Är det för kraftigt att skriva Ge förutsättningar? För det är ju ett 

påstående att vi säger… 

Agent (U): Nej, det tycker jag inte! för att om vi pratar folkhälsa, om vi ska göra 

någon skillnad för folkhälsan, då måste det ges förutsättningar gör godkända betyg! 

 

Komplettering av annan aktör 

I de situationer som kräver övertygande kunskapsstöd, blir det synligt att det 

också kan förekomma mer än en agent beroende på behovet av kunskapsstöd. 

Två agenter kan kunskapsmässigt komplettera varandra, så länge de är överens. 

Detta kan inträffa då flera agenter pratar om ett och samma kunskapsområde och 

förstärker varandras tolkning.  

Om ett argument inte uppfattas som trovärdigt eller om gruppen anser att man 

inte har någon agent som kan representera ett kunskapsområde (d.v.s. anses 

kunna hämta tillräckligt stöd till gruppens diskussion) kan en eller flera agenter 

utanför gruppen utses. Detta är ett alternativ som inte heller kräver förhandling 

eller motstånd. Ytterligare ett alternativ är att försöka plocka in en frånvarade 

agents argument i samtalet.  I citatet nedan syns exempel på en situation då agent 

saknas i gruppen, men aktörerna lånar lite av en frånvarande agents argument.   

Aktör (K): Jag vet inte, det kan finnas fler sådana punkter sen eller där eller så 

som särskilt vill lyfta i X (kommun), det är ju tankarna som har gått så, har jag 

förstått på Agent (K3). 

I de flesta sammanhang där förklaring krävs, räcker det dock med ett argument 

som är underbyggt av relevant kunskap.  

Gruppen, i exemplet nedan, diskuterar en formulering men kan inte komma fram 

till något, enligt dem, tillräckligt bra och tydligt. Den agent som driver frågan 

utifrån sin kunskap om målgruppen har argument som hämtas från formella 

källor. Diskussionen avtar med det att agenten refererar till kunskap (känner till 

lagens innehåll och andra formella dokument). Kunskapen är giltig då den 

kommer från en agent (rätt kunskap och funktion för argumentet). Slutligen 

erbjuder sig agenten att hitta en formulering som kan komma att passa i det 
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aktuella sammanhanget. Kunskap om lag och lagtext fungerar då det ger goda 

argument och kan försvara det som anses vara av vikt i den specifika situationen: 

Agent (O): …// så är ju också en tanke att kunna få en, vad man kallar det … 

faktiskt för en demokratifråga. Det skulle man kunna ha en formulering kring. 

Att det här att man ser det som ett problem för demokratin att en så stor grupp 

inte får del av information. 

Aktör (S): Ja, det är det. 

Agent (O): Det finns ju någon sådan formulering, det skulle ni ju kunna fundera 

över. 

Och två minuter senare i samma samtal: 

Agent (O): Ja, möjligheter till att påverka sin vardag, alltså leva självständigt. E… 

vänta nu (tänker). Nu har jag inte med dom pappren, men där skulle jag. Jag 

skulle kunna hitta några formuleringar (vänder sig mot projektledaren), om jag 

inte hittar dom just nu. Det finns en värdighetsgaranti i socialtjänstlagen som 

pratar kring detta. Nu pratar vi ju om innan man får hjälp också. Det är ju inte 

bara dom som finns hos oss, utan det är viktigt att tänka. Det är därför 

folkhälsoarbetet är viktigt för äldre. Att det ska främja dom äldres livssituation, 

så att dom kanske klarar sig utan insatser så länge som möjligt. Det är därför 

folkhälsan är viktig i det här också. (Citat från grupp 2) 

6.4.3 Situationer där agent saknas i arbetsgruppen  

Det förekommer situationer då ingen aktör tar agentrollen i gruppen eller 

representerar någon förvaltningstypisk kunskap (en kunskapsdomän). Detta blir 

synligt i situationer som kräver övertygande kunskapsstöd där ingen aktör tar på 

sig eller ges tolkningsmöjligheten. I en sådan situation saknas legitimitet att fylla 

kunskapsluckan. I dessa lägen löser grupperna ”tolkningsglappet” genom att 

överlämna tolkningsfunktionen till aktörer eller hela förvaltningar inom 

organisationen, men utanför den egna gruppen. I båda fallen avstår gruppen 

möjligheteten till egen tolkning.  

När tolkningsrätt lämnas till agent utanför den egna arbets-

gruppen  

Om det i gruppen saknas en representant från en förvaltning eller någon som kan 

ta agentrollen för att föra fram argumentet, utses en ersättare. I några 

sammanhang kan agentskapet alltså läggas över på aktörer utanför arbetsgruppen som 

anses ha relevant kunskap, till exempel politiker, chefer, projektledare och andra 

personer som innehar legitimitet (den kunskap, funktion eller yrkesroll som det 

specifika sammanhanget kräver), men också på arbetsgrupper där nyckelpersonen 

ingår. Detta sker vid några få tillfällen då nödvändigt argument saknas och när 
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formella dokument inte finns. Exempel på överlämnande till agent utanför 

gruppen blir framträdande när gruppen ger uttryck för kunskap som saknas när 

något diskuteras. Diskussionen visar att gruppen själva gör en eftergift av sin egen 

tolkningsmöjlighet då de lämnar arbetet oavslutat. Det framgår av gruppens 

samtal när de inte anser sig ha de rätta expertkunskaperna.  

Att tolkningsrätten lämnas över till en agent utanför den egna arbetsgruppen är 

något som framträder när aktörerna är eniga om att det finns någon i en annan 

grupp med viktig kunskap för målformuleringsarbetet. Ett exempel på detta är 

när aktörerna från den ena gruppen utser projektledaren, som sitter i en annan 

grupp, till agent med uppgiften att formulera en mening som de själva inte känner 

att de vet tillräckligt mycket om. Aktörerna kan antas har tilltro till projektledarens 

formella och informella kunskap och anser att denne är bäst lämpad att skriva en 

bra formulering. Citatet nedan illustrerar denna situation.  

Exempel:  

Aktör (So): Det får [projektledaren] formulera. 

Projektledaren finns inte i sammanhanget där diskussionen äger rum, men utses 

till agent i egenskap av sin funktion eftersom gruppen saknar tillträde till de 

resurser som krävs för att komma överens. Diskussionen avslutas genom att 

aktörerna överlämnar till någon de anser har de kunskaper som behövs. Här finns 

”acceptans och avslut”, men till innehållet avviker diskussionen från de vanliga 

mönster som ovan rapporterats (d.v.s. acceptansen i samband med uppfattad 

gemensam förståelse), eftersom aktörerna lämnar över den slutliga formuleringen 

till någon som inte varit med i diskussionen och avstår möjligheten till tolkning 

och gemensamt meningsskapande.  

Aktörer som blir utsedda till agenter ges en agentroll om den fyller en meningsfull 

funktion för den överlämnande gruppen. Agenten ges därmed mandat att inhämta 

det kunskapsstöd som uppfattas vara relevant. Överlämnandet sker genom en 

gemensam överenskommelse.  

Vi och dom 

Att formulera tydliga mål kräver tolkning med hjälp av kunskapsstöd. Aktörerna 

i grupperna hamnar ibland i diskussioner som indikerar att det finns olika 

funktioner och positioner inom organisationen. Det finns aktörer som varit med 

i utarbetandet av viktiga dokument, och som därmed får en betydelsefull roll i 

tolkningen av innehållet i måltexten. Den arbetsgrupp som saknar flest aktörer 

med funktioner av tolkningsrätt överlämnar antingen tolkningen till en annan 
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agent eller till en annan förvaltning. Gruppen diskuterar detta i form av ”vi och 

dom”. En grupp kan på så sätt uppfattas vara i överordnad position i förhållande 

till andra grupper. Särskilt framträdande är just projektledaren i sin roll. En 

naturlig del av rollen verkar vara att informera kollegorna om vad som diskuterats 

i andra sammanhang och vad diskussionerna resulterat i. Effekterna av detta 

märks i den grupp som saknar representanter med koppling till projektledning 

eftersom de återkommande refererar till den grupp som har sådana, men även till 

projektledaren.  

En aktör har vid ett tillfälle suttit med i en arbetsgrupp och berättar utifrån sina 

erfarenheter vad som där har sagts, vilket bestämmer förutsättningarna för det 

fortsatta arbetet i denna grupp.  

Och det här har vi bara börjat ge oss på några definitioner. Ja, jag kan bara 

klargöra vad vi tänker här: "Öka äldres möjlighet till inflytande i samhället och 

sin vardag".  

Det som gör argumentet trovärdigt och accepterat av gruppen är att det kommer 

från en aktör som i egenskap av sin roll och viktiga position har legitimitet. Det 

som sägs är trovärdigt och aktören är förmodligen den som vet hur det bör vara.  

Samma sak gäller när aktörerna berättar om vad de har gjort i samband med ett 

betydelsefullt arbete, till exempel att ”vi pratade om det här” eller ”det var ju 

därför som vi också pratade om…”. Dessa uttalanden visar att något redan har 

diskuterats av flera andra och får en makt. Här finns det inte mycket för andra att 

ifrågasätta.  

När tolkningsrätten lämnas över till en förvaltning (en annan 

kunskapsdomän) 

En hel förvaltning kan behöva träda in när kunskapsstöd saknas i arbetsgruppen 

och ingen agent kan utses. Stöd kan då istället finnas någonstans inom en 

förvaltning, men eftersom agenterna själva inte vet vem, så talar de i termer av 

förvaltning. Det kan exempelvis vara så att de saknar kunskap om stads-

planeringen och hänvisar därför till stadsförvaltningen. Detta handlar om specifik 

kunskap som finns inom de förvaltningsspecifika kunskapsdomänerna och sker 

genom att gruppen identifierar behovet av kunskapsstöd och överlämnar 

tolkningsfunktionen till den förvaltning som kan anses ha kunskap om frågan.  

I situationer där detta förekommer verkar aktörerna anse att det finns 

förvaltningstypiska begrepp integrerade i måltexten. Detta är situationer där det i 

gruppen saknas en aktör som kan representera den förvaltningskaraktäristiska 

kunskapen och där språkliga begrepps innebörd eller typiska språkliga 
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formuleringar (facktermer) kommer på tal, men inte helt kan tolkas. Vad som 

anses vara ett typiskt begrepp för en förvaltning avgörs av aktörerna då de genom 

sin generella kunskap om organisationens funktioner härleder begreppet till 

passande förvaltning.  

Målgruppsinriktade dokument, policydokument med viss inriktning, texter som 

beskriver bakgrundsarbete till det pågående projektet, syften, avtal osv. innehåller 

ibland förvaltingstypiska begrepp, som t. ex begreppen delaktighet eller 

deltagande (formella lokala). Dokumenten är lokala och har utarbetats av aktörer 

med närliggande kunskap, specialisering inom en förvaltning, som har god 

kännedom om dessa och tolkar dem utifrån sin kunskap. Ett sådant stöd kan inte 

hämtas på likande sätt som från de tre kategorierna av argument, utan handlar 

mer om att aktörerna överlämnar tolkningen till en annan funktion/förvaltning där 

andras kunskap och specialisering kan bli ett stöd. Ett exempel på hur stöd till 

argument kan överlämnas, gestaltas genom en diskussion som handlar om 

innebörden av ”medborgarperspektiv och ökad sysselsättningsgrad”, där 

aktörerna funderar på vilken detaljnivå de bör hålla sig på vid utformningen av en 

text. Gruppen var inte helt klar över hur de skulle tolka formuleringen, ordens 

innebörd och vad som eventuellt skulle skrivas i den konkretiserande texten. 

Situationen löstes genom att den kunskap som aktörerna ansåg saknades inom 

gruppen istället återfanns inom en av organisationens ordinarie kunskapsdomäner 

(en förvaltingsdomän).  

Vidare förekommer även att aktörerna refererar till det informella lokala stödet. I 

samtalet som pågår blir det högst naturligt att överlämna till grupper av kollegor 

eller enskilda kollegor inom en viss kunskapsdomän då dessa kan ses som 

representanter för betydelsefull kunskap. 

I ett sammanhang diskuteras begreppet ”inkludering” och arbetsgruppen känner 

sig osäker på hur organisationens övriga aktörer kommer att tolka det, det är inte 

själva helt överens om hur de ska uppfatta begreppet. En av tjänstemännen 

kommer då på att man inom en verksamhet arbetar brett med ett projekt kring 

inkludering, vilket ger stöd åt att även detta kan få tolkas något vidare.  

6.4.4 Agentrollen skapar giltighet i olika situationer  

De aktörer som samlats för diskussion har gemensamt att de är tjänstemän som 

representerar olika förvaltningar, har en yrkestitel och de flesta innehar en 

chefsposition eller på något annat sätt har kopplingar till den egna förvaltningens 

ledningsgrupp. Den roll de har i relation till varandra är på ett plan jämbördig. 
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Deras diskussioner flyter på och de förstår varandra snabbt, vilket också visar att 

de tidigare träffats i liknande sammanhang.  

Grupperna har samlats i syfte att diskutera och förtydliga måldokumentet, vilket 

förklarar samtalens innehåll. Eftersom arbetet fordrar kunskap, genererar detta att 

aktörerna får positioner i relation till varandra genom att de representerar olika 

kunskapsområden. Detta framgår tydligt när aktörerna förmedlar information till 

varandra, genom agenters argument, i sammanhang som kräver det. I den 

förklaring som görs av agentrollen ovan, framgår att agent är den tjänsteman som 

har den kunskap, funktion eller yrkesroll som sammanhanget kräver. Agentrollen 

är tydligt sammankopplad med situationen i sammanhanget och är ur det 

perspektivet kontextberoende. Ett annat sätt att förstå detta är utifrån ett 

perspektiv på yrkesrollen. Detta innebär att betrakta agenten som en tjänsteman 

som av gruppen tillåts att tolka de krav som finns i fundamentet och omvandla 

dessa till sådan kunskap som anses vara relevant för situationen - just på grund av 

sin yrkeskunskap. Hen har legitimitet att via sin yrkesroll förklara förhållandet på 

ett trovärdigt sätt. Yrkesrollen ger aktören den tolkningsrätt som blir tongivande 

i den omedelbara situationen. Detta kan förklaras genom att kunskapen ger 

aktören makten. Men också att makten de har, genom sin position eller 

yrkesgrupp, ger den kunskap som av organisationen, vid denna tid, anses vara av 

värde. Kunskaperna kan till och med uppfattas som ”efterfrågade” vilket också 

kan förefalla naturligt eftersom de är knutna till i ett sammanhang då de ger 

gruppen ett svar, en lösning på en uppgift som sedan kan anses vara avslutad.  

6.4.5 Sammanfattning av analyssteg 2 

Arbetet mot att formulera en gemensam måltext kräver att aktörerna kan komma 

överens och enas. Resultatet visar att diskussionerna i de två observerade 

grupperna innehåller argument som hjälper tjänstemännen att enas om vilken text 

som slutligen formuleras i måldokumentet och blir den som används. Innan de 

kommit fram till det som kan uppfattas som en överenskommelse, görs 

tolkningar. För att komma fram till vilken tolkning som är den ”rätta” och nå en 

gemensam förståelse behövs relevant kunskap som stöd. Sådan kunskap kan 

förmedlas av den aktör som har legitimitet genom sin yrkesroll eller position, en 

agent. Detta görs genom att agenten i sitt argument hämtar kunskapsstöd från 

fundamentet. Agent är den aktör som genom framgång för fram de argument som 

av gruppen anses vara de rätta. 

Resultatet visar att de studerade sammanhangen innehåller olika situationer. I 

situationer där syftet är att vägleda och informera finns överlag inga större 
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svårigheter för kollektivet att enas om en gemensam uppfattning kring innehållet 

i målformuleringarna. Särskilt oproblematiskt är det då det finns en agent med. 

Alltså förutsätter inte yttre formella krav att kunskapsstöd förs fram av agent, men 

de informella kraven är mer känsliga, de fordrar en agent för att argumentet ska 

få legitimitet.  

I de vägledande situationerna är samtalen smidiga och avslutas kort efter att ett 

argument har presenterats. Detta görs genom att argumentet accepters direkt - 

gruppen har enats om en gemensam tolkning eller uppfattar sig tolka innehållet 

på samma sätt. Det finns tre sätt att komma fram till samstämmighet    

 acceptans och nytt intresse,  

 acceptans och bekräftelse eller  

 medhjälp till acceptans  

I de två olika formerna av sammanhang (vägledande och förklarande) krävs olika 

mycket av argumentativt stöd för att övertyga kollektivet om hur något ska tolkas. 

Genom agenten ökas smidigheten att på ett enkelt sätt nå det som kan uppfattas 

som överenskommelse eller gemensam förståelse.  

Få röster med rena åsiktsargument har kunnat höras, d.v.s. bara ett rent 

”tyckande” hör till undantagen. Resultatet visar istället att de argument som 

används bygger på något aktörerna kan relatera till, antingen genom att en aktör 

inom gruppen själv hämtar stöd för sitt argument från någon av de tre 

kategorierna eller så utser gruppen någon som anses kunna göra samma sak. I 

båda fallen blir den aktör som framför argumentet också den som tas eller ges en 

viss tolkningsrätt, genom sin yrkesroll, förvaltningstillhörighet eller genom visst 

(kan vara tillfälligt) mandat. Vem som får den tolkande rollen varierar beroende 

på situation i sammanhanget, men det som är synligt är att agentrollen innehas av 

en aktör som representerar sin förvaltning.  

Vilka aktörer som kan bidra till tolkningen och vad som blir giltigt beror alltså på 

yrkesroll och funktion i sammanhanget. En agent har legitimitet att tolka, förklara 

och till sin hjälp använda kunskapsstöd som resurs. Gruppen skapar genom detta 

gemensam mening. Situationen påverkas också av gruppens acceptans av agent, 

d.v.s. hur väl insatta aktörerna är i det som diskuteras för att avgöra om den som 

argumenterar innehar tillräcklig legitimitet för att framföra ett argument. Detta 

kan få konsekvenser för diskussionens djup och längd. En självklar agentroll leder 

till en okomplicerad diskussion.  
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Sammanfattningsvis visar resultatet hittills hur aktörerna omvandlar 

verksamhetens mål så att de ska bli konkreta för dem genom att tolka befintlig 

kunskap och förstå den i relation till de målområden som för stunden diskuteras. 

Trots frånvaron av oenighet i de sammanhang som undersökts finns det ett 

bakomliggande ”kraftspel” i varje avgörande som en diskussion leder till. Här 

spelar sammanhangen och situationerna roll. Det handlar om vilka 

yrkesprofessioner som representeras, deras mandat och vilka tolkningar 

sammansättningen leder till. Vidare spelar också hela den kontext som 

organisationen befinner sig inom roll för de tolkningar som görs. Det faktum att 

den styrs av samhällets yttre krav och de fordringar detta innebär för 

organisationens förhållningssätt och aktörernas förväntningar på sin egen 

arbetsprestation. Arbetet med att utforma målen görs genom kontinuerligt 

kunskapsstöd från organisationens egna kravfundament eller genom 

överlämnande av tolkningsrätt till annan arbetsgrupp (kan också vara förvaltning) 

inom den egna organisationen. Det är tydligt att 

 yrkesgrupper genom kunskap inom sina respektive kunskaps- och 

ansvarsområden får tolkningsrätt, 

 kunskapsutbyte mellan olika yrkesgrupper fyller kunskapsluckor och leder till 

meningsskapande, förståelse och ny kunskap (där agenterna har en aktiv roll 

i förmedlandet av kunskapen), 

 mening skapas i sammanhanget genom det sätt som aktörer bidrar till 

samtalet (genom egen erfarenhet och konkreta exempel).  

Yrkesgruppers kunskap och funktion är del av de villkor som styr innehållet i 

samtalen kring målen och får därmed också betydelse för innehållet av det som 

ska implementeras. Det kan vara på sin plats att framhålla att de villkor som finns 

för ”kunskapandet” i arbetet inte kan förstås fristående från organisationens 

tidigare verksamhetsarbete, till exempel de ursprungliga tankarna med olika 

aktiviteter som slutligen mynnade ut i ett utkast till måldokument. Aktörernas 

yrkesroller, den kompetens varje roll inkluderar, de olika förvaltningarnas samlade 

kunskaper inom ett speciellt område är alla verksamma förutsättningar för 

relevant kunskapsproduktion. Samtidigt säger dessa villkor något om 

sammanhanget. Tjänstemännen som diskuterar är samspelta, eller kanske 

”samarbetade” sedan tidigare. Det var ett faktum att samstämmighet rådde bland 

aktörerna i de undersökta grupperna. Det blev av det skälet särskilt intressant att 

titta vidare på andra sammanhang. Sammansättningen av aktörer adderades med 

politiker och kom att leda den fortsatta analysen vidare.  

  

152



KAPITEL 6  

 

177 

 

6.5 När politiker är med i målformuleringsarbetet – 
Analyssteg 3  

Ytterligare alternativ kring hur meningsskapandeprocessen går till uppstår när 

sammanhangen63 ändras. Resultatet som presenteras i denna del kommer från ett 

bredare material och gäller fler olika typer av möten (där syftena kan variera) och 

innebär att aktörsgruppen vidgats till att även inkludera politiker64. Vad händer 

när politiker är med i målformuleringsarbetet?  

Resultatet har hittills baserats på en detaljerad analys av två sammanhang65 där 

tjänstemän diskuterar formuleringar och genom argument kommer fram till vad 

som kan uppfattas som samförstånd. Det som visats är bland annat hur 

situationer inom de studerade sammanhangen bidrar till olika sätt att genom 

kunskapsstöd komma fram till något som kan uppfattas som konsensus (sker då 

diskussionens avslutas). Situationerna erbjöd olika sätt att fylla ett tillfälligt 

kunskapsbehov och diskussionerna kunde beskrivas som ”smidiga”, vilket 

innebar att det som avhandlades inte krävde några långdragna diskussioner eller 

disharmoni mellan aktörerna. Upptäckten av avsaknaden av oenighet gjorde 

resultatet intressant, vilket jag kommer att resonera mer om längre fram, samtidigt 

som det gav anledning att med analysens hjälp ta reda på hur meningsskapande 

och förståelse kan framstå i andra sammanhang. Det fortsatta analysarbetet drevs 

fram av nyfikenheten kring aktörernas samstämmighet. För att förstå mer kring 

hur mening och gemensam förståelse skapas i olika mötessituationer behövde fler 

sammanhang belysas.  

I denna del av kapitlet utvidgas analysen till fyra nya mötessammanhang. 

Analysarbetet bygger på tidigare analyser66 för att ta reda på hur det går det till när 

politiker är med i målformuleringsarbetet. Sammanhangen av mötestillfällen 

varierar inom grupperna A och D, där sammansättningen aktörer mellan olika 

möten skiftar. Anledningen till att dessa två arbetsgrupper bildar fyra 

                                                      
63 Med sammanhang avses den sociala och kommunikativa kontext där aktörer ingår, d.v.s. 

en sammansättning av aktörer i ett möte med en början och ett slut. Varje sammanhang 
har en gruppering och ett eget syfte, vilket närmare framgår av metodkapitlet. 
Sammanhanget innehåller flera situationer. 
64 Motsvarar beskrivningen av Analyssteg 3 i metodkapitlet (kap. 5) 
65 Mötesobservation 6 var indelat i två delgrupper. 
66 Analyssteg 1 och 2: om vad aktörerna diskuterar samt hur de kommer fram till 
gemensam förståelse. 

153



 

178 

 

sammanhang är att deltagare och diskussion varierar från möte till möte (vilka 

som kommer och vad som avhandlas vid olika mötestillfällen).  

Detta är sammanträden där samtalen, likasom andra gånger, är ett uttryck för arbete. 

Skillnaden är att här finns både tjänstemän och politiker från olika nämnder. Här diskuteras 

organisationens olika verksamheter, det arbete och de mål man gemensamt vill uppnå och 

arbetets innehåll. Man pratar med varandra och lyssnar omväxlande. Även kaffepauserna är 

ett tillfälle för samtal. Ett av sammanhangen har 17 aktörer samlade i ”hästskosittning” i ett 

stort rum på en konferensanläggning. I ett annat sitter 21 aktörer runt ett långsmalt bord, i ett 

konferensrum på ett kommunkontor. Tid och rum skiljer sig. Det dessa båda sammanhang 

visar exempel på är samtal som förenar aktörerna, ett gemensamt arbete som är viktigt att ta 

del av för arbetets utveckling. ”Vi måste vara beredda att ha en organisation som möter det”, 

säger en tjänsteman som svar på en diskussion om utvecklingsinriktade insatser.  

 

Figur 15: Exempel från ett sammanhang. Politiker och tjänstemän diskuterar  

6.5.1 I samspelet mellan politiker och tjänstemän  

Vad politiker och tjänstemän talar om i olika sammanhang har här studerats67 

utifrån vad som tidigare visat sig vara de generella kategorierna, där samtalen kring 

måldokumentet identifierats till att kretsa kring tre olika typer av krav: yttre, inre 

och egna. I de sammanhang där tjänstemän möter politiker framgår alltså samma 

kategoriområden, men innehållet i dessa skiljer sig något från tidigare resultat där 

endast tjänstemän förekom. Aktörerna pratar om verksamhetsnära aktiviteter och 

anger praktiska exempel på arbetet. Resultatet kan förstås utifrån att 

målformuleringsarbetet diskuteras dels på ledningsnivå (då olika beslut fattas), 

dels genom detaljerade exempel (fortfarande på ledningsnivå). Kraven 

                                                      
67 Analyssteg 3. Analysen riktar in sig mot vad aktörerna diskuterar. 
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uppenbarar sig i diskussionerna om nuvarande och kommande arbete som kretsar 

kring olika målområden68.   

Av resultatet framgår att politiker, precis som tjänstemän, har krav på sig själva 

och sina uppdrag (tredje kategoriområdet69). Det som visat sig vara nytt här är ett 

fjärde kategoriområde. Det riktar sig istället mot andras prestation; kravet 

kommer från politiker och visar att det finns förväntningar riktade mot 

tjänstemännen.  

Vad som framträtt speglar också vad som styr utarbetandet av målformuleringar 

när politiker är med i arbetet och illustreras genom nedanstående exempel. 

Yttre formella krav  

Exemplet är hämtat från en diskussion mellan tjänstemän och politiker. I ett stort 

konferensrum pågår under en förmiddag sammanträde mellan 17 aktörer. Här 

finns både politiker och tjänstemän med representation från kommunens alla sju 

nämnder. Deras uppgift är att diskutera kommunens arbete med folkhälsofrågor 

och fatta beslut kring långsiktiga satsningar, där personalens kompetens står som 

en punkt på agendan. Denna punkt kan kopplas till ett av målområdena, nämligen 

det som rör kommunens satsningar för att skapa förutsättningar för trygga och 

goda uppväxtvillkor. I samtalet betonas att det är viktigt att personalen i den egna 

organisationen får ”gå vidare och fortbilda sig och hänga med i utvecklingen 

också” just för att kunna ge barnen det stöd och hjälp som de behöver. Frågan 

om hur man skulle kunna få små barn att bli intresserade av matematik dyker 

plötsligt upp. Den tjänsteman som representerar utbildningsförvaltningen 

skyndar sig då att ta möjligheten att kommentera: 

U: Bara en kort kommentar på det här med matematiken! Just nu är det en 

jättesatsning på gång, inom skolan, och Skolverket. Där kommer vi att ha minst 

100 mattelärare med i dom här två olika projekten och utbilda matematik-

handledare och såna saker. Och det är från förskoleåldern. (Observation 2, grupp 

A) 

Detta visar att kommunen satsar på att utbilda sin personal för att kunna stödja 

dem i att hjälpa barn med matematik. Satsningen är omfattande och när 

                                                      
68 Se innehållet i de olika målområdena i kap 2 
69 Som tidigare nämnts så handlar den tredje kategorin om de krav tjänstemännen ställer 
på sig själva och sitt arbete. 
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tjänstemannen säger ”Skolverket” framgår att detta också är en satsning som 

nationellt förväntas av kommunerna.  

Inre krav från den egna organisationen 

Inom denna kategori fanns indelningen inre formella och inre informella krav. 

Som organisation har man egna lokala upprättade planer och tankar om hur 

arbetet ska fortlöpa, som till exempel målformuleringsarbetet. Målformulerings-

arbetet, som exempel, är ett omfattande arbete som involverar alla verksamhets-

grenar och som dels bygger på formella generella krav som brutits ner på lokal 

nivå, dels politikers och tjänstemäns intentioner och engagemang i de lokala 

frågorna. Nedan visas exempel från de sammanhang där politiker och tjänstemän 

gemensamt pratar om det som är deras lokala krav, som finns formaliserat i 

textdokument (inre formella krav) och det som är viktigt men inte lika formaliserat 

(inre informella krav).  

Inre formella krav 

Här motsvarar det egenupprättade måldokumentet (vid sidan om andra lokalt 

upprättade planer) de lokala ”inre” formella kraven. Lokalt upprättade dokument 

kan många gånger vara politiskt beslutade och måste hållas, bland annat för att 

behålla trovärdighet. Exemplet nedan är del av ett samtal mellan politiker och 

tjänsteman, hämtat från samma sammanhang som citatet ovan. Aktörerna pratar 

nu om uppföljningar av tidigare beslut och det egna arbetet. Det som sagts finns 

dokumenterat på lokal nivå, till exempel genom planer, avtal som upprättats, 

uppdrag och projekt som ska genomföras. Uppföljningar av vad som har gjorts i 

verksamheten görs genom att muntligt checka av läget utifrån vad som tidigare 

fastställts. Här är utbildningsförvaltningen tillsammans med socialförvaltningen i 

fokus. Tjänstemännen redogör för gruppen av politiker och kollegor hur långt de 

har kommit i arbetet med samverkan mellan kommunens utbildningsförvaltning 

och kommunal vuxenutbildning. Tanken har varit att kunna erbjuda ungdomar 

stöd under uppväxttiden och därigenom skapa förutsättningar för att unga ska 

kunna göra egna hälsosamma val. Alla tycker att denna samverkan är viktig. En 

styrgrupp har tillsats för satsningen och medel har investerats. Det finns 

dokumenterat i ett styrdokument att detta arbete ska ske på organisationsnivå och 

det finns också ett inriktningsdokument kring de planerade satsningarna inom 

respektive område (U=utbildningsförvaltningens tjänsteman och P= politiker 1 

och 2). 

P1: Kort fråga då. Det är ju jättekul det här naturligtvis och svårt […]. 

Förmodligen är det så att kanske det här med könsskillnader här är rätt stora, till 

att börja med… till exempel för vi hade den här diskussionen… 

156



KAPITEL 6  

 

181 

 

U: Nä, men man kanske ska ha så man kan erbjuda, liksom på något sätt. Att 

dom fördelar sig tjej och kille för det har dom haft … det kan skilja sig när dom 

går i nian, att det är tjejer som kommer för sig och killar för sig. Men vi har inte 

kommit så långt: Det, vi… Det är bara dom här övergripande dokumenten som 

har kommit [pekar på ett dokument]. Det kan ju finnas läge att någon rapporterar 

under nästa år, för att visa hur det ser ut osv. [fortsätter prata lite till] 

P2: Vad bra! Det är som P1 säger [syftar på politikern innan] att det är jätteviktigt 

det här som hänt och det är jättebra, det känns som det är lite mer struktur över 

det hela nu, eller hur? (Citat från observation 2, grupp A) 

De inre formella kraven består i att man lokalt bestämt sig för att satsa på 

samarbete. Det blir viktigt för involverade tjänstemän att prestera, leva upp till det 

utlovade och att leverera. Samma sak gäller för de för politiker som står som 

ansvariga för den egna satsningen.  

Inre informella krav 

Jag har tidigare nämnt att detta är krav som kommer från betydelsefulla personer 

och situationer, från den egna organisationen, som kan ha inflytande på pågående 

arbete till exempel uttalanden från lokala politiker (om framtidstankar, budget 

etc.). Skillnaden här mot sammanhang där enbart tjänstemän diskuterar, är att 

många av dessa betydelsefulla politiker nu finns med i sammanhanget. Det som 

politiker och tjänstemän diskuterar ”här och nu” blir viktigt för det fortsatta 

arbetet. Här skapas en grund för informella lokala fortsatta samtal mellan 

tjänstemän, men också för framtida formella dokument.     

I detta sammanhang finns det 21 aktörer i rummet.  Samtalet mellan politiker och 

tjänstemän blir inte bara en muntlig berättelse om något som någon annan har 

sagt (en andrahandsberättelse) utan här handlar det mer om det som sägs här och 

nu. Detta är också informella krav som uttrycks i form av behov och som 

organisationen har att hantera, men de kan konkretiseras och exemplifieras mer 

nu när kunskap finns på plats. Det handlar mycket om lokala krav på 

genomförandet av det egna arbetet, till exempel om att fånga ungdomar tidigt i 

livet, eller att få fram bra rutiner för arbetet. 

So: Sen så håller vi på också att jobba mycket med samverkan, när det gäller 

ärenden överhuvudtaget. Vi har startat ett samråd när det gäller vuxna personer 

och som har upplevt våld och där polisen ingår. Och vi håller på väldigt mycket 

med att ta fram rutiner och slipar så vi vet vem som gör vad, när gör vi det och 

förkortar tiderna, för att bli så effektiva som möjligt och hitta rätt insatser och 

hjälp. Så det är ett stort arbete i det. Mm, det är det som är på gång just nu. (Citat 

från observation 8, grupp A) 
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Det finns en återkommande betoning på effektivitet och positiva faktorer för det 

lokala arbetet, precis som i exemplet ovan där en tjänsteman talar om för gruppen 

att verksamheten arbetar med att få fram rutiner och att bli så effektiv som 

möjligt. Även utbildningsförvaltningens tjänsteman (nedan) pratar om 

effektivitet. Här handlar det om modersmålslärare, hur det går till när dessa lärare 

kommer ut på skolor och hur de på ett snabbare sätt skulle kunna komma igång 

med undervisningen. 

U: För ibland är det svårt, det tar tid, schematekniska problem, det är svårt för 

dom att hitta undervisningslokaler osv. Och också en grupp som ska se över 

modersmålet, så att det blir så effektivt som möjligt. Och en sista sak, också en, 

en liksom ett arbete som gynnar inkludering och måluppfyllelse i synnerhet när 

det gäller idrott och hälsa. (Citat från observation 8, grupp A) 

I båda fallen (exemplen ovan) redogör tjänstemän för politiker om det pågående 

arbetet ute i förvaltningarna. Effektivitet återkommer och framhäver ett gott 

arbete och stävan mot att arbeta för att ytterligare förbättra. Det är likadant här 

som ovan; att det är tjänstemännen som berättar för politikerna att jobbet de gör 

är bra och har en positiv verkan.   

So: Och jag var så lycklig när jag åkte hem igår. Jag var alldeles euforisk, det var 

såhär det får bli en pilotgrupp för att se hur alla föräldrar kan vara med i det här 

och se vilka effekter det ger. Och jag tänker bara framåt i fall dom satsar det här 

i förskoleåldern, dom är stabila och stadiga när dom kommer upp i lågstadiet, 

dom fortsätter och bibehåller detta i mellanstadiet. 

Vidare fortsätter samma tjänsteman: 

So: Dom var glada och tyckte det verkade positivt och framförallt var det en sån 

effekt i och med att ledarna var med och kunde berätta vad det handlade om 

utifrån alltså hur de hade levt med barnen och med föräldrarna och sådär. Så 

dom köpte detta helt och hållet. Vilket jag tyckte var kanon! (Citat från 

observation 8, grupp A) 

Politikerna lyssnar när tjänstemännen berättar och ställer sina frågor då och då. 

Här finns inte samma inslag av att någon annan har hört, sagt eller gjort något, 

som det framkom av de tidigare analyserna jag gjort av gruppen tjänstemän.  

Tendensen att prata om effektivitet finns i andra sammanhang där politiker har 

talat och betonat just detta. När politikerna är med i mötessammanhanget innebär 

det att de informella lokala kraven kommer fram i diskussionen och det kan finnas 

anledning att betona effektivitet och positiva faktorer i arbetet då det som 

diskuteras kan bli underlag för kommande viktiga beslut. 
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Egna krav  

Det tredje kategoriområdet kommer från egna förväntningar och krav och 

handlar om att politiker och tjänstemän ställer krav på sig själva i arbetet. Detta 

område visar lite av de utmaningar som möter både politiker och tjänstemän.  

Som exempel har jag valt en sekvens från en diskussion om ungdomar och 

missbruk. Exemplet kommer från ett nytt sammanhang, men samma grupp 

(grupp A). Utdraget är en kort del av en diskussion som handlar om att detta är 

ett ökande problem då det bland ungdomar talas om droger som om de vore 

ofarliga. Den tjänsteman som arbetar mycket med dessa frågor (So) känner till hur 

det generella läget ser ut i kommunen och även hur enskilda ungdomar har uttalat 

sig, vilket kräver en större satsning från kommunens sida.  

Tjänstemannen från socialförvaltningen berättar av egen erfarenhet om en 

konferens som hen varit på. Vid konferensen framgick det att informationen från 

vuxenvärlden inte alltid uppfattas trovärdig från ungdomars perspektiv. Vidare 

gör tjänstemannen tillägget att detta dessutom är en bekräftelse på något man 

redan förstått inom kommunen. Gruppen tjänstemän och politiker diskuterar 

läget i kommunen och vad som rapporterats vid konferensen och man ser det 

gemensamma problemet. (P= politiker, So= socialförvaltningens tjänsteman, 

Ku= kulturförvaltningens tjänsteman). 

P: Den här legaliseringsdebatterna kommer bara å dra iväg nu framöver här 

under året. 

So: Och det viktiga är att ta med sig att vi kommer aldrig kunna vinna en 

diskussion med en liberal ungdom. Men vad vi kan göra är ju att komma med 

lite motfrågor och arbeta på ett sätt med dom. Hur tänker du? Hur menar du? 

Och så. För att tror du att du kan vinna den då blir det bara stångat emot. Utan 

det gäller ju att möta upp och tillföra den information som vi har så att det blir 

en dialog. Jag tror på sikt att vi kommer kunna få... Om vi känner oss starka i 

vuxenvärlden i det här att veta hur vi ska hantera det, så kommer vi också att 

kunna bemöta dom på ett helt annat sätt. Det är vad jag tror. 

P: Det finns ju en uppfattning i ungdomsgrupperna idag, att det inte finns någon 

kunskap över huvud taget om det här i vuxenvärlden. 

So: Alltså kunskap som dom tycker... Det som vi ger ut är mest bara skräck […]. 

Du kan inte dö av Cannabis, du kan inte dö av det. För det är ju inte som 

någonting skadligt, så. 

Ku: Jag tror att vi måste ta till oss lite av den här kritiken. 

(Citat från observation 2, grupp A) 
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Detta handlar också om att alla som möter barn och unga behöver ha bra kunskap 

för att kunna hantera och bemöta ungdomar på ett bättre sätt. Det ”Ku” menar 

med att de måste ta till sig lite av kritiken handlar om den växande liberaliseringen. 

Att detta är ett problem har också, enligt Ku, framgått av en Tv-dokumentär. Om 

ungdomarna är felinformerade så agerar de utifrån det. Här finns det alltså ett 

identifierat behov, som kommunens tjänstemän och politiker känner att de 

behöver arbeta med.  

Detta kan jämföras med tidigare resultat, då tjänstemännen stod i fokus för 

analysarbetet. Inom samma kategoriområde var det kvalitet i arbetet något som 

betonades, vilket kunde innebära att aktörerna ställde egna krav på utförandet av 

arbetet. Då handlade det en hel del om att formulera sig tydligt, konsekvent och 

språkligt korrekt, men också innehållsmässigt gällande det arbete som utförs på 

vägen mot målen. Kvalitet kan vara mycket. I de sammanhang där politiker och 

tjänstemän diskuterar arbetet återspeglas kvalitetsaspekterna. Denna fjärde 

kategori handlar om att kunna leva upp till olika krav och att som politiker känna 

ett ansvar för att det går. Det kan till exempel handla om fördelning av medel till 

olika projekt inom den egna verksamheten där kravet på politikern handlar om 

att fatta rättvisa och väl genomtänkta beslut som stämmer med samhällets behov. 

Exemplen nedan kommer från ett möte där politiker och tjänstemän precis 

diskuterar olika satsningar. Tjänstemännen berättar om pågående aktiviteter och 

upplevda problem. (K=kommunstyrelsens förvaltning, P=politiker) 

K: I det avtalet som vi har med staten har vi fått hjälp med handledningen utav 

lärare… så det har vi fått. Sen kommer vi också får en del pengar, har det avsatts 

pengar. Då har man sagt från ledningens sida […] att vi startar inget mer projekt 

[…] riktas vidare för att se på hur kan vi stärka undervisningen. (Citat från 

observation 5, grupp A) 

Ovan visas ett exempel på en satsning som görs, vilket en tjänsteman redogör för. 

I dessa sammanhang diskuteras inte sällan prioriterade områden. Genom, ibland 

ganska långa, diskussioner kommer aktörerna fram till vilka satsningar som är 

viktiga. Det ställer också krav på eget arbete. Att möjliggöra, att fullfölja, finns 

nödvändig kunskap osv. Det visar också en offentlig handlingskraftig förvaltning. 

De egna kraven kan också ses som en positiv drivande kraft.  

P: Jättebra att vi tog den här diskussionen. Vad bra att vi fick den här 

diskussionen. Med tanke på den diskussionen vi hade igår och de frågor vi hade 

om prioriterade områden, så är det här klockrent. Ni har påbörjat ett jättebra 

projekt. Vi har redan beslutat om 215 000 kronor under två år […] (Citat från 

observation 2, grupp A) 
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Vidare lyfts samverkan flera gånger som en viktig aspekt av arbetet. Även detta är 

något som aktörerna själva uttrycker som viktigt och som andra förväntas av dem.  

P: Samverkan med alla andra aktörer […] känns jätteviktig och betydelsefullt. Jag 

är full av framtidstro […]. (Citat från observation 5, grupp A) 

Aktörerna diskuterar samspelet på den lokala arenan som verkar ha inflytande på 

arbetets utförande. Detta inkluderar delvis även kännedom om vilka krav som 

påverkar arbetet på andra nivåer (regionalt och nationellt) för att veta vad det kan 

innebära för det lokala arbetet. 

P: Det viktigaste är att jobba lokalt. Att vi finns ute i verksamheterna och att vi 

hittar dom människorna som vi känner att vi ska jobba för. (Citat från 

observation 5, grupp A) 

Det handlar om vad som ses som viktigt i samhället, vad andra betonar och de 

förväntningar detta medför, vilket kan påverka politiker och tjänstemän i deras 

arbete.  

Krav och förväntningar på andra  

Kvalitet kan vara tvådelat. Den fjärde och sista kategorin rör krav som riktas mot 

tjänstemän. Det ena är diskussioner som handlar om redan utfört arbete. Det som 

diskuteras är vad som gjorts och i vilken grad det genomförda arbetet kan anses 

bra, som de exempel jag ovan visat70. Tjänstemännen redovisar vad de gjort. Det 

kan närmast ge en uppfattning om att vara en kontroll av redan genomfört arbete, 

men också en vilja och möjlighet att som tjänsteman visa arbetets positiva 

effekter. Det sistnämnda är mer framåtblickande. Tjänstemännen berättar om 

tankar, behov inför framtiden. Det kan innebära att äska pengar för extra 

satsningar.  

Detta kategoriområde handlar om de krav och förväntningar som ställs på andra, 

som här handlar om politikers förväntningar på tjänstemännen och karaktäriseras 

genom en spegling av det ovan beskrivna. Konsekvenser av genomfört arbete, 

beskrivningar och långsiktiga kontroller ger en bild av vad som pågår inom 

verksamheten, vilket är en del av det politiska ansvaret. I diskussionerna framgår 

dessa vara av mer informell karaktär, men det finns formella inslag också då det 

politikerna intresserar sig för kan ha formaliserats och finnas dokumenterat. På så 

vis blir det också lättare att följa upp i en diskussion. Kategoriområdet gör sig 

                                                      
70 Se exempel under ”Inre krav från den egna organisationen”, ”Informella krav” samt 
”Egna krav” 
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synligt i vad politiker säger. I exemplet nedan gäller diskussionen det uppstartade 

målformuleringsarbetet som är i sin linda och politiker från olika verksamheter 

gör presentationer som bekräftar varför arbetet är viktigt och vad man förväntas 

nå genom det. I exemplet diskuteras kommande utmaningar och en tjänsteman 

säger att det handlar om att hitta bra former och engagerade personer i 

verksamheten, varpå en politiker begär ordet:  

P: Alltså, detta med uppföljning på olika nivåer. Det är klart att om man ska veta 

vad [mål]arbetet har gett under ett par tre år, det är klart att det är väl lite otåligt 

i sammanhang som förtroendevald att…, de är väl det att går man ut och frågar 

våra anställda på golvet, om jag använder uttrycket så va,… hur mycket dom 

märker av kommunens [mål]arbete så får man svar på det. För det är ju det, det 

handlar om. Det är ju inte konferenser och diskussioner och planer och allt sånt. 

Utan det är vad som sker i verkligheten! Och där, det är där man måste inrikta 

jobbet nu, att man kommer ut, med [mål]arbetet till dom, som behöver det! Och 

är dom som är så att säga, dom som ska ta tag i dom här frågorna. Då kan man 

börja utvärdera sen. Och, är vi där, tycker du? Du snurrar kring det litegrann, har 

vi kommit dithän? Det tror inte jag! (Citat från observation 14, Grupp D) 

Exemplet illustrerar ansvar, kontroll och effektivt arbete. Ett verkligt och faktiskt 

arbete är vad som efterfrågas av politikern, inte planer och konferenser. Som 

tidigare beskrivits har aktörerna själva uttryckt att det pågående arbetet med mål 

kring välfärdsfrågor är ett av deras största uppdrag. Från det perspektivet är det 

lätt att förstå att det också är viktigt att fullfölja arbetet och att åstadkomma något 

bra. Som en koppling till de exempel som förekommer i kategoriområdet ovan 

(där det framgår att man beslutat om fördelning av medel samt att man som 

politiker är nöjd med de diskussioner man haft tillsammans med tjänstemännen) 

är denna kategori en naturlig följd av ett tidigare fattat beslut. Det som 

förekommer här är att politiker ställer frågor till tjänstemän, där kontroll är en 

synlig funktion. Exemplen nedan kommer från olika sammanhang och situationer 

där politiker vänder sig till tjänstemännen med frågor om redan fattade beslut där 

det blir viktigt för dem att ha insyn i arbetet, eller mer ifrågasätter kommande 

satsningar, innan beslut fattats. Dessa två citat är lösryckta och har väldigt lite med 

varandra att göra (ingen dialog), utan finns här för att visa exempel på vilka 

kontrollfrågor olika ärenden kan väcka: 

P1: Kan man följa upp det ni gör? (Observation 2, grupp A) 

Och 

P2: Jag bara frågar. Du säger att man kan inte det, men vi har ju haft, och har, 

utvecklingssamtal, med föräldrarna. Det är det bara en gång i terminen. Och när 

ni pratar om (...) det handlar nu om att man pratar om sitt barns utveckling, och 
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då förutsätter jag att man pratar, man pratar med föräldrarna, alltså det är inga… 

alltså... ett barns utveckling, ja. Vad är det för skillnad? Förklara det för mig! För 

jag förstår inte det. (Observation 2, grupp A) 

Det ställs frågor utifrån vad som tidigare uppmärksammats. Det kan vara sådant 

som diskuterats i andra sammanhang och som återkommer eller så kan det vara 

helt nya frågor som dyker upp på agendan.  

Frågor kräver svar. Det jag visar ovan är exempel från de kategoriområden jag 

funnit rörande aktörernas samtal – vad de pratar om och vad som styr 

utarbetandet av målformuleringarna. Det kommer finnas anledning att 

återkomma till detta eftersom frågorna genererat dialoger mellan politiker och 

tjänstemän, så jag lämnar detta kategoriområde för tillfället. 

6.5.2 Sammanfattning av analyssteg 3 

I den kommunala offentliga förvaltningsorganisationen finns både politiker och 

tjänstemän involverade i olika processer som leder fram till beslut. Detta 

analyssteg har synliggjort samspelet mellan politiker och tjänstemän i nya 

sammanhang, vilket också inneburit att aktörerna mött nya utmaningar. Resultatet 

visar att samma kategorier kan identifieras här, som i de sammanhang där enbart 

politiker träffas, men att ytterligare en kategori tillkommit. Kraven handlar här 

om, precis som tidigare, vad aktörerna pratar om i utarbetandet av målen och vad 

som är deras utmaningar. Kravkategorierna i dessa sammanhang ser ut på följande 

vis: 

 Yttre krav: är enbart formella generella krav och består av styrdokument 

som aktörerna måste känna till och hålla sig till 

 Inre krav: består av både formella och informella lokala krav som 

aktörerna borde känna till och måste hålla sig till, i olika grad 

 Egna krav/förväntningar: är enbart informella krav som aktörerna har på 

sig och sitt arbete.  

 Krav på arbetet: Formella och informella krav inom den egna 

organisationen 

Kraven är av både formell och informell karaktär. Resultatet är inte drastiskt trots 

att både sammanhang och aktörer skiljer sig, men inte heller detta är egendomligt 

eftersom de sammanhang som aktörerna samspelar inom är delar av en och 

samma institutionella miljö. Även kraven kan alltså ses vara institutionaliserade. 

De övergripande målen som hela verksamheten ska arbeta mot är delar av yttre 

krav som har brutits ner till mindre mer konkreta och lokala mål, vilket av 
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naturliga skäl även gör de lokala kraven synliga även i dessa samtal. Det som 

sticker ut lite är den tredje kategorin där de egna kraven och förväntningarna 

diskuteras utifrån ansvar för genomfört arbete. Ansvaret ligger här på två nivåer; 

den ena rör tjänstemännens egna krav på sig själv och sitt arbete (samma som 

tidigare diskuterats), den andra är politikers krav på sig och sitt arbete. Den fjärde 

och nya kategorin handlar om politikernas krav på tjänstemännen för att uppfylla 

effektivitet och kvalitet i strävan mot målen. Detta är en egen kategori eftersom 

den skiljer ut sig från övriga på så vis att den är enkelriktad; krav riktas från 

politikerna till tjänstemännen. Denna kategori kan innehålla både formella och 

informella inslag. 

Kraven kommer från olika nivåer; en övergripande samhällsnivå (yttre krav), lokal 

nivå (de lokala kraven) och aktörerna själva (krav som kan kopplas till grupper av 

aktörer). Detta gestaltar också de olika håll från vilka förväntningar kommer som 

får utrymme i målformuleringsarbetet. Det finns en hel del koncentration kring 

de lokala kraven, vilket kan förstås som att det handlar om det konkreta 

målformuleringsarbetet och dess utmaningar. Konkreta lösningar finns i 

aktörernas praktiska arbete på den lokala nivån, varför aktörerna gemensamt 

försöker hitta vad som bäst fungerar för dem, för invånarna, för kommunen – 

genom målformuleringsarbetet. Diskussionerna speglar en del av arbetet med att 

bryta ner nationella och regionala krav till lokala utformningar som integreras i de 

egna målen, som en del av konkretiseringsarbetet. Samma sak gäller för nivån 

under, d.v.s. de krav som kommer från aktörerna själva och som kan bygga på 

etiska principer, yrkeskunskaper osv och som även dessa bör omsättas till lokalt 

praktiskt arbete.  

I nästa avsnitt hanteras hur aktörerna förhåller sig till dessa krav och hur deras 

arbete kan förstås.  
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6.6 I relationen mellan politiker och tjänstemän – 
Analyssteg 4 

I konferensrummet finns politiker och tjänstemän samlade. En tjänsteman har fått möjligheten 

att presentera det pågående arbetet för gruppen. Det finns ett intresse och flera frågor ställs under 

presentationen, de kommer från politiker. Tjänstemannen visar en broschyr och pratar om det 

pågående arbetet: ”generellt är folkhälsan god i Sverige, men den är väldigt ojämlik”. Det 

framgår att tvärsektoriellt arbete är viktigt, att redovisningar årligen görs för att visa på 

skillnader i trender, att det är allas ansvar att integrera folkhälsoperspektivet i policy och 

uppdrag. Det finns ett nationellt, regionalt och lokalt perspektiv och målen ska brytas ner. 

Tjänstemannen visar uppgifter på ohälsotal. Först definieras ohälsa. Det är antal utbetalda 

sjukdagar per år. Politikerna anser att siffran är lite väl hög. Tjänstemannen pratar om 

ekonomiskt bistånd, psykisk ohälsa, suicid, fetma och politikerna undrar vad dessa trender 

innebär konkret för verksamheten. Frågor väcks om hur man ska arbeta vidare och vad 

skillnaden är mellan fetma och övervikt. Tjänstemannen besvarar frågorna genom att förklara. 

En politiker säger: ”När det gäller vårt arbete, har du tänkt att presentera vad vi ska göra eller 

ska vi tänka ut det själva?” Tjänstemannen ger exempel på hur man skulle kunna jobba inom 

vissa delar och hur man kan samverka inom organisationen i stort. Någon av politikerna pratar 

om ohälsotalet, någon annan reagerar: Vad menar du? En annan politiker undrar över siffrorna 

i broschyren, tycker inte att de stämmer. Detta diskuteras en stund. Politikerna vill gärna ha 

input på vad de ska jobba med.  

Här presenteras resultatet av de diskussioner som äger rum mellan politiker och 

tjänstemän och visar sammanhang när förhandling krävs för att lösa 

meningsskiljaktigheter. Det som redogörs för är det som framträtt som 

karakteristiskt.  

Materialet kommer från tre olika gruppsammanhang, där grupperna A och D 

förekommer, med olika sammansättningar aktörer med olika syften (mer om 

grupperna framgår av metodkapitlet). I alla sammanhang finns både politiker och 

tjänstemän i olika positioner, på övergripande förvaltningsnivå. Aktörerna 

kommer från olika yrkesområden och har olika positioner inom organisationen 

vilket innebär att de representerar olika domäner.  
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Figur 16: Exempelbild från observerat möte. 17 aktörer samlade för gemensam diskussion 

I sammanhang där politiker och tjänstemän från olika förvaltningar träffas 

synliggörs olika typer av diskussioner: Det finns skilda uppfattningar där 

aktörernas olika perspektiv uttrycks genom att olika intressen försvaras. Fynden 

visar att diskussionerna inte stannar vid argument, utan det krävs mer av aktörerna 

för att övertyga varandra om vilken tolkning som ska gälla. Relationerna mellan 

aktörerna är asymmetriska då de besitter olika kunskaper och innehar olika roller. 

De långa diskussionerna fyller funktionen av att besvara frågor, bekräfta 

förståelse, beskriva och förklara något genom målande exempel av det praktiska 

arbetet i verksamheten. Det finns en dynamik i diskussionen innan den avslutas. 

Ibland nås samstämmighet, men det händer också att diskussioner avslutas genom 

att aktörerna konstaterar att de inte kan finna en gemensam hållning. Aktörerna 

har ett kompromissande tillvägagångssätt eftersom olika intressen står på spel och 

det utvecklas aktiva diskussioner där kunskapen förhandlas. Eftersom de också 

representerar olika kunskapsdomäner krävs det ett anpassat språk för att det som 

sägs i ett sammanhang med många aktörer ska bli begripligt för alla. Detta är några 

av de beståndsdelar som yttranden i diskussioner med meningsskiljaktigheter kan 

kategoriseras till och som jag kommer att resonera kring nedan. 

Kunskapsstöd och argument  

Kunskapsstöd71 används även i dessa sammanhang. Skilda intresseområden gör 

dock att kunskapsstödet används på olika sätt av politiker och tjänstemän. I denna 

                                                      

71 D.v.s. de stödfunktioner som aktörerna använder för sina argument. De krav som 

framgår av aktörernas diskussioner kan betraktas som stöd i den bemärkelse att aktörerna 
refererar till dem när de diskuterar med varandra. Med indelningen från det formella till 
det mindre formella, har kraven fått funktionen av samlad kunskap som aktörerna kan 
peka på när de argumenterar för något.  
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del av resultatet framgår hur politiker och tjänstemän förhåller sig till olika krav 

och hur kunskapsstödet används i argument för att nå gemensam förståelse.  

Kunskapsstödet fungerar som resurs i de argument som förs kring 

målformuleringsarbetet (enl. analyssteg 3). Politiker och tjänstemän kommer 

gemensamt fram till vilken tolkning som ska gälla i ett visst sammanhang genom 

att använda olika typer av uttalanden. Det nya är att argumenten72, tenderar att 

vara mer informella, vilket kan sägas innebär att kunskapsstödet här används på 

något annorlunda sätt än i de tidigare sammanhangen där enbart tjänstemän 

diskuterar.  

I dessa sammanhang, liksom i de tidigare studerade, är det aktörerna som avgör 

vem som kan anses ha tolkningsrätt när något diskuteras 73 . Det formella 

kunskapsstödet var användbart, men inte i lika stor omfattning som i de 

sammanhang där enbart tjänstemän ingick. I den fortsatta presentationen av 

resultatet belyses diskussionerna utifrån aktörers roll och position i förhållande till 

kunskapsstöd.  

6.6.1 Roll och position legitimerar giltighet 

Roll  

Aktörernas olika roller blir mer synliga, eller kanske mer viktiga, i de sammanhang 

där de är fler och där olika roller förekommer. Det informella stödet är av egen 

kraft inte tillräckligt. Det krävs ett samspel mellan aktör och sammanhang, där 

aktörernas olika roller också har betydelse för samspelet. Sammanhanget innebär 

olika krav, inte bara på genomfört arbete, utan också på kunskap och aktörens 

roll är viktig för att legitimera visst kunskapsstöd. Jag ska därför närmare 

presentera hur argument hanteras när politiker och tjänstemän interagerar. 

Både politiker och tjänstemän är viktiga för samhällsutvecklingen, vilket i detta 

fall innebär ansvar för att driva arbetet kring folkhälsofrågor. I kap 2 (Mål-

formuleringsarbetets inramning – den kommunala kontexten) beskrivs tjänste-

männens arbete vara kopplat till yrkesetiska aspekter samt till formell utbildning 

och yrkeserfarenhet. Politikerna har å andra sidan sina uppdrag som bygger på 

förtroende och idémässiga värderingar. Både politiker och tjänstemän har ansvar 

                                                      
72 Som jag tidigare skrivit består aktörernas argument av kunskapsstöd av formell eller 
informell karaktär. 
73 När aktörerna diskuterar framstår olika typer av krav som viktiga för det fortsatta 
arbetet (d.v.s. kravfundamentet) 
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och i sammanhang där de möts måste de se till att svara upp till det de är ålagda. 

Detta kan innebära att olika kunskaper krävs för de argument som används i de 

gemensamma diskussionerna. Utifrån tjänstemännens perspektiv finns det 

dessutom en uppdelning på olika verksamheter som i sin tur tillhör olika 

kunskapsdomäner. Med andra ord är aktörernas roll uppgiftsorienterad och 

kopplas till den yrkesfunktion eller det uppdrag de har. När vikten av något i en 

pågående diskussion behövde understrykas gjordes det på olika sätt beroende på 

om det kom från en politiker eller från en tjänsteman. Det som skiljde sig var att 

det informella stödet (det som bygger på krav från den andra och den tredje 

kategorin) överlag var mer framträdande i de sammanhang där politiker deltog. 

Vid närmare undersökning visade sig det typiska i dessa sammanhang vara en 

ökad aktivitet inom den informella stödfunktionen.  

Det samtalas i olika konferensrum och en del av dessa samtal74 ligger till grund 

för dokument som senare får en formell betydelse för organisationens arbete. Häri 

finns preciserat sådant som blir viktigt för verksamheten, men eftersom allt inte 

dokumenteras blir samtalen (och intrycken från dessa) också betydelsefulla. 

Eftersom det som sagts inte är dokumenterat existerar det bara i interaktionen 

mellan aktörerna och blir i den meningen informellt. Diskussionerna i de 

sammanhang där politiker och tjänstemän träffas är uppstyrda, men talutrymmet 

ger dem möjlighet att berätta sådant som visar att de är insatta i det som 

diskuteras. Att det finns kännedom om något kännetecknas av att det finns egna 

erfarenhet och åsikter kring det. Det kan röra sig om sådant andra har hört, sett 

eller själva upplevt. Stödfunktionen inom den informella delen, har som tidigare 

nämnts, samma innehållsmässiga uppdelning, dock med det tillägget att det nu 

tydligare framträder att den tredje kategorin vidgas till att innehålla mer av eget 

tyckande och tänkande. I båda exemplen nedan diskuteras vikten av att erbjuda 

tidig utbildning till föräldrarna i kommunen. Sammanhanget för diskussionen är 

ett möte mellan 17 deltagare (både politiker och tjänstemän). Det som diskuteras 

rör framtid och målområdet ”Trygga och goda uppväxtvillkor”. Två tjänstemän 

har precis berättat om en planerad aktivitet för föräldrar, en föräldrautbildning 

som kan ges tidigt, redan när barnen är små för att utveckla starka och engagerade 

föräldrar. En politiker håller med, men det blir ändå en diskussion om varför det 

är viktigt, vad projektet istället bör kallas, när det bör starta och varför. Citatet 

                                                      
74Av kontextbeskrivningen i kap. 2 finns skrivet om aktörernas samtal, arbetsgrupper 
och dokument. 
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kommer från den del av diskussionen när politikern förklarar varför hen anser att 

det är viktigt att kommunen erbjuder föräldrautbildning.  

Exempel X 

P: […] vad är det som har hänt under dom 10, 15, 20 åren? Jo, föräldrarna litar 

på förskollärare, man litar på barnpsykologer, kuratorer... Dom kan och vet bäst. 

Det kan man bara se genom att titta på TV och lyssna på radio där föräldrarna 

och morföräldrarna ringer mitt barn sover inte, mitt barnbarn äter inte osv. osv. 

(Observation 2, grupp A) 

Politikern förklarar sin ståndpunkt för tjänstemannen genom att intyga att 

barnfamiljers situation ser annorlunda ut idag än den tidigare gjorde. Vardagliga 

föräldraproblem löses med hjälp av auktoritetspersoner samt genom media, vilket 

inte anses tillfredsställande, menar politikern. Att föräldrar inte litar på sin egen 

kunskap är problematiskt och anses viktigt att åtgärda i tidig ålder. Argumentet 

refererar till det egna informella kunskapsstödet. Egen erfarenhet, TV-och 

radioprogram. Det som här motiveras är behovet av tidiga insatser till föräldrar 

som behöver stöd och som anses väldigt viktigt.   

Fortsättning på samma exempel.   

P: Så egentligen så handlar det om, från det att man får ett barn, att stärka 

föräldrarollen successiv hela tiden. Och det är av den anledningen jag tycker att 

fem år är alldeles för sent. Och för att ni ska få med föräldrarna uppåt i skolan 

[…]. 

Kunskapsstödet fortsätter i det mer informella spåret, där politikern egentligen 

bara förstärker det hen tidigare sagt. Efter ca tre minuter kommer tjänstemannen 

åter in i diskussionen. Fortfarande är de båda på samma spår, men tjänstemannen 

behöver övertyga politikern om tankarna bakom arbetet. Samspelet erbjuder 

argument från båda sidor. Tjänstemannens (utbildningsförvaltningen = U) svar 

kan kopplas till kategorin lokalt informellt stöd. 

U: Det är viktigt att säga att föräldrarna, det är bland annat en av de 

huvuduppgifter som [namn på del av verksamhet] har, där vi har samverkan med 

sociala och arbetsmarknad och primärvården, vi jobbar tillsammans då och jag 

menar att tjejerna där fick också projektmedel för sån här [...]-utbildning och vi 

jobbar ju bland annat med föräldrarna där va. Så egentligen skickar jag med till 

[syftar på politikerna i rummet/Arbetsgrupp A] att låt dom komma hit och 

berätta om det här och hur dom jobbar med just att stärka föräldrarollen. För 

dom gör det, tillsammans med dom övriga och BVC osv också. (Observation 2, 

grupp A) 
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Tjänstemannen från utbildningsförvaltningen använder sig alltså, precis som 

politikern, av ett informellt stöd, men graden av styrka i stödet är något högre för 

tjänstemännen än för politikern då det som diskuteras är ett pågående lokalt arbete 

och ett exempel på vad som redan görs. Tjänstemannen är delaktig i 

verksamhetens vardagliga aktiviteter, lite beroende på hens roll, men kunskapen 

om vad som finns i praktiken är stor, vilket gör att hen lätt kan plocka fram 

exempel från praktiken. Politikern avslutar med en slutkommentar som 

understryker att de två aktörerna egentligen är eniga men att de just nu kanske 

syftar på olika ”sorters” föräldrar: 

P: Nä jag ska bara säga att jag syftar på dom föräldrar som inte vi har sett eller 

eller ... Jag pratar om dom många föräldrar som jag möter, dom är väldigt osäkra, 

det är dom jag pratar om. Sen vet jag att [namn på del av verksamheten] gör ett 

jättebra jobb så det har inte, och den verksamheten behövs, men jag pratar om 

dom våra vanliga, som behöver [?] eftersom dom blir överösta med […]. Så ska 

du göra i den situationen och så ska du göra ... t ex backar föräldrarna, man vågar 

inte, man tror inte på sig själv, det är dom jag menar. (Observation 2, grupp A) 

Diskussionen avslutas kort efter detta och beslut fattas om att bevilja 

tjänstemännen medel för att satsa på det de anser är viktigt och saknas i 

verksamheten. Detta är ett arbete som ingår som en del av de målområden som 

leder mot en förbättrad folkhälsa och välfärd.  

Att tjänstemän använder sig av mer formellt kunskapsstöd kan också ha en 

koppling till innehållet i den tredje och fjärde kravkategorin, d.v.s. det mer 

informella stödet. Det som diskuteras i dessa sammanhang är det lokala arbetet. 

De lokala kraven är därför de som bemöts, där finns behoven som genom 

målformuleringarna ska leda fram till en förbättring. Detta kräver en lokal 

kännedom, men det förutsätter samtidigt att redan regionala och nationella krav 

har framhållits och/eller brutits ner till lokala. Vad som händer i 

konferensrummet är alltså att kraven från olika nivåer, mer eller mindre, åläggs 

tjänstemännen, vilket också är det som framgår inom den fjärde kravkategorin. 

Som visats i tidigare analysresultat, som framgår av den nya kategorin ovan - krav 

och förväntningar på andra (s. 185). Tjänstemännens presentation i de 

sammanhang då de möter politiker innebär också ett ansvar att känna till sin egen 

verksamhet, angränsande verksamheter och kunna argumentera utifrån sitt 

kunskapsområde, varför tjänstemännen hämtar argument från det formella 

stödet, som till exempel undersökningar på lokal och regional nivå. 

So: Jag kan ju bara dra en parallell nu […] ungdomar i vårt Cannabisprojekt. För 

nästan alla ungdomar som testar Cannabis idag gör det dels för att det är en ökad 

nyfikenhet, men väldigt många använder Cannabis för att minska det dåliga 
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måendet. Och vi behöver verkligen lägga en bra grund för våra barn i framtiden. 

Och vi har det, ja vi är tvungna till det! För det är våran framtid som vi sitter här 

nu och beslutar om. (Observation 2, grupp A) 

I stort är politiker och tjänstemän eniga. Även hos tjänstemännen finns det 

informella kunskapsstödet i diskussionen, och tvärt om så finns det politiker som 

hämtar stöd i det formella, till exempel hänvisar till vad som står i 

projektbeskrivning, lagstiftning osv. Det karaktäristiska för dessa diskussioner är 

ändå skillnaden mellan informellt och formellt kunskapsstöd mellan politiker och 

tjänstemän. Det informella stödet präglas till sitt innehåll av lokala förhållanden 

och organisationens egna krav, vilket gör det mer flexibelt och anpassat till lokala 

behov. 

Position  

När politiker och tjänstemän träffas för att diskutera det som kan ses som delar 

av målformuleringsarbetet finns det redan från början klara positioner. Det finns 

alltså en inbyggd maktrelation som en del av ”kommunikationsspelet”. Mellan 

politiker och tjänstemän ter detta sig genom en fråga-svar-diskussion. Politiker 

ställer frågorna och tjänstemännen svarar och förklarar alternativt att politiker 

ifrågasätter ett beskrivet tjänstemannaagerande. Mönstret bryts dock något då 

tjänstemän med högre position inom organisationen talar med politiker, vilket kan 

förstås som att maktrelationen förändras beroende på position (jfr Köpsén, 2010). 

Inom de mer typiska diskussionerna svarar tjänstemännen på politikernas frågor. 

Som svar följer längre utlägg och förklaringar. Det som diskuteras i exemplet 

nedan är sådant som kan kopplas till kommunens arbete med att skapa 

förutsättningar för ”Trygga och goda uppväxtvillkor” (målområde två). 

Tjänstemannen redogör för pågående insats rörande förskolornas arbete riktat 

mot barn och föräldrar där förskollärare från olika förskolor varit med och 

utformat ett material som kan användas i föräldragrupper, vid föräldramöten osv, 

för att engagera föräldrar och lägga grunden för en god psykisk och fysisk hälsa. 

Målområdet har en punkt som handlar om förhållanden som under uppväxten får 

konsekvenser långt fram i livet. En redogörelse för projektet inleder den 12 

minuter långa beskrivningen (som görs av en tjänsteman) med en resumé av det 

arbete som genomförts för att sedan förklara materialet som ligger till grund för 

en kompetenssatsning.  

[…] men sen hade vi ju inte pengar kvar och det var då liksom vi födde idén om 

att vi måste hitta kontroller på modell [...] och så började vi skissa på det för vi 

hade pengar kvar från Länsstyrelsen, och så ansökte vi medel samtidigt här från 

[…] för att försöka göra någonting som kändes genuint för oss att jobba med. 
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Då var det jag och [namn på en tjänsteman] och [namnger ytterligare en 

tjänsteman] som satte igång och jobba med det här […]. 

[forts] och vi har haft kontakt med den här författaren som har skrivit […] Vi 

började med ledare som var med från grunden, alltså som var med och 

utformade materialet och liksom sa att det här passar i [kommunen] alltså vi hade 

förskollärare från 15 förskolor som var med och gjorde nytt material, vilket gör 

att man känner sig mer hemma med materialet. Så det har vi ju jobbat med då 

och det har vi redovisat också i en delrapport […] 

[…] Vi har gått ut på olika språk, […] kontaktat fristående förskolor. […] där vi 

verkligen beskriver hur vi jobbar nu då och vilka positiva effekter det får både 

på barngrupper, på barnen och föräldrarna att vi ser och att det har blivit ringar 

på vattnet […]. 

(Observation 2, Arbetsgrupp A)      

Tanken är att satsningen ska utvecklas. Efter beskrivningen undrar en politiker 

om det som tjänstemannen sagt finns i skriftlig version, som en ansökan 

medskickad i kallelsen till mötet. Tjänstemannen blir förvånad över att den inte 

finns med, men ber om ursäkt ”Jag ber om ursäkt för det, för jag trodde…, 

eftersom jag hade skickat ut det, det här var bara som tillägg till […]”.  Samtalet 

fortsätter och en politiker ställer frågan ”Hur många var det meningen skulle 

kompetensutvecklas nu?” Om tjänstemannens svar är tillräckligt förklarande, 

accepteras det och diskussionen avslutas, alternativt fortsätter till dess att alla är 

nöjda. Citatet ovan används som exempel för att visa hur relationen mellan 

tjänstemän och politiker kan betraktas ur ett perspektiv på makt. När 

tjänstemannen redogör för det arbete som har gjorts svarar de på politikernas 

frågor, vilket blir en muntlig öppen redovisning av arbetet. Jag återkommer strax 

till frågor och svar i kommunikationen mellan politiker och tjänstemän, men kan 

redan här nämna att tjänstemännens, ibland längre utlägg, är just svar på 

funderingar som politikerna har kring arbetet. Ett annat maktperspektiv är det 

spel som kan finnas politiker emellan: olika ideologier och möjligheter att påverka 

direkt agerande, eller genom sin ståndpunkt understryka bästa möjliga 

lösningsalternativ.  

Det ovan beskriva är del av de mönster som materialet visar. Fynden hittills75 visar 

att ett generellt fundament finns att förhålla sig till, kontextmässigt, som omger 

aktörernas arbete. Detta har sin grundstomme, men skiftar nu genom att breda ut 

den informella delen, som dessutom kan delas in i olika typer av samtal utifrån 

                                                      
75 Fr.o.m. analyssteg 1 
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roll, position och längd beroende på sammanhang. Det jag vill belysa är att det 

krävs mer än argument och ”enkla” diskussioner för att komma fram till 

gemensam förståelse.  

6.6.2 Tolkning och förhandling i mötet 

När politiker och tjänstemän diskuterar kan de tolka det som sägs på olika sätt. 

Då uppstår ibland längre diskussioner och anföranden. Detta är en del i 

förhandlingen om vilken tolkning och vilka kunskaper som ska gälla i 

sammanhanget. Utifrån aktörernas perspektiv har jag sett detta som försök till 

förståelse. Samspelet dem emellan genererar yttranden som syftar till att vilja 

förstå och/eller att göra sig förstådd. Utifrån politikernas perspektiv formas 

handlingen till frågor för att förstå eller att få kontroll, medan det från 

tjänstemännens perspektiv formas till svar eller försvar, för att gå frågorna till 

mötes. Det leder till att aktörerna (för det mesta tjänstemännen) ibland kort 

förklarar något, ibland skildrar något på ett mer detaljerat vis. Det handlar om att 

kommunicera för att förstå, som en väg till meningsskapande. Därför ställer de 

frågor, ifrågasätter, försvarar osv. Frågor som ställs besvaras, vissa påståenden 

bekräftas och ibland behövs beskrivningar göras. Avsnittet är, utifrån detta, 

indelat i besvara, beskriva och bekräfta. Uppdelningen är kategorisk, vilket försvårar 

resonemangen något eftersom det aktörerna diskuterar har tendens att innehålla 

flera kategorier och olika argument i samma diskussion, men min avsikt har varit 

att förenkla. Så rubrikerna (kategorierna) ska därför ses om exempel på det typiska 

som förekommer i de diskussioner där aktörerna inte bara godtar ett argument 

rakt av, utan kräver mer av varandra för att förstå. Därför ställer de frågor och 

förklarar förhållanden för varandra. Diskussionen går fram och tillbaka mellan 

tjänstemän och politiker i förhandlingen om vilken tolkning eller kunskap som 

ska gälla.   

Kategorierna Besvara och Beskriva är beståndsdelar av förhandlingsprocessen i 

diskussionen mellan aktörerna och är en del av argumentationen. Kategorin 

Bekräfta är däremot mer ett stöd i diskussionen som visar att man förstått samma 

sak.  

Besvara  

Att besvara något förutsätter en fråga. De frågor som ställs kommer oftast från 

politiker och riktas till tjänstemännen som får uppgiften att besvara dessa. 

Frågorna kan vara rena intressefrågor men också informationsfrågor som syftar 

till att fylla kunskapsluckor, eller ren kontroll (som uppföljning av arbete eller 

liknande). Frågorna är upphov till enkla svar och ibland även till längre 
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beskrivningar. Beskrivningar kan hänga samman med förklaringar, men också 

med bekräftelser (exempelvis om den förklaring som ges är i linje med aktörens 

egen uppfattning).   

I de sammanhang där tjänstemän och politiker träffats finns sätt att öppna upp 

och driva en diskussion genom att ställa frågor eller, som jag tidigare varit inne 

på, att ifrågasätta utifrån ansvar (som benämnts som den fjärde kategorin). Detta 

kan beskrivas som att diskussionen drivs av relationen dem emellan. Alla frågor 

är inte av kontrollkaraktär utan diskussionerna består till största delen av intresse 

för de frågor som rör målområdet och verksamheten som helhet. Relationen 

mellan politiker och tjänstemän kan antas handla om att de har olika perspektiv 

på samma frågor samtidigt som de till stora delar är beroende av varandra. Ibland 

måste politikerna på olika sätt bekantat sig med verksamheten på en ganska 

detaljerad nivå. I dessa större sammanhang, när många aktörer träffas, finns det 

skillnader i kännedom om verksamheten, eller kunskap om olika områden av 

verksamheten. Alla kan av naturliga skäl inte ha full insyn i varandras pågående 

arbete, vilket gör att både politiker och tjänstemän måste ställa frågor för att förstå 

varandra. Att fråga blir alltså framförallt ett tillfälle för politikerna, men även för 

tjänstemännen, för att få reda på mer. Svaren, som vanligen kommer från 

tjänstemännen, innehåller argument som kan kopplas till fundamentet (se de 

tidigare fynden om formella generella krav eller från mindre formella krav) och 

som i dessa sammanhang får en stödfunktion när tjänstemännen besvarar 

frågorna. Citatet nedan kommer från en tjänsteman som besvarar frågor kring 

ungdomars missbruk. De politiker och tjänstemän som befinner sig i rummet har 

fått information om att missbruk bland ungdomarna i kommunen ökar. Både 

frågorna och svaren rör sig på en generell och lokal nivå. (P= politiker, So= 

socialförvaltningens tjänsteman).  

P: Så röker dom inte? 

So: Men vi ska kunna ha mer kunskap än vad det innebär. För vad vi ser idag, 

och vad vi vet, är ju att Cannabis, framförallt Marijuanan, är så mycket potenta 

och så mycket starkare idag än vad den var i slutet på 60–70-talet. Och tycker 

man att det var negativa konsekvenser då, då kan vi räkna med att dom 

konsekvenserna kommer bli ännu starkare, ännu större framöver av dom 

ungdomar som idag testar. När man ser den kunskapen dom har idag och så får 

dom till sig informationen som kommer utifrån, så klart dom bara lägger till det. 

Portugal har avkriminaliserat och det har gått bra … dom plockar det dom ser i 

sin värld. Här har vi ett ansvar att förstå mer hur dom tänker [tjänstemannen 

fortsätter att tala]. 
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Svaret på politikerns fråga (om ungdomarna röker) hanteras av tjänstemannen 

genom en längre förklaring. Diskussionen är lång och rör aktuell problematik. Det 

finns en intention till kunskapsförmedling från tjänstemannens (So) perspektiv. 

So berättar vad man vet om Marijuanans styrka idag jämfört med förr och ger 

omvärldsinformation. Detta är sådant som ställer krav på tjänstemännens arbete. 

Tjänstemännen vet hur det ser ut i världen, i Sverige och i den egna kommunen. 

Detta är faktabaserad generell kunskap som är viktig i skapandet av mening för 

både politiker och tjänstemän. Tjänstemannens kunskap ifrågasätts inte. Det som 

sägs kommer från en tjänsteman som representerar den del av organisationen vars 

arbete bland annat handlar om att förebygga missbruk. Genom att tjänstemannen 

informerar om hur läget ser ut formas gemensamma referensramar och förståelse 

byggs upp kring nuvarande och kommande lokala satsningar. Med hjälp av 

frågeställningar täpps kunskapsluckorna till och svaren tar bort eventuella 

farhågor och funderingar.  

Att hålla sig informerad och att bygga en förståelse för vad som görs eller behöver 

göras i arbetet är en viktig del av politikers och tjänstemäns gemensamma ansvar 

för arbetet. Uppbyggnaden av en gemensam förståelse i dessa sammanhang är 

alltså avhängigt av den kommunikation som sker mellan aktörerna eftersom de 

alla kommer från olika verksamhetsdelar. Vidare är själva målformuleringsarbetet 

avhängigt en gemensam förståelse för problematiken, prioriteringen och 

kommande satsningar. Genom att aktörerna träffas kan de gemensamt skapa en 

bild av något, till exempel om kommunens förskolor. I exemplet nedan frågar en 

politiker: ”Hur många förskolor har vi?”. En sekvens visas från detta samtal. 

Diskussionen handlar om kommunens satsning på kompetensutveckling hos 

personalen vid förskolor. Inledningsvis berättar en tjänsteman om behovet av 

kompetenssatsning. I slutet av presentationen får tjänstemännen frågor från både 

politiker och en tjänsteman från en annan del av organisationen (P= politiker, U= 

tjänsteman från utbildningsförvaltningen, So1= tjänsteman från social-

förvaltningen samt So2=ansvarig tjänsteman för annan verksamhet, tillhör också 

So).  

P: Får jag ställa en fråga? 

U: Jaja 

P: Jag har inte hunnit läsa men hur många förskolor har varit inblandade nu? 

Hur många har vi i [kommunen]? 
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U: Tjugofemtal har vi ju idag involverade och då är det så, som det står där nere 

att, att fåtal förskolor har gått ihop. Det beror på hur många femåringar man 

har…  

So1: Det var femtiotal [pratar om personal] 

U: Vi räknar med ... alltså vi har ungefär hundra personal som vi hade önskat vi 

skulle nå. I dagsläget har vi nått 25 och vi hoppas nå 50 i alla fall. Ja, det är ju 

tanken liksom att att… Då får vi ta med oss det till nämnden, 

utbildningsnämnden då och diskutera det där  

[En annan tjänsteman bryter in och ställer en fråga] 

So2: Kan man? Nej, jag bara tänkte fråga: Kan man mäta? [syftar på 

attitydförändringar] 

Samma typ av fråga återkommer senare under mötet: 

P: Hur många var det meningen skulle kompetensutvecklas nu? (Observation 2, 

grupp A) 

Detta visar att det finns kunskapsluckor att fylla. Intresse- och informationsfrågor 

från politiker som ger anledning att diskutera arbetet. Frågor som ”Hur många 

förskolor har vi?” eller ”Är det något här som får några ekonomiska 

konsekvenser, antingen positivt eller negativt eller är det bara arbetsuppgifter vi 

pratar om... som vi ska acceptera ändå” eller ”Hur går vi vidare?” är exempel på 

frågor som förekommer i dessa sammanhang. Detta är ett sätt att få svar på det 

man inte vet och karakteriserar det som villkorar sättet genom vilket aktörerna 

kan bygga en gemensam förståelse. Det visar också en avsaknad av viss 

information, vilket innebär att den gemensamma förståelsen också är avhängig ett 

gemensamt kunskapsbyggande. Det handlar också om ett erkännande, hos den 

som ställer frågan, om att kunskap saknas. Vidare handlar det om möjligheten att 

få ett svar (eller att kunna förvänta sig ett svar) och om att ytterligare diskussion 

ska följa. Det handlar om engagemang och öppenhet för kunskapsutbyte.  

Beskriva  

I vissa sammanhang krävs en längre berättelse eller informationskomplettering 

för att övertyga eller för att skildra något från verksamheten. Det kan vara 

nödvändigt för att de ska kunna förstå varandra. Samma gäller här som när det 

rör besvarande av frågor, det är tjänstemännen som skildrar omständigheter för 

att göra sig förstådda eller i syfte att besvara en fråga.  

Att komplettera argumentet med skildring blir särskilt viktigt om aktörens 

argument är informellt. Det informella stödet saknar kända fakta och 
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kompenseras därför med utförliga beskrivningar, till exempel genom egna 

erfarenheter. Det gestaltas genom att aktörerna detaljerat redogör för 

kärnverksamheten, det egna arbetet, och ger målande beskrivningar av sitt arbete. 

Redogörelserna skildrar fragment av vardagen för att även de som vanligtvis inte 

befinner sig inom samma del av verksamheten ska kunna förstå den inifrån. Det 

handlar om att dela med sig av den egna bilden av verksamheten, vilket också 

fyller en kompletterande funktion för den kunskap som fattas i sammanhanget. 

Dessa längre beskrivningar exemplifierar det praktiska görandet. En sådan längre 

beskrivning kan bli ett viktigt inslag i diskussionen då den verifierar en uppfattning 

av verkligheten och ger stöd åt eventuella argument.  

Det handlar helt enkelt om att de behöver förklara olika saker för varandra. Av 

den anledningen finns det skäl till att aktörerna ibland håller längre monologer. I 

exemplet är det en tjänsteman som talar i en situation som kräver en beskrivning 

för att få andra att förstå. Arbetsgrupp A76 (observation 2) har ett möte där 

aktörerna diskuterar verksamhetens pågående projekt. Exemplet nedan är hämtat 

från ett samtal om projekt som drivits inom kommunens förskolor. En 

tjänsteman från utbildningsförvaltningen beskriver innehållet av projektet för de 

politiker och tjänstemän som ingår i det observerade sammanhanget. 

Tjänstemannens monolog är totalt ca 5 minuter. Endast två gånger under dessa 

fem minuter bryter en kollega, också tjänsteman men vid annan förvaltning, in 

för att bekräfta det som sagts. Ena gången genom ett instämmande ljud; ”mm” 

och den andra genom en bekräftande upprepning av två ord. Själva beskrivningen 

startar genom att en politiker initierar den. I denna situation gäller det för 

tjänstemannen att göra en så bra beskrivning som möjligt för att få möjlighet att 

erhålla ekonomiska medel till ett projekt inom utbildningsförvaltningen.  

U: […]... men sen hade vi ju inte pengar kvar och det var då liksom vi födde 

idén. Nej, vi måste hitta kontroller på modell [otydligt] och så började vi skissa 

på det, för vi hade pengar kvar från Länsstyrelsen, och så ansökte vi medel här 

från [Arbetsgrupp A] för att försöka göra någonting som kändes genuint för oss 

att jobba med, och då var det jag och [namnger kollega 1] och [namnger kollega 

2] som satte igång och jobba med det här. Och det blev ju då, det blev ju då som 

vi kallar för [projektnamn] istället […] och vi har haft kontakt med den här 

författaren som har skrivit, för vi fick inte kalla det för [namn] men det var liksom 

ok att kunna ta spår och saker från hennes material då. Och det har ju gjort så 

nu då att när vi började det här projektet, vi började med [anger vilka] som var 

                                                      
 
76 Se närmare beskrivning av de olika arbetsgrupperna i kap. 5 
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med från grunden, alltså som var med och utformade materialet och liksom sa 

att det här passar i [kommunen], alltså vi hade förskollärare från 15 förskolor 

som var med och gjorde nytt material, vilket gör att man känner sig mer hemma 

med materialet. Så det har vi ju jobbat med då och det har vi redovisat också i 

en delrapport. Ää, men förra året då. Men sedan så fick vi ju då mer pengar då 

och vi kunde anställa en projektledare på halvtid och det var ju på [namn]. Och 

sen har vi utvecklat det här då. Mycket handlar ju alltid i början om, om 

information och tala om, ja information om jag säger så. Och få folk tända och 

hänga med på det här. Det tycker vi är ju viktigt då och vi tycker att vi har lyckats 

i alla fall och få en spridningseffekt och. Vi har gått ut på olika språk. Vi har 

också, så att ni alla vet om det då, vi har även kontaktat vi. Alltså... fristående 

förskolor. Gett möjlighet. Vi har varit ute och träffat dom osv. Eftersom [riktar 

sig mot politikerna] peppar för det. Det har inte bara varit dom kommunala 

anläggningarna. Jag vill liksom poängtera det, så att dom haft möjlighet. Det som vi 

har. Sen så kom det så lägligt egentligen det här om den här [projektnamn] 

egentligen, som kom i sista startgropen, där man verkligen beskriver... [namn på 

tjänsteman 1] och [namn på tjänsteman 2] har gjort den här, och där de verkligen 

beskriver hur vi jobbar nu då och vilka positiva effekter det får. Både på 

barngrupper och barnet, på föräldrarna. Att vi ser och att det har blivit ringar på 

vattnet. Vi ser att det är fler som är med i projektet och vi hoppas att få in ännu 

mer, liksom. Och jag tror att alltså, det är någonting som kommer underifrån. 

Man har varit med och haft möjligheter att påverka och likaså att man inte är så 

styrd. Man har material grunden, alltså hur ser min föräldragrupp ut, hur ser min 

barngrupp ut, vad är bäst att göra, hur ska jag jobba? Och att förskollärarna har 

fria händer i sin grupp att jobba med det här. Sen har man naturligtvis, som det 

står i vårat programråd, vissa övergripande saker va, men vi går inte in från 

styrgruppen hur ska ni göra det, utan det är mer vad ska ni göra. Så att det är... på 

så sätt upplever vi att det har blivit positivt och det bara växer […] och målet 

med det här och som vi ser i vår första ansökan, inte den allra först från [år], att 

det här ska vara ett naturligt inslag. Man vet att det här är den planering som 

förskolorna gör. Ja, men nu är det femåringarna som så småningom ska upp i 

förskoleklass, så ska dom vidare sen och då kan vi satsa på det här, så att det blir 

en naturlig del då. Och vad gäller föräldrarna tycker vi också att det är otroligt 

viktig för att vi ser, vi kan ju se inom skolans värld att det är väldigt svårt att 

engagera föräldrar, att föräldrar kommer på föräldramöten. Och jag har ju varit 

med ett antal år och sett hur färre föräldraföreningar inom skolans värld som 

lägger ner ]…]. Alltså att man inte får intresserade föräldrar som är med., men 

föräldrarna är ju otroligt viktiga, både samverkans och samarbetspartner även 

inom skolans värld, och där är liksom också ... ta det här underifrån då, att man 

liksom kan prata, diskutera, med sina barn och sina elever. [osv fortsätter]. 

(Observation 2, grupp A) 
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Dessa längre beskrivningar (som exemplet ovan) är vanligt förekommande när 

aktörer från olika förvaltningar möter politiker. Tjänstemännen beskriver i 

berättande form. Detta sker oftast på begäran av politikerna i syfte att besvara de 

frågor som dyker upp, men det kan också vara så att de själva begär att få utveckla 

något.  

Av tjänstemännen ges många gånger detaljerade beskrivningar (exempelvis av 

behovet i verksamheten). Särskilt viktigt är det att i diskussioner kring ekonomiska 

argument belysa verksamheten på ett detaljerat sätt. Ett typiskt exempel på detta 

är just de långa beskrivningarna där tjänstemannen ger motargument som 

innehåller beskrivningar om framtida risker (riskanalyser), till exempel motiveras 

en investering genom förbättringar på sikt. Ett konkret exempel på detta är när 

aktörerna diskuterar behovet hos dagens tonåringar då dessa löper risker som 

visar att långsiktiga satsningar är nödvändiga. Detta är kunskaper som 

tjänstemännen hämtar från respektive kunskapsområde och som kan kopplas till 

yrkesroll. Man kan också anta att detta är en del av den yrkesbakgrund, både 

erfarenhets- och utbildningsmässigt, som gör sig synlig. Tjänstemännen talar 

utifrån målgruppens behov. Politikernas inriktning är både behovet och 

kostnaderna, eftersom de ansvarsmässigt måste se till att pengarna fördelas så 

klokt som möjligt.  

Slutligen, när alla verkar nått ömsesidig förståelse (eller ibland bara bestämmer sig 

för att acceptera), avslutas diskussionen och ett nytt diskussionsområde tar vid. 

Bekräfta 

Ett annat alternativ är att som politiker förstärka det en tjänsteman sagt genom 

en instämmande upprepning, genom att betona något eller bara hålla med och på 

så vis bekräfta det som tjänstemannen sagt till exempel genom att säga: ”det är 

det viktiga, ja!”, visar att de har samma uppfattning om något. Det är en spontan 

reaktion på något och den verbala bekräftelsen som uppstår i kommunikationen 

kring målen uppfattas som att aktörerna är inne på samma tankebana och har 

samma intressen. Kategorin är mer kopplad till politikerna. 

Exemplet nedan kommer från ett samtal om varför det är viktigt att socialtjänsten 

samarbetar med skolorna i att höja skolpersonalens kompetens kring 

drogproblematiken, så att även lärarna kan var uppmärksamma på vissa signaler. 

Samtalet har pågått en stund. Politiker och tjänstemän är av samma uppfattning, 

nämligen den att man måste satsa på att höja kunskapen hos personalen, det som 

mer fördjupat får fäste är vem, vilka personalkategorier man egentligen syftar på: 
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(P1= politiker 1, P2= politiker 2 och So= tjänsteman från socialförvaltningen, 

bekräftelse markeras med pil).   

P1: Grundnivån måste vara högre på elevhälsopersonalen  

So: Men all pedagogisk personal behöver ha kunskap…  

P1: Ja, precis! 

So: … behöver ha kunskaper, för det är dom som ser eleverna i verkligheterna, 

på lektionerna.  

P1: mm [nickar] 

So: Elevhälsan ser dom i de specifika situationerna, men inte i situationerna en 

måndag morgon när dom har so. Vi pratar även om praktiska program, hur 

kommer det att påverka dagen efter? Alla ska ha en grundkunskap för att kunna 

se. För att på så vis snabbare kunna se signalerna. 

P1: JA, mm 

So. […] Vi försöker mobilisera, utbilda, i det första skedet. Sen får vi diskutera 

hur. För vi kan ju komma med insatser men skolan måste också förstå värdet i 

det. Dom har ju också ett ansvar i det. Det kan inte bara vi på socialförvaltningen 

göra. 

P2: Absolut inte! Det är därför det krävs att man arbetar fram en struktur på 

något sätt, hur man jobbar med det här och hur man säkerställer att det sker 

saker… åter igen […] 

(Observation 16, grupp A) 

Relationen mellan politiker och tjänstemän förstärker rollfördelningen vid 

samtalen. Rollerna handlar om att som politiker kunna ifrågasätta det som 

diskuteras för ansvars skull, och tjänstemannarollen om att veta vad man gör för 

att kunna hantera en situation på rätt sätt. I exemplet ovan menar politikern att 

det är jättebra att socialtjänstens expertiskunskap kommer ut, men att man måste 

ha mer kunskap på skolan också. Denna kunskap bör finnas hos elevhälsoteamet. 

Tjänstemannen (So) håller med politikern, men betonar direkt att det inte räcker 

med att endast elevhälsoteam har grundkunskaper, utan att det måste finnas 

kunskap ute bland lärarna för att problematiken verkligen ska kunna hanteras. 

Politikerna håller då med. I det som uttrycks tycks de ha samma intresse för den 

satsning som diskuteras och de är överens om att mer kunskap behövs. Den 

betoning som tjänstemannen gör rörande utbildningssatsningens omfattning (att 

all pedagogisk personal behöver ha kunskap, inte endast elevvårdspersonal) kan 

bero på skillnad i uppfattning om vilka personalgrupper satsningen bör beröra. 

Politikerna menar att utbildning behövs och tjänstemannen formulerar vilka 
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satsningen bör gälla för att hantera problematiken, vilket politikerna håller med 

om. 

6.6.3 Diskussionsavslut tyder inte alltid på samförstånd  

Avsluten i dessa sammanhang har varit tydligare utifrån att det finns en 

ordförande. Det blev av den orsaken lättare att ”finna ett avslut” på diskussionen. 

Däremot går det inte alltid att tolka om aktörerna är överens, trots att de avslutat 

diskussionen. I dessa förhandlande diskussioner finns meningsskiljaktigheter och 

diskussionen avslutas inte alltid med acceptans (som de tidigare redovisade). Detta 

kan förstås bero på att de är fler i rummet och att alla av naturliga skäl inte kan 

komma till tals. Villkoren för sammanträdet är andra och diskussionerna avslutas 

ibland genom en uppgörelse, ibland ebbar de ut, ibland får någon sista ordet eller 

helt enkelt bara ger upp diskussionen genom att säga ”vi kan ta det en annan 

gång”. Exempel finns också på att diskussionen får ett slut efter att en tjänsteman 

sagt sitt och överlämnar därefter ansvaret till politikern då det är de som är 

beslutsfattare i ärendet.  

Detta innebär att resultatet i denna del inte tenderar att kunna tolkas som att 

aktörerna är överens när de slutat att diskutera (som resultatet från den första 

delen). Här visas snarare hur skillnaderna i uppfattning hanteras i en diskussion.    

Att viss kunskap når en giltighet kan alltså tänkas ha andra orsaker än 

samförstånd.    

6.6.4 Sammanfattning av analyssteg 4 

Fundamentet representerar vad som är ”organisationens sammanlagda 

angelägenhet”, d.v.s. verksamhetens innehåll, samtidigt som det är en resurs vid 

argument. Beroende på de aktörer som interagerar byggs olika villkor in i 

sammanhanget. Fundamentets funktion av att vara starkast som formellt stöd 

tycks luckrats upp i sammanhang där både politiker och tjänstemän ingår. En 

förenkling av resultatet skapar följande punkter: 

 Politiker använder sig till större delen av informellt stöd för sina argument 

och tjänstemän formellt kunskapsstöd  

Hög grad av formalitet fungerar som ett gott stöd för argumentet. Sammanhanget 

villkorar också argumentet, eftersom argumentets styrka är beroende av vilka 

aktörer som deltar, d.v.s. vilka roller och positioner som finns med. Legitimiteten 

bär argumentet:   
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 Vem som framför vad, handlar här om legitimitet utifrån roll och position i 

förhållande till sammanhang och situation. 

Aktörerna förhåller sig till olika krav som ställs på dem från olika håll. 

Kravfundamentet styr argumenten som används av aktörerna, samtidigt som 

aktörerna väljer sina argument. Ytterligare en aspekt är att aktörerna påverkar 

fundamentet, vilket jag återkommer till i nästa kapitel. Det som villkorar 

argumenten är relationerna mellan fundamentet och aktörerna samt relationerna 

mellan aktörerna, vilket visat sig handla om aktörernas roller och positioner. Här 

framgår inte agentrollen på samma vis som den gjorde bland tjänstemännen, utan 

det som legitimerar giltigheten är roll och position i kombination med 

sammanhang och situation. 

Argumenten övergår till förhandling då aktörer har olika uppfattning om samma 

målområde. De tolkar vad som sägs och förhandlar. I förhandlingsprocessen 

finns inslag av att:  

 Besvara andras frågor. Samtidigt finns möjligheten att bygga upp argumentet 

med ytterligare fakta eller exempel 

 Beskriva en aktivitet i arbetet, vad man menar, ge skildrande exempel.  

 Bekräfta vad som sägs, en uppfattning. 

Det kan sägas att politiker ställer frågor utifrån intresse, ansvar och ekonomi. Det 

måste tilläggas att också politiker använder det formella stödet till sina argument, 

även om det inte förekommer i lika stor utsträckning, men det är heller inte det 

som förväntas av politikerrollen. Tjänstemännen besvarar politikernas frågor, 

men har också egna intressen på sin agenda – att så tydligt och så bra som möjligt 

visa på de behov som finns, föreslå konkreta åtgärder och hoppas på att andra 

också upptäcker det. Alla ”talar för sin sak”. Ur det perspektivet görs det som 

diskuteras förhandlingsbart samtidigt som det funderar som ett underlag för 

beslut och prioriteringar i samband med dessa. Det som framställs som viktigt, 

bör av naturliga skäl också arbetas med. Betraktas det som viktigt från två håll, 

alltså både från politiker- och tjänstemannahåll- är det fler som ”ser samma sak”.  

Detta gör att diskussionsprocessen blir något mer dynamisk när det kommer till 

oenighet. Det krävs att båda parter kan beskriva sin sak så att den andre förstår 

och blir övertygad om argumentets trovärdighet, utifrån en kunskapsaspekt. 

Precis som i den tidiga delen av analysen finns här andra aspekter som villkorar 

vilken kunskap som godtas i sammanhanget. Vad som kommer in i bilden är inte 

bara de olika rollerna som gör att aktörernas intressen kan riktas mot vissa frågor 

till exempel ekonomiska frågor, utan också det faktum att aktörerna har olika 
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legitimitet vilket kan göra att de förhandlar på något olika villkor. Möjligheten att 

inhämta kunskapsstöd för sina argument gör att diskussionerna blir längre då det 

finns oenighet. Konkreta vardagsexempel och förhandling om giltig tolkning blir 

vägen till meningsskapande. 

Sammanfattningsvis visar resultat: 

 Hur politiker och tjänstemän bidrar till meningsskapande och gemensam 

förståelse  

 Hur politikers och tjänstemäns koppling via kunskap till resp. 

kunskapsområde till roll och ansvarsområde ger dem tolkningsrätt, vilket 

leder till meningsskapande men också till ny kunskap (eftersom de 

argumenterar utifrån kunskap samt förmedlar kunskap) 

 Hur argument kommer till användning vid olika mötessituationer  

 Hur mening skapas med hjälp av legitimitet genom det sätt som aktörer 

bidrar till samtalet (genom egen erfarenhet och konkreta exempel).  
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7 Meningsskapande och kommunikation  

Resultatet från det förra kapitlet visade att olika villkor för meningsskapande finns 

inbäddade i de sammanhang som studerats. Ett exempel på ett villkor för 

meningsskapande är aktörernas kommunikation, som bland annat påverkas av 

relationer och kunskap.  

I detta kapitel tydliggörs villkoren för kommunikationen, eftersom kommuni-

kationen är en förutsättning för kunskapsförmedling och meningsskapande i 

dessa sammanhang. Det som framförallt pekas ut är bakomliggande faktorer som 

leder till meningsskapande. Syftet med detta kapitel är att plocka fram kärnan från 

det förra resultatet och diskutera det för att skapa förståelse för hur meningsskapande 

villkoras med hjälp av kommunikation i strävan mot gemensam förståelse. Detta görs med 

hjälp av exempel från två sammanhang.  

De två exempel som ges i detta kapitel är varandras motsatser. Att visa de 

olikheter som finns mellan två sammanhang innebär inte att det inte existerat 

några mellanvarianter. Det aktörerna i dessa sammanhang har gemensamt är att 

de diskuterar samma målområde, i övrigt finns skillnader i grupp-

sammansättningar. I den ena gruppen finns enbart tjänstemän och i den andra 

finns både politiker och tjänstemän. På så vis kan de i sammanhanget inbäddade 

villkoren för kommunikationen framträda tydligare.  

7.1 I kommunikationen mellan tjänstemän - 
symmetriska relationer   

Exempel 1: Analysen är avgränsad till resultat från analyssteg 1 och 2. I den grupp 

som jag här valt att exemplifiera ingår 5 tjänstemän.  

De sitter runt ett litet bord i hörnet av ett mötesrum. Två av tjänstemännen representerar 

socialförvaltningen, övriga kommer från utbildningsförvaltningen, kommunstyrelsens förvaltning 

och kulturförvaltningen. En av punkterna i programmet diskuteras, vilket tar ca 15 minuter. 

Detta är ett av de längre diskussionsavsnitten för denna grupp. Diskussionen uppfattas av 

aktörerna själva som lång. När de är klara säger en av dem: ”Ha! Det var ETTAN det!” 

Varpå alla skrattar. Punkten är färdigdiskuterad och samtalet övergår därefter till nästa 

punkt. Det som diskuteras har en koppling till målområde två, d.v.s. kommunens arbete med 

att skapa förutsättningar för trygga och goda uppväxtvillkor. En del av målområdet handlar 

om förhållanden som under uppväxten får konsekvenser långt fram i livet. Utifrån betraktat 

kan det upplevas som att aktörerna håller ett högt tempo i samtalet. Oklarheterna är få och de 

verkar veta vem som är insatt i vad och vem som bör prata.  
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Gruppen är tvärgående och permanent inom organisationen och aktörerna träffas 

regelbundet för att diskutera folkhälsofrågor och utveckla arbetet inom detta 

område. Citaten nedan är endast korta utsnitt plockade från denna diskussion i 

syfte att bena upp det som sägs i relation till tidigare resultat och teori.  

So: Trygga och goda uppväxtvillkor, ok. 

Ku: Nu är vi inne lite mer på barn och sådär va? ska gissa att det handlar om det. 

Uppväxtvillkor är väl ändå åt dom hållen… 

K: När man läst den här första texten, så kommer man in i det  

I de tre inledande raderna framgår att tre av aktörer uttalar sig om 

diskussionspunktens innehåll. En aning sökande funderar aktör Ku vad punkten 

kan handla om. Aktör So verkar veta. Det kan ses som att ny kunskap hanteras 

av gruppen. De tillhör olika förvaltningar och kan av den anledningen 

inledningsvis tolka punkten olika. So (socialtjänstförvaltningen) verkar förstå 

direkt, vilket bekräftas med ok. Detta är So-aktörens hemmaplan, till skillnad från 

kulturförvaltningen (Ku), som gör en liten osäker gissning. Det kan konstateras 

att aktörerna kommer från tre olika kunskapsdomäner och träffas för att diskutera 

gemensamma målformuleringar. Detta görs inom en fjärde domän, som även 

denna är permanentad. Det innebär att det rimligtvis byggts upp en gemensam 

kunskap som ett resultat av deras återkommande samarbete (jfr Edwards, 2012). 

För att betona den kunskapsmassa som sammanhanget hanterar är det möjligt att 

säga att denna fjärde kunskapsdomän representeras av en arbetsgrupp av 

tvärprofessionell och horisontell karaktär med kopplingar till organisationens 

olika förvaltningar, alltså till övriga kunskapsdomäner. Kopplingarna har skapats 

genom att aktörerna representerar olika domäner och på så vis bär med sig 

kontextberoende (Mäkitalo & Säljö, 2004) domänspecifik kunskap till detta 

sammanhang (jfr Edwards, 2012; Singh, Märtsin & Glasswell, 2013). Aktörer, som 

representerar olika domäner, kan betraktas som medlemmar i olika 

gruppsammanhang inom vilka sociala processer pågår. De har ett ansvar för sitt 

kunskapsområde, samtidigt som de också har ett ansvar för att skapa något 

gemensamt. De är experter i den sociala process som innebär att de ansvarar för 

att intellektuellt producera idéer, problemlösning och bidra till utveckling genom 

att argumentera för sina domänspecifika kunskaper (jfr Akkerman & Bakker, 

2011). Det har varit möjligt att tolka aktörernas kunskapsrepresentation utifrån 

deras diskussioner, inte endast utifrån det faktum att jag vet att de har sina olika 

ansvarsområden. Aktörerna är olika säkra på sin sak när de diskuterar med 

varandra och ibland hjälper de varandra genom att överlåta ansvaret till någon 

som anses ha kunskap inom området.  
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I detta sammanhang, som jag angett som exempel, består gruppen av en 

blandning tjänstemän från olika förvaltningar varför det vore rimligt att 

tveksamheter uppstår kring innebörder, men i stort är det oproblematiskt vilket 

bekräftar en smidighet i processen. Det aktörerna inte förstår frågar de efter. 

Detta blir ett sätt att hantera kunskapen inom gruppen. Aktörerna bedömer 

varandras domänspecifika kunskap och anpassar diskussionen till sammanhanget. 

Förutom att det enbart finns tjänstemän i sammanhanget måste det understrykas 

att de också är få, vilket gör det möjligt för alla att vara delaktiga i diskussionen. 

Sannolikt hade en stor tjänstemannagrupp gett andra förutsättningar för en 

diskussion kring samma innehåll. Det som ändå bör ses som framträdande är det 

faktum att tjänstemännen, trots sin olika domäntillhörigheter, ändå lätt hittar en 

hantering av innehållet i texten som förefaller effektiv. Enligt Carliles (2004) 

tankar om kommunikation och förståelse över kunskapsgränser är detta en grupp 

aktörer som enkelt kan föra över information mellan varandra. Detta kan 

förklaras genom det jag ovan kallar för kunskapsdomän, d.v.s. att gruppen har 

kunskaper om varandras domäner och förstår varandra genom det nära samarbete 

de har med varandra. Citatet nedan ger exempel på detta.  

So: ... men skulle jag ha tolkat det utifrån aktivitet så skulle jag tänka såhär; nä 

vad är det vi gör? Vi verkar för att föräldrarna ska vara den bästa resursen, för 

att dom har en stor omsorgsbrist när de kommer till oss i vårat skyddade 

boende, om man ska se väldigt, väldigt lokalt då, och då genom att öka den ... 

att dom får bo skyddat, vi jobbar med dom för att dom ska va ut… inte utsatta 

för våld... Då verkar vi ju för att dom ska bli den resursen. 

- mm 

So: ... som dom faktiskt är… 

Ku: mm: Ja tänker… 

So... som dom faktiskt är tänkta att vara 

Ku: …för jag tänker på att det funnits, i detta också. Att det inte alltid varit så. 

Att det är bättre att placera än att... 

So: …ja, en förälder som slår, då måste jag verka för att den ska bli den främsta 

resursen, så att den upphör med sitt… 

Ku: ja 

- mm 

U: men kan vi använda utgår? Genom att "vi utgår från att föräldrarna är"... Då 

ser vi dom inte bara ... Ja, utgår, det kanske blir lika platt det? Vi gör ändå 

ingenting åt det? Jag tänkte här uppe i beskrivningen så säger man "Därför ska 

familjen ges förutsättningar att vara barnets främsta resurs". 

- Ja 

- mm 
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So:- "Ges förutsättningar".. 

- mm 

Ku: "Detta gör vi genom att skapa förutsättningar".. så att föräldrar så att 

föräldrar blir barnets främsta resurs. Kan man skriva så då? 

Det är social- och utbildningsförvaltningens (So och U) tjänstemän som arbetar 

inom verksamheter där denna målpunkt kunskapsmässig ligger närmast. Därför 

riktas en fråga från kulturförvaltningens (Ku) tjänsteman till båda dessa två (till 

So och U). Det är U som svarar.  

Ku: Hur, hur, liksom är det? Jag tänker på eran verksamhet. Visst är det väl så 

att man alltid ser föräldrarna som barnets främsta resurser... alltså att dom 

försöker alltid att jobba... utgå från det... eller hur? 

U: Ja, om jag svarar för mina verksamheter så gör vi väldigt mycket det. Och allt 

det här att man behöver ha med sig föräldrarna för att kunna förändra eller för 

att förbättra så, man kan liksom inte göra, man kan inte åstadkomma någon 

förändring om man skjuter bort föräldrarna. 

Vad studien vidare har visat är att aktörerna, oavsett förvaltningstillhörighet, 

uttrycker samma krav på det arbete som ska utföras. Kraven kommer från olika 

håll och är gemensamma för hela organisationen. Dessa krav kan förstås beröra 

olika verksamheter i olika grad, men då målformuleringsarbetet rör en 

övergripande nivå, så gäller det alla, oavsett förvaltning. I ett sammanhang som 

detta (som exemplet från citatet ovan) kan det innebära att den av aktörerna som 

har koll på området eller som arbetar med liknande frågor blir representant för 

sin förvaltning (utifrån yrkesroll), och därmed blir den som får tolkningsrätt. 

Diskussionen i exemplet är ganska lång, men redan i inledningen står det klart att 

detta är ett område som är angeläget för socialförvaltningen, men också för 

utbildningsförvaltningen, varför dessa två tjänstemän (So och U) guidar gruppen 

genom samtalet och har en delad agentroll.   

Förutom yrkesroller har aktörerna också olika positioner som kan få betydelse för 

kommunikationen i gruppen. I gruppen finns två chefer (So och U), en 

utvecklingsledare (Ku) och en handläggare (K) vilket kan komma att påverka hur 

gruppen tolkar och skapar mening i sammanhanget, d.v.s. vem som får 

tolkningsrätten. I exemplet ovan är just de två tjänstemän som utifrån sin yrkesroll 

kan anses ha rätt kunskap (So och U) också de som innehar chefsroller. Jag 

kommer att återkomma till detta.  

Aktörerna i gruppen har ett gemensamt intresse där det är tänkt att de inom en 

begränsad tid ska diskutera vissa målområden och producera en text. Det är deras 

utmaning kring vilken de samlas i detta sammanhang och som jag skulle benämna 
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som samverkansskapande då det möjliggör lärande (Engeström, 2001). Enligt 

Carlile (2004) är det just samma intressen och förståelse för varandras olika 

domänspecifika kunskaper som gör att aktörerna känner sig säkra, inget sätts på 

spel, inga konflikter skapas och inga förhandlingar krävs. Arbetstakten i gruppen 

kan möjligen upplevas som både snabb och effektiv (beroende på hur man ser på 

det). Det som händer är att förklaringar inte behövs för att den domänspecifika 

kunskapen ska kunna göras tillräcklig begriplig. Aktörerna kan istället använda sig 

av enklare argument när de hämtar stöd från fundamentet (det jag valt att 

benämna kunskapsstöd). Aktörernas erfarenhet, men också yrkesroll och position 

samspelar för att kunskap ska uppfattas som trovärdig. Detta har jag benämnt 

informationsöverföring och vägledning i situationer som inte kräver så starka 

kunskapsstöd (se resultatet). Aktörerna nöjer sig med korta och snabba 

hänvisningar till enklare argument (i fundamentet), inte starka argument, eftersom 

de verkar lita på varandras kunskaper. Detta kan också handla om att aktörerna 

delar kunskap som alla förstår. Det förekommer i och för sig att viss betydelse 

ibland måste förklaras, till exempel om man inte förstår varandras facktermer, för 

att bli begripligt för alla inom gruppen, men det kräver inga långa, svåra 

förklaringar eller förhandlingar varför heller inte olika intressen behöver sättas på 

spel. 

Detta kan liknas vid en enkel process som leder till meningsskapande, där 

förståelse och tolkning mellan aktörerna hanteras (jfr Carlile 2004), till exempel 

kan oavslutade meningar tolkas och slutförs av andra aktörer inom en och samma 

kunskapsdomän. Detta kan betraktas som en överföring och jämföras med vad 

Carlile benämner ”transfer”.   

7.1.1 Kommunikationsflöde i symmetriska relationer  

Tillsammans hanterar aktörerna sina egna och varandras kunskaper. Det kan 

därför tänkas att denna horisontella grupp har utvecklat en specifik 

kontextberoende kunskap (Mäkitalo & Säljö, 2004"). Enligt Carlile (2004) blir det 

domänspecifika språket ett sätt att tala i specifika sammanhang. Det utvecklas 

facktermer som är begripligt för dem som tillhör samma domän och 

kommunikationsväxlingen blir enklare. Gruppens kontinuitet innebär i 

förlängningen att en gemensam kunskapsbas har byggs upp. En gemensam 

kunskapsbas innebär enl. Edwards (2012) att problem snabbare kan lösas och på 

så vis förenkla förståelsen mellan aktörerna. Aktörerna verkar förstå varandra och 

diskuterar på ett smidigt sätt, vilket får ett avtryck på sättet att tala (Carlile, 2004). 
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Man kan säga att det avspeglas i samtalsflödet som uppstår. Kommunikations-

växlingen blir enklare, eftersom begripligheten i språket är större. Aktörer inom 

denna domän har arbetat tillsammans och kan antas ha utvecklat en förståelse för 

varandras olika kunskapsmängder och språkliga uttryck. Från detta perspektiv på 

kultur och kommunikation visar exemplet nedan de snabba och enkla samtal som 

karakteriserar arbetsgruppen och som leder till ett flöde, där allt inte behöver 

sägas, men verkar ändå förstås.  

- Men man kan ju också… "Detta gör vi genom att verka för att föräldrar ska 

vara barnens främsta resurs. Man kan ju bara skriva om det, i så fall.. 

- Ja 

- ja, precis! 

- För vi kan bara verka för att föräldrar ska... 

- ja, ge förutsättningar 

- ja 

- ja, då tar vi "verka" där då... 

- ja 

- ja, det tycker jag också. Vi kan ju bara verka för... 

- att verka för 

- ja, eller ge dom förutsättningarna i form av olika ... som ni har massa olika 

föräldragrupper... och det här 

- ja, precis och stötta föräldrarna i att vara barnens främsta resurs 

Det framgår inte av exemplet vem som säger vad. Här vill jag istället sätta ljuset 

på det flöde och den överlappning i kommunikationen som bidrar till det tempo 

som samtalet har. Det finns ett konstant växelspel i kommunikationen. Aktörerna 

hinner inte alltid prata klart innan nästa tar över. Det finns många liknande 

exempel från denna grupp där de slutför varandras meningar och verkar ha 

samma uppfattning om det de diskuterar. Den gemensamma informationen 

processas på ett oproblematiskt sätt (jfr Carlile, 2004).  

En av tjänstemännen nämner att föräldrarna är barnens viktigaste resurs. En 

växelverkan av diskussion följer kring punkten, på samma vis som i exemplet 

ovan. Samtalet mellan aktörerna växlar i en snabb takt och de verkar förstå 

varandra. Kommunikationen bilda ett mönster eller flöde där enkelheten i 

samtalet blir synlig.  

Figuren nedan är en diskussion omgjort till bild och minimerad. Avsikten är inte 

att texten ska vara läsbar till innehåll, utan ett exempel på hur samtalet kan 

gestaltas då det flyter på inom aktörsgruppen. 
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Figur 17: Transkribering av diskussion tjänstemän emellan. En illustration av kommunikationsflödet där flera 
aktörer deltar i samtalet..  

Här (figur 17) pratar inte en och samma person. Istället är flera aktörer delaktiga; 

de tolkar, fyller i ord, tar över meningar osv. Figuren visar ett typiskt mönster med 

dessa korta inspel från varje aktör. Delarna av varje aktörs uttryck skapar den 

sammanlagda helheten, den gemensamma kunskapen i rummet. Detta ger också 

en uppfattning om den kommunikativa hanteringen där relationerna mellan 

aktörerna spelar in. Illustrationen får en större tydlighet när den ses i relation till 

liknande illustration av samtalsflödet i asymmetriska relationer, vilket presenteras 

närmare nedan.  

7.1.2 Summering  

Vad som kan sägas om kommunikationen tjänstemän emellan är att den visats 

vara snabb och effektiv: 

- Enkel och smidig i diskussionerna kring målen (aktivt kommunikations-

flöde) 

- Kräver inte att aktörernas intressen sätts på spel 

- Argumenten är oproblematiska, ingen förhandling i detta sammanhang  

- Agentroll: funktionen är att länka struktur med sammanhang - leder till 

acceptans från gruppen.  

- Skildrar symmetriska relationer  

191



 

216 

 

7.2 I kommunikationen mellan politiker och 
tjänstemän – asymmetriska relationer  

Exempel 2: Analysen är avgränsad till resultat från analyssteg 3 och 4. I exemplet 

ingår både tjänstemän och politiker. 

Politiker och tjänstemän sitter kring ett bord i mitten av ett rymligt konferensrum. En punkt i 

programmet diskuteras. Två tjänstemän har precis gjort en noggrann beskrivning av sitt arbete. 

Även här har det som diskuteras en koppling till det andra målområdet, rörande förhållanden 

som under uppväxten får konsekvenser långt fram i livet. En presentation på ca 10 minuter 

inleder diskussionen. Det handlar om pågående insatser rörande förskolornas arbete riktat mot 

barn och föräldrar, där förskollärare från olika förskolor varit delaktiga i utformningen av ett 

material som kan användas i föräldragrupper, vid föräldramöten osv, för att engagera föräldrar 

och lägga grunden för en god psykisk och fysisk hälsa. Vad som framgått av tjänstemännen 

uppfattas oklart utifrån politikernas sida. Ordförande lämnar ordet fritt och det uppstår en 15 

minuter lång diskussion mellan två politiker och två tjänstemän. Några politiker är tveksamma 

och har synpunkter på insatsens genomförande, någon undrar om inte insatserna borde riktas 

till ännu yngre åldersgrupper: ”Jag tycker det är jättebra, det här med samtal med föräldrarna 

[…] så tycker jag kanske att det ska börjas tidigare […]”, säger en av politikerna. 

Diskussionen övergår därefter till att prata om behovet av kompetensutveckling bland 

förskollärare. Politikern ger uttryck för tveksamhet kring behovet för satsningen. Precis som 

i det tidigare exemplet har citaten plockats från denna diskussion, i syfte att bena 

upp den i relation till tidigare resultat och teori. 

P: Det här med samtalsteknik, det borde man väl kunna, kan jag tycka, när man 

är förskollärare och möter föräldrarna?! Jag förstår inte riktigt att man ska ha en 

7,5 poängskurs för att lära sig att samtala? Det ingår litegrann i rollen som 

förskollärare […]. 

Politikern ovan talar utifrån sina erfarenheter för att hämta stöd till sitt argument. 

Detta är informellt stöd och beskrivs komma från egna erfarenheter (jfr med 

beskrivningen av fundamentets informella stödresurser i den inledande delen av detta 

kapitel). Vad hen stödjer sig på är egna förväntningar på hur en 

förskoleverksamhet bör drivas. Det finns även förväntningar på utbildningens 

innehåll.  

P: […] men, men om jag säger såhär, […] att vara förskollärare och jobba i en 

grupp, det handlar ju också om en kontakt med föräldrarna och det ingår i 

utbildningen. Så därför är jag lite tveksam till vad det innebär att vara 

samtalsledare. Jag tycker det är naturligt, man behöver inte utbilda sig till det. 

[…] Så jag har lite svårt att förstå, måste jag säga.   
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Som framgår av tidigare analys är funktionen av ett sådant stöd för informellt för 

att vara ett tillräckligt starkt argument. Argumentets hållbarhet är därför avhängigt 

av aktör (här position) och situation. Politikern har i detta fall möjlighet att utifrån 

sin position fördela ekonomiska medel till förvaltningen som vill göra satsningen. 

I denna situation är just ekonomin en uppenbar förutsättning för genomförande 

och kompletterar det något svagare kunskapsstödet.  

P: […] Och frågan är, är det vårt projekt eller är det ordinarie verksamhet? Det 

är lite granna e… var går dom här [belopp i kronor] till? Och är det 

lönekostnader under utbildning eller vad är det vi betalar?  

Utifrån aspekten på hur något diskuteras för att leda till ömsesidig förståelse 

framträder en dynamik i diskussionen mellan politikern och tjänstemannen som 

visar oenighet i uppfattning om behovet av kompetensutveckling. Det faktum att 

de inte är överens, eller uppfattar sig inte vara överens, leder diskussionen vidare 

och det blir ett förhandlande om vad som ska gälla. Samtalet kan ses som ett 

exempel på en typisk diskussion (politiker – tjänsteman) där oenighet föreligger. 

Uppfattningarna om vad som är bäst för verksamheten kan vara splittrade mellan 

aktörerna. Detta gäller både innehåll och språklig betydelse av det som diskuteras 

(till exempel vad som kan vara nödvändigt att satsa på) och frustrationen visar sig 

ibland när uppfattningarna skiljer sig. 

P: ”Ja, det är viktigt [skratt] vad man säger, men det är ju också ah [stön] hur ska 

jag säga?”  

Vad detta visar är en diskussion mellan politiker och tjänsteman kring något som 

måste lösas. I detta fall ska ett beslut fattas om medel till sådant arbete som kan 

kopplas till det pågående arbetet med målen. För tjänstemannen blir det i 

förhandlingen viktigt att visa på ett behov av de insatser som uppmärksammats 

som viktiga. Politikern använder kunskapsstöd, men inte av det formella slaget. 

Eftersom makten att fatta beslut kring medlen finns hos politikerna 

kompletterades den svaga formaliteten av position. Det jag vill visa med detta är 

att kunskap som används som stöd, och har olika styrka i ett sammanhang, också 

kan villkoras genom sammansättningen av aktörer. I detta fall kompletteras ett 

svagt kunskapsstöd av politikerns position.  

Diskussionerna mellan politiker och tjänstemän har en fråga-svar-struktur. Den 

bygger på att politikerna är de som ställer frågorna och tjänstemännen svarar och 

förklarar. Det som upprätthåller samtalet är politikernas position då den berättigar 

att frågor ställs. Tjänstemannens argument hämtas många gånger från 

verksamhetens formella stöd. Ett tydligt exempel på detta kommer från en 
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diskussion kring begreppet folkhälsa. Själva begreppet folkhälsa eller 

folkhälsoarbete och dess betydelse (i analysen kategoriserat till inre lokala krav) 

diskuterades eftersom aktörerna hade olika syn på innebörden av arbetet samt 

utvärderingen av det. Begreppet folkhälsa, och det arbete som byggts upp kring 

begreppet är väldokumenterat. Trots det formella stöd som finns kring begreppet 

visade det sig finnas olika uppfattningar utifrån en politiker- respektive 

tjänstemannaroll. Politikern tolkade begreppet utifrån sitt politiska uppdrag och 

lutade sitt argument mot den politiska viljan att inom mandatperioden hinna 

uppvisa ett föredömligt arbete. Diskussionen hamnade slutligen lite vid sidan av 

det som den från början handlade om (folkhälsobegreppet). Istället diskuterades 

hur arbetet borde bedrivas, då det fanns en tydlig intresseskillnad på just den 

punkten. Som argument använde tjänstemannen sin tolkning av texten i 

måldokumentet samt en tidigare visad powerpointpresentation. Detta är 

verksamhetens institutionella dokumentation kring arbetet. I texten fanns 

verksamhetens arbete formaliserat, varifrån kunskapsstöd kunde hämtas. 

Kunskapsstödet blir på så vis också ett verksamhetens minne och en länk till vad 

som historiskt kan berättas (jfr Jakobsson, Mäkitalo & Säljö, 2009). Det skriftliga 

dokument, som i de flesta sammanhang kan få en viktig status, fyllde här en 

funktion för tjänstemannen. Eftersom politikern inte verkade känna till det, fanns 

det ingen möjlighet för hen att möta argumentet, eller att inhämta fakta som stöd 

för sitt argument. Politikern inhämtade istället informellt stöd vilket inte ledde till 

ett hållbart argument, men likväl upprätthöll diskussionen. Tjänstemännens 

formella stöd, med kunskap om vad som står i dokumentet, räckte som argument.  

Det förekommer också att tjänstemän ibland hämtar informellt stöd för sina 

argument. Exempelvis diskuterades uppfattningen om att förskoleutbildningen 

har förändrats. Aktörerna hade olika uppfattningar och en av tjänstemännen säger 

att ”nu får man inte glömma att utbildningen har förändrats lite”, vilket rimligen 

inte är fel, men för att kunna fungera som ett tillräckligt argument i diskussionen 

bör mer kunskap finnas om vilka delar och varför.  

Även om det formella stödet är starkare, framträder det inte lika tydligt i alla 

grupper. Den faktor som påverkar de situationer, då politiker och tjänstemän 

diskuterar, är alltså inte bara styrkan i kunskapsstödet utan också positioner och 

roller. Till exempel är den ekonomiska maktaspekten ett starkt argument för en 

politiker då hen är ytterst ansvarig för verksamheten. Detta är jämförbart med det 

som tidigare framkommit via analysen mellan tjänstemännen och som benämns 

agentskap. Det visar också att de situationer där informellt stöd förekommer 

ibland lämnar större utrymme för makt via roll och position än via kunskapsstöd.  
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Även här anpassas domänspecifik kunskap till sammanhanget, men eftersom 

sammanhanget kräver mer av aktörerna medför det att processerna där 

anpassning ingår blir längre och mer förhandlande i sitt tillvägagångssätt (Carlile, 

2004). Det som framgår av exemplet ovan är att aktörerna har olika intressen. 

Politiker och tjänsteman har inte samma åsikt, vilket innebär att kunskap sätts på 

spel (jfr Carlile, 2004).  

7.2.1 Kommunikationsflöde i asymmetriska relationer 

Enligt Carlile (2004) blir intressekonflikter krävande för de involverade aktörerna 

och de behöver omvandla domänspecifik kunskap till gemensam för att de ska 

förstå varandra. I diskussionen mellan politikerna och tjänstemännen sker precis 

detta. Tjänstemannens långa monologer kan ses som en meningsskapandeprocess 

där omvandling av kunskap pågår. Tjänstemannen (figuren nedan) beskriver och 

förklarar, svarar på frågor osv för att omvandla sin domänspecifika kunskap och 

göra den tillgänglig för både politikern som känner sig tveksam, men också för att 

andra i sammanhanget ska förstå. Illustrationen nedan är hämtad från samma 

sammanträde (det är inte meningen att utdraget ska kunna läsas ordagrant, utan 

ska snarare fungera som en illustration över den monolog som hålls).  

 
 
Figur 18: Transkribering av en tjänstemans rapportering (6 minuters monolog). Kommer från en diskussion mellan 
tjänstemän och politiker (jämför med bilden i förra figuren) 
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Figuren visar ett citat i bildform och handlar om verksamhetens arbete med 

ungdomar. I exemplet beskriver en tjänsteman ett pågående samarbete kring stöd 

till ungdomar i åldrarna 13 till 24 år som handlar om att skapa förutsättningar för 

unga att göra hälsosamma val och utveckla god hälsa och goda levnadsvanor. 

Anförandet kommer som en del av dagordningen där tjänstemannen beskriver 

förvaltningens arbetsinsatser. Detta längre anförande är inte det enda, utan 

utmärker snarare kommunikationen i dessa asymmetriska relationer (mellan 

tjänstemän och politiker), vilket kan tolkas som aktörernas språkliga och 

kunskapsmässiga anpassning till vad situationen kräver. Carlile (2004) menar att 

det krävs en omvandling och förhandling av domänspecifik kunskap i 

sammanhang som möter ny kunskap. Då det som diskuteras är nytt, i den 

bemärkelse att det inte kan antas diskuterats tidigare, och när ett viktigt beslut ska 

fattas är det naturligt att de som fattar beslutet måste ha en förståelse och kunskap 

rörande beslutet.   

7.2.2 Summering  

Vad som sammanfattningsvis kan sägas om kommunikationen mellan tjänstemän 

och politiker är att den visats innehålla djup och intensitet. 

- Längre diskussionerna kring målen (långsammare kommunikationsflöde)  

- Förhandling i dessa sammanhang  

- Kan sätta aktörernas intressen på spel  

- Yrkesroller och positioner framträder och kan komplettera svagt 

kunskapsstöd 

- Skildrar asymmetriska relationer.  

7.3 Ytterligare analys av resultatet  

Det första delsyftet handlar om att förstå hur meningsskapande villkoras med 

hjälp av kommunikation rörande innebörd av olika målformuleringar i stävan mot 

en gemensam förståelse, varför jag ägnar denna analys till att belysa just dessa 

delar 

7.3.1 Kommunikation  

Villkoren för kommunikationen ser olika ut i de två sammanhangen. 

Meningsskapandet i ett sammanhang skiljer sig därmed från ett annat beroende 

på att aktörerna kommunicerar olika med varandra. För att förstå, tolka och enas 

om vad som ska gälla behöver de diskutera betydelser av vad de menar på olika 

sätt och olika mycket. De tolkningar som görs inom varje grupp, kring till exempel 
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begrepp, ger form åt diskussionernas innehåll. Aktörerna i de två exemplen har 

kunskapsmässigt olika avstånd till varandra, vilket påverkar begriplighet och 

ibland behöver viss anpassning av kunskapen göras för att den ska bli begriplig 

när den förmedlas. Detta gör också att flödet i diskussionerna utvecklar olika 

karakteristika, som jag valt att förenklat generalisera till två typiska 

kommunikationsmönster; snabba och effektiva samt djupa och intensiva. Med 

detta nämnt, är avsikten inte att påstå att det ena sättet är bättre än det andra. 

Generaliseringen bygger på de analyserade exemplen och sammanfattar det 

typiska.  

Det har hittills visat sig att roller, positioner och förvaltningstillhörighet (till 

exempel yrkesspråk) har betydelse för kommunikationen aktörerna emellan och 

för deras meningsskapande. Att vara tjänsteman eller politiker ger olika 

möjligheter att använda formella respektive informella kunskapsstöd. Kunskap 

hanteras genom kommunikation för att den ska bli tillgänglig genom tolkning och 

kunna leda till ny och gemensam förståelse. Beroende på hur väl aktörerna förstår 

varandra utifrån uttryck, fackspråk mm kommer deras diskussioner att påverkas, 

eftersom betydelser av begrepp och innebörd ska processas olika mycket. Det är 

process av kunskap, som blir nödvändig när aktörer från olika domäner möts 

(Carlie, 2004). Kommunikationen är att betrakta som ett verktyg i 

meningsskapandet. Vad som sägs i ett sammanhang blir till erfarenheter och 

kunskaper (jfr Mäkitalo & Säljö, 2004; Säljö, 2002; Vygotskij, 2001), vilket innebär 

att meningsskapandet påverkas av kommunikationen.  

7.3.2 Relationer  

I relationen mellan aktörerna, som jag här vill betona, konstrueras mening 

(Gustafsson & Rystedt, 2009). Relationerna i grupper där enbart tjänstemän 

förekommer är symmetriska och i grupper där både politiker och tjänstemän 

förekommer är asymmetriska. Utifrån symmetri har aktörernas roll och funktion i 

organisationen haft en avgörande betydelse. Det kan därför anses finnas en 

inbyggd obalans i relationen inom en av de två aktörsgrupperna. Att vara politiker 

innebär andra befogenheter och annat ansvar än att vara tjänsteman. Aktörerna 

skiljer sig åt vad gäller kunskap, språk, makt, praktiska bekymmer osv. Politiskt 

valda företrädare innehar till exempel automatiskt en makt och ett ansvar för de 

verksamheter som finansieras av kommunen, alltså för lokala välfärdspolitiska mål 

(jfr Bergmark & Minas, 2007). Tjänstemän har att förhålla sig till politikerna, följa 

deras beslut samt följa lagar (Lundquist, 1998). Det innebär att de också har olika 

roller inom organisationen som ger dem olika positioner i förhållande till 
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varandra. När politiker och tjänstemän träffas i ett sammanhang kan man påstå 

att det finns viss asymmetri i maktpositionerna (jfr Lundquist, 1998). Detta är en 

tänkbar bakomliggande faktor för att även förstå hur diskussionerna formas i 

dessa sammanhang. Relationerna mellan de politiker och tjänstemän som 

studerats påverkar deras kommunikation, viket får effekter för meningsskapandet 

i sammanhanget.  

7.3.3 Kunskapsdomäner  

Jag vill också göra kopplingen till Carliles (2004) studie om processer rörande 

kommunikations- och kunskapshantering för att på så vis betrakta 

meningsskapande. I de uttryck som finns i målformuleringarna finns också 

tidigare existerande föreställningar inbyggda, vilket gör att aktörer inom olika 

kunskapsdomäner bygger upp olika förståelser av ett begrepp, till exempel 

begreppet tillgänglighet. Samhällsbyggnadsförvaltningen och socialförvaltningen 

har skapat sina idéer om vad begreppet betyder, men det har även politikerna 

gjort. Vad detta kapitels två exempel visar, är att aktörsgrupperna har olika sätt att 

kommunicera och att vägen till meningsskapande inom dessa två grupper därför 

ser olika ut. Skillnaderna kan förklaras med hjälp av att aktörerna tillhör olika 

kunskapsdomäner. Aktörerna representerar olika förvaltningar och har olika 

yrkesmässiga kunskaper. Då de kunskapsdomäner som aktörerna representerar 

skiljer sig åt, måste aktörerna förklara och beskriva saker på olika sätt för att göra 

sig förstådda. Mäkitalo och Säljö (2004) benämner detta institutionella språk. 

Detta visar samtidigt att aktörernas olika yrkesbakgrund och traditioner spelar roll 

för hur de uttrycker sig. Gruppen med symmetriska relationer (endast tjänstemän) 

har ett regelbundet samarbete med varandra. De träffas oftare vilket kan innebära 

att de genom sitt samarbete konstruerat en egen kunskapsdomän som bygger på 

redan upparbetad kollektiv kunskap (jfr Carlile, 2004; Edwards, 2012). Kunskapen 

kan beskrivas som organisationsövergripande då den rör flera kunskapsområden 

inom organisationen och sträcker sig över samtliga förvaltningar. Dessa aktörer 

kan alltså förstå varandra väl, trots att de kommer från olika delar av 

organisationen, eftersom de gemensamt byggt kunskapen om bland annat 

varandras domänspecifika kunskap. Lite förenklat uttryckt kan man säga att 

tjänstemännens diskussioner handlar om att hantera vardagsbegrepp, precis som 

i ett vardagligt arbete. Begreppen tillhör det praktiska arbetets vardag varför de 

återkommande kan används på ett smidigt sätt inom gruppen. Mäkitalo och Säljö 

(2002) skriver också om att en daglig användning av uttryck i arbetet visar en 

koppling till den praktik de skapats inom. Ur den analyserade situationen kan detta 
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förstås som att tidigare möten, tjänstemännen emellan, har format deras sätt att 

tala, varför det inte uppstår tveksamheter eller motstånd.  

Aktörernas arbete är det primära sammanhanget för deras interaktion och 

meningsskapande. Det är i kommunikationen med kollegorna som aktörerna erfar 

och bygger en gemensam förståelse kring verksamhetens målområden. Genom 

varandras berättelser uppstår en länk till det praktiska arbete som sker inom olika 

förvaltningar. Enligt ett sociokulturellt perspektiv spelar sammanhanget och 

samspelet en viktig roll för meningsskapandet (Gustafsson & Rystedt (2009). Det 

är framförallt sammanhangen utanför utbildningsystemet som (enligt denna syn) 

har betydelse för människors kunskapsutveckling och lärande. I denna studie sker 

aktörernas möten inom ramen för arbetets olika sammanhang, i smått och i stort. 

De olika mötessammanhangen bär med sig förvaltningarnas olika idéer om vad 

som är viktigt att prata om, hur det bör uttryckas osv. Alla som ingår i gruppen 

har en relation till varandra. Vidare representerar de olika förvaltningar, 

kunskapsområden och kultur (kunskapsdomän), vilket formar det unika i 

sammanhanget. Resultatet visar den effekt som relationerna och kunskapen kan 

ha på kommunikationen, vilket kan antas vara den bakomliggande förklaringen 

till att det i sammanhangen också skapas två olika typer av kommunikations-

mönster, med olika samtalsflöden. Mönstret i sig är inte intressant mer än för att 

konstatera att olikheter finns. Det som är intressant att veta är vad dessa två 

mönstertyper säger om kommunikationen inom det ena respektive det andra 

sammanhanget. Det faktum att det finns ett mönster framhäver alltså 

bakomliggande förutsättningars betydelse. Aktörerna formar sin kommunikation 

utifrån de förutsättningar de möter. De anpassar språket så att alla förstår, eller 

verkar nöjda. Ibland handlar det om att ge långa exempel från vardagspraktiken, 

att svara på politikers frågor eller att prata på ett sätt som vittnar om att 

språkbruket är bekant. Oavsett vilket, så handlar det om att gemensamt skapa en 

förståelse för det som diskuteras, för det gemensamma i arbetet. Genom att 

aktörerna diskuterar med varandra, oavsett typ av relation, medför samspelet nya 

sätt att tolka, förstå och tänka. 
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Figur 19: Sammanfattande figur över villkoren för meningsskapande  

Avslutningsvis vill jag understryka att kunskap, relation och kommunikation (se 

figuren ovan) är en del av aktörernas sammanhang. Detta är de komponenter som 

har visat sig villkora meningsskapandet i samband med målformuleringsarbetet. 

Kunskap visar sig genom aktörernas användning och kunskapsstöd, hur väl det 

fungerar och vilket stöd som kan tolkas påverkas av aktörernas kunskapsdomän. 

Aktörernas relationer och kommunikation har också visat sig ha inverkan på 

tolkningen.  
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8 Kompetens för målformuleringsarbete   

Att beskriva aktörernas arbete från olika synvinklar kan göra att man får syn på 

olika saker. Detta kapitel har därför ett annat fokus, men är likväl en fortsättning 

på det redan genomförda analysarbetet. Tidigare fokus på meningsskapande och 

gemensam förståelse visade hur det går till när gemensam förståelse nås och vad 

som krävs. Det framgick bland annat att aktörernas kunskap, relationer och 

kommunikation villkorar meningsskapande. Som en fortsättning på 

undersökningen av aktörernas målformuleringsarbete studeras här kompetens. 

Tanken är att se vad som ytterligare fanns att upptäcka av det som görs i handling, 

med fokus på användning av kunskap som stöd för diskussion i ett visst 

sammanhang.  

Här studeras hur aktörerna agerar77 inom ramen för sin verksamhet, för att få en 

mer nyanserad bild av målformuleringsarbetet. Syftet har varit att förstå hur 

kompetens kommer till uttryck i de sammanhang då verksamhetens mål 

diskuteras och hur den kan förstås som en del av agerandet i samband med 

målformuleringsarbetet.  

Även i detta kapitel 78  presenteras gruppen av tjänstemän för sig och den 

blandande gruppen med både tjänstemän och politiker för sig.  

8.1 Rustad för arbete – Analyssteg 5 och 6 

Mötessammanhangen är många, aktörerna likaså. En del träffas oftare än andra. Vilka som 

ses och vad som avhandlas beror på syftet med mötet och frågornas art. Att kunskap är centralt 

för aktörernas uppdrag kan utläsas av skriftliga dokument, men det är också något som hörs i 

olika sammanhang. För att visa exempel på värderingen av ett kunnande ges två korta 

skildringar. De är hämtade från två olika observationer.  

Just nu i denna stund delas ett stort tack ut för väl genomfört arbete. Gruppen har arbetat aktivt 

och stämningen är god. Mötet lider mot sitt slut och ett sorl börjar stegras, men avbryts plötsligt 

av en röst: ”Jag måste passa på att tacka er! Ni gör ett otroligt arbete! Ni är så duktiga så det 

inte är sant och det är därför ni är med. Det viktiga är att vi hittar de människor som vi känner 

                                                      
77 Hur görandet uttrycks i handling 
78 Precis som i kapitel 6 så finns också här en uppdelning mellan tjänstemän och 
tjänstemän och politiker. 
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att vi ska jobba för. Det betyder jättemycket när det gäller kunskapsinhämtning. Som politiker 

kan man inte göra annat än buga och tacka”.  

I ett annat sammanhang har aktörerna precis påbörjat sitt möte. De sitter samlade kring ett 

bord. Alla känner inte varandra, så en presentation är på sin plats. Någon berättar lite om sig 

själv: ”Jag är dels utbildad socionom och har jobbat med olika delar. Jag är också utbildad inom 

kommunikation och marknadsföring så jag har erfarenhet från både den privata sektorn och 

den offentliga”. Detta handlar om hur arbetet med målen kan utformas för att nå ut till hela 

organisationen.  

Detta är två exempel som visar hur erfarenhet och utbildning kan komma till 

uttryck i aktörerna diskussioner och väva sig in i ett sammanhang där det får 

betydelse. Det framgår av det första exemplet att aktörerna har presterat bra, att 

arbetet de gjort är viktigt och att det krävt något av dem. Något som uppskattas. 

Den som berättar om sin yrkesbakgrund har förmodligen något som andra är 

intresserade att ta del av, något som gynnar arbetet, organisationen, kollegorna. 

Kanske är det retorik och ett sätt att legitimera det som senare kommer att 

diskuteras? Gissningarna kan vara fler, men det exemplen har gemensamt är att 

de pekar på kvalitéer som verkar ha ett värde för arbetet. Aktörerna är på olika 

vis rustade att arbeta tillsammans, att agera i den praktiska verksamheten med allt 

vad det innebär. Men hur kommer det till uttryck i handling i de observerade 

sammanhangen?  

 

Figur 20: Dokumentation från observation   

För att få reda på mer studeras närmare vad denna rustning består i. Hur 

framträder kompetenser i handling? Jag definierar kompetens, som ovan, kort sagt 

förmågan att utöva visst arbete eller arbetsuppgift.  
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Det praktiska görandets uttryck i handling  

Analysen baserar sig på material från observation 6 och består av två olika 

gruppkonstellationer, vilket här innebär två olika sammanhang.  

I analysen av empirin framkommer vad aktörerna praktiskt gör när de arbetar med 

målen. Det praktiska görandet uttrycks genom aktörernas kompetens att använda 

kunskap och erfarenhet i samspelet kring ett måldokument. Det är tre 

kompetensområden som har framträtt. Dessa är begrepps-, resurs- samt 

relationsorienterad kompetens. Resultatet presenterar en generell gestaltning av 

det typiska i det som framträtt i diskussionerna. Det handlar om sätt att agera i en 

situation, det som visas är ett mönster av handling som framträtt.  

Varje kompetens kan innehas av flera personer, cirkulera eller vara mer 

utmärkande för någon av aktörerna. Jag har inte synliggjort resultat i relation till 

individ, eftersom jag ansett att det inte är intressant. Det som istället är av intresse 

är den handling som framträder och som kan beskrivas som kompetens i samband 

med aktörernas arbete. Först presenteras resultat kring de tre kompetensområden 

som framträtt. Därefter fördjupas analysen rörande hur dessa kan relateras till 

agentskapet.  

8.1.1 Begreppsorienterad kompetens  

Begreppskompetens 79 , eller begreppsorienterad kompetens, handlar om att 

aktörerna verbaliserar domänspecifik kunskap genom att använda och synliggöra 

begrepp som av verksamheten anses viktiga. Vad som utmärkt sig är att det finns 

enstaka begrepp och grupper av begrepp som har ett värde för organisationen 

och därmed också för aktörerna. I diskussionen om måltexten pratar aktörerna 

om vad som är viktigt och vad som bör vara med i ett slutligt dokument. 

Resultatet visar att begreppen fungerar som verbalt stöd för ett agerande. Genom 

att använda etablerade begrepp uttrycks också en kunskap om dess betydelse. I 

analysen kan jag, som tidigare nämnts, aldrig veta den exakta betydelse som avses 

mer än det som uttrycks. Samma gäller för aktörerna. Dessutom tillkommer alltid 

en tolkning, även om det som uttrycks är tydligt. Kort sagt har begreppsorienterad 

kompetens med förekomst och användning av begrepp att göra, vilket presenteras 

närmare i texten nedan. 

                                                      
79 Resultatet bygger på analyssteg 5 och gäller observation 6 (två grupper) 
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Förekomst och användning  

Det förekommer begrepp som är aktuella för viss verksamhet men också aktuella 

för sin tid. De begrepp som återkommer i större omfattning än andra (gäller 

observation 6) är inflytande, delaktighet, hälsa och trygghet, för att nämna några 

exempel (i metodkapitlet anges fler). Begreppen har en central roll och är viktiga 

för verksamheten. De förekommer inte bara i samtalen mellan aktörerna utan 

även i de skriftliga dokument som används som underlag vid mål-

formuleringsarbetet. Begreppen används i interaktion med övriga i gruppen, för 

att betona vad som är viktigt eller för att förklara något. Kompetensen består i att 

använda och förmedla innebörd kring de verksamhetsviktiga begreppen. Att 

använda begreppen innebär att aktören kan antas ha en uppfattning om 

begreppens betydelse och funktionalitet i sammanhanget.  

Det finns en skillnad mellan olika aktörers användning av begreppen. Begreppen 

upprepas på olika sätt genom de samtal aktörerna har (avser här endast 

observation 6). Det som visat sig är vilka verksamhetsrepresentanter som mer 

frekvent använder ett visst begrepp. Begreppsorienterad kompetens handlar om 

att hantera de ”viktiga” begreppen och förmedla en förståelse.  

Begreppen förekommer i de diskussioner som aktörerna har kring målen - 

hur används de då? 

Resultatet visar att begreppsanvändningen är av två slag. Det som framträder är 

att aktörerna ibland endast nämner ett begrepp eller också att de nämner ett 

begrepp men är angelägna att förklarar det/ge sin tolkning av det. Det kan till 

exempel yttra sig genom att aktörerna i samtalet hakar på pågående diskussion 

som kretsar runt ett begrepp för att förklara detta. Här redogörs för de 

diskussioner där förklaring ingår, men först vill jag kort visa exempel på när 

aktörerna endast nämner ett begrepp, utan att förklara det. Det är i de situationer 

där begreppen nämns som möjligheten funnits att skanna av förekomsten. Som 

exempel illustreras i tabellen nedan förekomsten av de vanligaste begreppen. 

Samtliga begrepp har koppling till måldokumentet och ligger inom ramen för 

observation 6. Vid detta tillfälle sitter aktörerna med ett textdokument framför sig 

(se arbetsdokumentet, tabell 3, i kapitel 2). I arbetsdokumentet kan man hitta 

samma begrepp lite utspritt i texten. Formuleringar som ”Barn och ungas 

deltagande och inflytande möjliggör utveckling för individen och för samhällets 

demokratiska processer” eller ”Det bidrar till hållbar utveckling och skapar 

mervärde genom delaktighet och inflytande” finns i texten. Det finns alltså 

anledning att prata om vissa begrepp.  
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Tabell 9: Förekomst av begrepp i samtal mellan aktörerna. Begreppen har koppling till målformuleringsarbetet (Obs. 
6). I tabellen betecknas Omsorgsförvaltningen med O, Kommunstyrelsens förvaltning80 K, Socialförvaltningen med 
So, Stadsbyggnadsförvaltningen med S, Utbildningsförvaltning med U, Kulturförvaltning med Ku och 

Miljöförvaltning med M.  

Tabellen visar de fyra mest nämnda begreppen. Som framgår av resultatet nämns 

inflytande 43 gånger i samband med måldiskussionerna. Den förvaltning som flest 

gånger beskriver något med hjälp av inflytande är socialförvaltningen, därefter 

kommunstyrelsens förvaltning samt omsorgsförvaltningen. Inflytande är ett 

centralt begrepp i socialtjänstens verksamhet och kan av det skälet anses som 

naturligt för de aktörer som representerar socialförvaltningen. Själva 

användningen av ett begrepp kan tolkas som att de som talar vet eller förväntar 

sig att resten av gruppen vet vad som avses. Ett exempel kommer från en 

kommentar då en aktör (tjänsteman från omsorgsförvaltningen) säger att ”man 

skapar sig förutsättningar för inflytande i alla fall”, som ett konstaterande. Ett 

annat exempel kommer från en situation då tjänstemännen diskuterat och en av 

dem för noteringar på papper, för att inte glömma vad gruppen har diskuterat och 

beslutat, då en av tjänstemännen (från Kulturförvaltningen) poängterar att 

begreppet inflytande måste finnas med i den skriftliga dokumentationen och 

säger: ”du kan skriva inflytande där”. Detta markerar betydelsen av begreppets 

förekomst. Först förekommer det i diskussionen mellan aktörerna i gruppen, 

därefter noteras det i det dokument som kommer att läsas av aktörer som inte 

deltagit i diskussionen, aktörer från olika förvaltningar.  

Jag har också tittat på innehåll och relationen mellan olika begrepp. Begreppen 

inflytande och delaktighet används ofta i kombination. Diskussionerna kring 

begreppet inflytande innehåller förklaringar som svarar på vad inflytande innebär 

eller hur det kan förstås genom begrepp som delaktighet, makt över sitt liv, 

                                                      
80 Denna skiljer sig något från övriga uppdelningar. De personer som här representerar 
K har sina rötter/förståelse i samhälls- socialtjänst- och folkhälsofrågor. 

Begrepp som ingår Totalt O K So S U Ku M 

Inflytande  43 5 7 16 1 5 9 - 

Delaktighet  40  3 17 6 - 6 8 - 

Hälsa 39 9 13 9 2 6 - - 

Trygghet  39 9 16 4 2 5 3 - 
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demokrati och likande. Vad som mer diskuteras och kopplas till begreppet, är hur 

inflytande kan uppnås. Det kan till exempel vara genom utbildning eller någon 

form av praktik, som leder till arbete. Inflytande kan också nås genom tillgång till 

teknik (datorer, mobiltelefoner, appar), vilket i sin tur kan underlätta 

informationssökning eller underlätta vardagen på något sätt. Till exempel säger en 

av tjänstemännen från socialförvaltningen att tekniken är en del av delaktigheten: 

”det blir ju en del av att ha tillgång till tekniska apparaturer, den kunskap som 

finns”. De möjligheter som medborgare ska ges för att bli delaktiga i samhället, 

behöver därför kunna anpassas till olika åldersgrupper därför att tekniken kan 

innebära olika utmaningar för olika individer. Tekniska lösningar ska kunna 

anpassas till både yngre och äldre samt användas till vardagsinsatser som påverkar 

inflytande, till exempel att klara sina inköp själv eller att kunna hitta intressanta 

fritidsaktiviteter som är anpassade för individuella behov. Sammantaget leder 

aktörernas diskussion till ett gemensamt och medvetet arbete från olika 

förvaltningshåll som ska leda till att fler medborgare får möjlighet till inflytande.  

Betydelser av och relationen mellan begrepp illustreras i de två figurerna nedan 

(figur 21 och 22).  

 

Figur 21 Komponenter som framgår i diskussionen kring begreppet inflytande. Bilden illustrerar vad som av analysen 

är karakteristiskt för begreppet. 

Det som diskuteras inom ramen för begreppet inflytande kan kopplas till andra 

begrepp (så som delaktighet, makt, samhällsgemenskap, demokrati och 

självständighet) men också till olika insatser och praktiska exempel i vardagen 

(teknik, utbildning, praktik, bostäder, fritid), med hjälp av vilka medborgarna kan 
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känna till exempel delaktighet. Dock måste dessa ibland anpassas för att inte bli 

ett hinder i den praktiska vardagen, till exempel behöver bostäder vara anpassade 

för att alla ska ges samma möjligheter). De olika beståndsdelarna som brutits ut 

ur begreppet inflytande ovan kommer från aktörernas diskussioner och markerar 

vad som hänger ihop med begreppet. Det är tydligt att aktörerna är inriktade mot 

att ge medborgarna möjlighet till samhällsdeltagande på olika nivåer. 

Teknikanvändning framstår som en viktig komponent då det återkommer i 

aktörernas diskussioner. De är medvetna om att alla medborgare inte har tillgång 

till datorer eller kunskap om digitala verktyg, vilket kan påverka möjligheten till 

inflytande om det inte sker en anpassning. Teknik blir en fråga om demokrati och 

inflytande. I de fall tekniken kan anpassas till användarna är inte bara en ökad 

demokrati vunnen, utan även delaktighet, makt osv.   

Det var därför vi pratade om demokratifrågan, för att har du tillgång till 

informationsflödet och har du tillgång till att kunna söka, då har du också 

möjlighet att på något sätt att kunna… om du vill ha inflytande.   

Vidare framgår av diskussionerna att begreppen kan tolkas utifrån 

verksamheternas arbete och ansvar, då relationen mellan begrepp och förvaltning 

framgår i det analyserade materialet. Aktörerna anser till exempel att trygghet kan 

betyda olika saker för olika förvaltningar, varför de menar att det kan vara bra att 

varje förvaltning närmare får precisera begreppets innebörd utifrån sina 

åligganden och yrkesansvar.  

Citatet visar exempel på en diskussion om trygghet.  

K: Ja, och det är ju så svårt, eftersom trygghet är ett så vitt begrepp. Först skulle 

man behöva diskutera "vad är trygghet?", det är ens egen... 

So: Fast det är ju egentligen upp till varje förvaltning, oavsett om du jobbar på 

miljöförvaltningen eller på stadsbyggnad. Det blir ju… man ska ju verka för ökad 

trygghet och det gör man med belysning där och där, och miljö genom att man 

ska vara trygg som konsument på olika sätt, så det är ju egentligen ganska bra 

ord. 

So: För alla förvaltningar kan nog koppla mål dit, eller aktiviteter dit. 

K: … föra ett eget resonemang, vad betyder det. 

So: Ja, för vår förvaltning, ja... 

K: ... vad menar vi med trygghet... ja! 

Målområden som handlar om att skapa förutsättningar för jämlika och jämställda 

levnadsvillkor samt för trygga och goda uppväxtvillkor, innehåller diskussioner 
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om innebörden av trygghet. Det är därför inte konstigt att aktörerna återkommer 

till att diskutera trygghet inom flera olika målområden. När de diskuterar är de 

också överens om att det inte är konstig att man tolkar begreppen olika beroende 

på vad man arbetar med. För den som arbetar inom skola (hör till 

utbildningsförvaltningen) har trygghetsbegreppet kopplingar till skolmiljön. Det 

aktörerna diskuterar utifrån skolans arbete har fokus på eleverna, deras 

arbetsmiljö och antal lärare. Socialförvaltningen återkommer istället till 

boendefrågor och miljön, både inne och ute.  

Figur 22 visar ett förenklat begreppsligt nätverk över trygghet, men flera saker har 

diskuterats och kopplingar görs även till andra begrepp. Boende till exempel, kan 

ses utifrån aspekter på både hälsa, inflytande, delaktighet och trygghet. Ett boende 

utan hiss skapar svårigheter i vardagen, till exempel för den som är 

funktionshindrad, vilket kan påverka tryggheten. Utemiljön (som ansvarsmässigt 

tillhör stadsbyggnadsförvaltningen) ansågs ha tydliga kopplingar till trygghets-

begreppet och aktörerna nämnde de arbetsuppgifter som kunde tänkas leda till 

ökad trygghet. Till exempel bedömdes gatubelysning vara en viktig del av 

tryggheten utomhus och den fortsatta diskussionen visade aktörernas kommande 

arbetsinriktning. Samma gällande cykelvägar, snöröjning osv.  

Genom färgmarkering i figuren (figur 22) illustreras en kedja av kopplingar mellan 

ord, begrepp och den tolkning som aktörerna gör av begrepp i sin roll som 

representanter från olika förvaltningar. Här diskuterar de begreppet trygghet. 
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Figur 22 Komponenter som framgår i diskussionen kring begreppet trygghet. Bilden illustrerar vad som av analysen 
är karakteristiskt för begreppet samt relationer. Färgerna representerar olika förvaltningar, där rosa färg står för 
utbildningsförvaltningen, gul för socialförvaltningen och blå för samhällsbyggnadsförvaltningen. 

I det sammanhang aktörerna befinner sig när de tillsammans diskuterar målen, 

formar de gemensamt innebörden av begreppet trygghet, som här valts som 

exempel.  

So: Nu ska jag inte prata emot mig själv, men jag tänker såhär ska vi... det ingår 

inte, så vi tänker rätt nu, det ingår inte i trygghet. Det kan ju vara ett delmål 

"trygghet", att motverka våld i nära relationer, sen vet man rent generellt 

forskningsmässigt att ojämställda samhällen ... att det ökar våldet i relationerna, 

det vet man. Ju mer ojämställt du har det i ett samhälle desto mer våld i nära 

relationer., det har du, det kan man se…, men jag funderar på: ska det vara en 

egen punkt? 

I den fortsatta texten resoneras närmare kring begreppens användning ur en 

kompetensaspekt i relation till funktion81, sammanhang samt kunskapsstöd. 

 

 

                                                      
81 Arbetsuppgift, d.v.s. aktörens funktion i arbetet   
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Funktion och yrkesroll  

Det är tydligt uttalat att varje aktör som sitter med i diskussionen också är där för 

att representera sin verksamhet. Att vissa begrepp används frekvent kan ha flera 

förklaringar. Det pratas om att öka inflytande i samhälle och vardag bland både 

äldre och yngre. Begreppet förekommer i styrdokument och tillhör den kunskap 

som tjänstemännen kan antas ha rörande till exempel socialtjänstens lagstiftning 

(socialtjänstlagen), skolans lagstiftning (skollagen), politiska förslag och 

förarbeten till lagstiftning (till exempel prop. 2013/14:191 som fokuserar på 

unga). Målgrupperna som behandlas i dessa är både unga, äldre och personer med 

funktionsvariationer. I Kulturutskottets betänkande (2013/14: KrU9) betonas 

unga människors möjlighet till inflytande över samhällsutvecklingen. I de 

nationella dokumenten ses det som nödvändigt att ungdomar (13-25 år) får 

möjlighet till inflytande inom flera områden, till exempel inom hälsa, kultur, 

arbete, utbildning osv. När det gäller människor som har behov av samhällets 

hjälpinsatser betonas inflytande i relation till samhällets insatser. Här nämns 

brukarinflytande, men också genomförandeplaner, nationell värdegrund för äldre 

m.m. Detta är bara några exempel som visar att de förvaltningar som arbetar med 

utbildning, socialtjänst, vård och omsorg samt kultur inom en kommunal 

verksamhet kan förväntas använda vissa begrepp mer naturligt än andra och ur 

olika aspekter beroende på ansvarsområde. Just därför måste varje begrepp fyllas 

med innehåll, vilket aktörerna gör genom sina diskussioner och genom de lokala 

dokument de skriver. Även begreppet delaktighet är något som ofta förekommer 

inom skola och socialtjänst. Det är en fråga om rättigheten att vara med i 

samhället, på samma villkor som alla andra, och gäller både barn och vuxna. Både 

begreppet delaktighet och inflytande har koppling till demokrati (till exempel allas 

lika rättigheter till skola, utbildning, arbete). Delaktighet är också ett begrepp som 

ofta sammanförs med inflytande, till exempel delaktighet och inflytande i skolan, 

inom äldreomsorgen, i samhället osv. Delaktighet och inflytande diskuterades av 

aktörerna i de olika sammanhangen. I samband med diskussionerna gjordes 

formuleringar i text där olika förslag diskuterades, till exempel ville några att man 

skulle formulera en mening med ”skapa förutsättningar för delaktighet och 

inflytande” eller ”öka allas delaktighet och inflytande” men också ”verka för ökad 

delaktighet och inflytande”. Vidare diskuterades vilka medborgare man avsåg att 

prioritera i arbetet eftersom det skulle påverka arbetets utformning och inriktning. 

I aktörernas diskussion framgick också barns uppväxtvillkor och äldres 

levnadsförhållanden i relation till de nämnda begreppen.  

I ett av sammanhangen diskuterades begreppen lite djupare, så att likheter och 

skillnader framträdde. Någon av aktörerna uttryckte att det är en väldig skillnad 

210



KAPITEL 8  

 

235 

 

mellan begreppen och att inflytande handlar om att vara med och bestämma och 

delaktighet handlar om att få del av det som finns i samhället. Aktörerna pratade 

om att delaktighet är en förutsättning för inflytande. Möjligtvis blev 

diskussionerna (kring begreppens betydelse) längre i detta sammanhang tack vare 

att där fanns aktörer som förklarade begreppens betydelser. Förklaringarna kan 

bero på att miljöförvaltningen och tekniska förvaltningen fanns representerade 

och att det fanns ett behov av att förstå varandra. Detta speglar också den kontrast 

som visade sig i det andra sammanhanget. Där representerade aktörerna 

utbildnings-, kultur- och socialförvaltningen (två representanter) och förklaringar 

av betydelser förkom inte i samma utsträckning. Det kan bero på att aktörerna, i 

det sistnämnda sammanhanget, befann sig kunskapsmässigt något närmare 

varandra. 

Sammanhang och situation 

Begreppsorienterad kompetens handlar om att inriktas mot och använda de 

begrepp som kan ha ett värde i arbetet med målen. Aktörerna har med stor 

sannolikhet utvecklat kompetens kring de begrepp de nu använder genom formell 

utbildning och genom sitt arbete, jämför med Andersson och Danielsson (2011) 

och Ellström (1992) som skriver att reell kompetens utvecklas i andra 

sammanhang än i utbildning. I de dokument som ligger till grund för 

målformuleringsarbetet, men också i andra mötessammanhang, används de fyra 

begreppen och kan på så vis sägas vara centrala för aktörernas arbete.   

I de sammanhang som studerats, (inom observation 6) visas olika behov av att 

diskutera de begrepp som används. I den ena gruppen diskuteras inte betydelser 

på samma sätt som i den andra. Detta kan förklaras genom det resultat som 

tidigare framkommit kring olika situationer (se kap. 6), d.v.s. att situationerna är 

enkla i den bemärkelsen att de inte kräver så mycket kunskapsstöd och 

förklaring82, vilket gör att aktörerna inte behöver vända och vrida på betydelser 

av begreppen för att få varandra att förstå. Situationerna kräver dock att aktörerna 

förlitar sig på varandras kompetens, då någon av dem gör en tolkning. I den andra 

gruppen läggs tid på att förklara vad som avses med olika begrepp. Ett sätt att 

beskriva begreppens användning är genom begreppens förekomst i de 

ursprungliga målformuleringarna. Eftersom begreppen redan förekommer i vissa 

utkast kan man anta att de får en betydande roll även i de nya målformuleringarna, 

                                                      
82 Detta har tidigare beskrivits som situationer där syftet är att vägleda eller informera 
kollegor 
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oavsett hur aktörerna tolkar dem. Begreppen används för att förklara och betona 

något av vikt.  

Kunskapsstöd  

Ett annat sätt att förstå vikten av aktörernas begreppsanvändning är genom det 

tidigare beskrivna kunskapsstödet (del av resultatet i kap 6). Begreppsorienterad 

kompetens relaterat till kunskapsstöd framträder när begreppen (fortfarande 

håller jag mig här till de ovan nämnda och vanligast förekommande begreppen) 

får funktionen av formellt generellt stöd (när de uppträder i situationer då 

aktörerna hänvisar till officiella dokument som gäller för samhället i stort, till 

exempel lagar, konventioner). Begreppen verkar få det värde som kan likställas 

med formellt stöd, till exempel sägs delaktighet vara en demokratifråga (enl. en 

aktör från omsorgsförvaltningen). Här kan det direkt ses som en spegling av 

aktörernas plikt att låta medborgarna komma till tals i de beslut som fattas inom 

olika förvaltningar i kommunen genom att organisationen har krav på aktörerna 

(jfr Dunér & Olin, 2011; Liljegren & Parding, 2010). Det innebär att kunskaperna 

om kraven avspeglar sig i arbetet, genom begreppen. De vet hur de bäst ska 

namnge den aktivitet de uppfattar som viktig. Detta kan också vara ett uttryck för 

det jag inledningsvis beskriver som en utpräglat demokratisk syn på uppdraget, 

d.v.s. en slags ”demokratisk anda” som utmärker arbetet. Detta kan i sin tur 

förstås genom de bakomliggande idéerna bakom målformuleringsarbetet. I 

konkret handling, som i dessa diskussioner, framträder värderingar som 

genomsyrar organisationen. De kommer till uttryck genom representationen av 

aktörerna, så som deras formella yrkeskunskaper uttrycks. Aktörerna vet att 

medborgarnas möjligheter till medbestämmande och inflytande är en central och 

övergripande samhällelig fråga, så som det beskrivs i lagstiftning eller nationella 

dokument, till exempel hänvisar omsorgsförvaltningen till att ”det finns en 

värdighetsgaranti i socialtjänstlagen”. Det lokala arbetet är också kopplat till 

begreppen. Här handlar det om att aktörerna använder sig av det lokala stödet när 

de pratar om begreppen (både formellt och informellt). Inflytande och delaktighet 

är begrepp som återkommande används i interna textdokument, till exempel 

kommunens redovisning för åren 2012-2014. Begreppen har ett värde inom 

kommunens egna styrdokument där hänsyn också tas till de prioriteringar som 

bestämts den närmaste mandatperioden där de olika nämndernas arbete förväntas 

följa de beslut som fattats på lokal nivå. Detta innebär att aktörerna, som 

representanter för sin respektive nämnd, vet vilken riktning arbetet inom den egna 

förvaltningen bör ha, men också att det finns frågor som är viktiga för övriga 

förvaltningar inom kommunens organisation. Exempelvis kan det handla om att 

arbeta för att utveckla dialogen mellan invånare och förtroendevalda eller att bidra 
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med att bygga upp ett demokratiskt samhälle. Detta är också sådant som skapar 

förutsättningar för ett gemensamt s.k. lokalt kunskapsstöd. Aktörernas 

diskussioner vittnar också om att vissa frågor har diskuterats mycket inom olika 

sammanhang, vilket kan förstås som ett igenkännande av begreppen inflytande, 

delaktighet, hälsa och trygghet. Om man inte tillhör en förvaltning där begreppen 

hör till vardagsvokabulären eller förekommer i reglerad lagtext (formellt generellt 

kunskapsstöd) kopplat till arbetsuppgifterna, kan betydelsen blir en annan. 

Oavsett om begreppen återfinns i formella sammanhang eller om 

begreppsanvändningen kommer från erfarenheter genom arbetet, så får de 

betydelse genom att de uttalas.  

Den tredje kategorin av kunskapsstöd; individens krav och förväntningar på sig 

själv och sina kunskaper (jfr Dunér & Olin, 2011; Liljegren & Parding, 2010), är 

avhängigt aktör eftersom det inte finns formella dokument att stödja sig på. 

Exempel på detta kan illustreras med hjälp av diskussionen i det tredje 

sammanhanget (som tidigare nämnts kan observation 6 studeras som tre olika 

sammanhang). När aktörerna diskuterat klart målpunkterna och återsamlats gick 

de igenom de nya formuleringarna punkt för punkt, för att alla skulle höra vad 

respektive grupp kommit fram till. I samtalet dem emellan angavs att en av 

målpunkterna inte skulle ändras eftersom de så viktiga begreppen redan framgick 

av förslaget. Ökad delaktighet och inflytande fanns under det målområde som 

handlade om levnadsvillkor för kommunens medborgare. Av exemplet (som är 

ett kort utdrag från dialogen) framgår att aktörerna anser att punkten är tydlig som 

den är:  

Ku: trean [syftar på den tredje punkten i dokumentet de har framför sig] ökad 

delaktighet och inflytande. 

K: den köpte vi rakt av. 

Ku: Ja, den köpte vi rakt av, ja den står ju redan.  

Redogörelsen går snabbt. Ingen av aktörerna efterfrågar någon tolkning av 

begreppen inflytande och delaktighet. Det är dock uppenbart viktigt att 

begreppen kommer till uttryck både i tal och text. Även begreppet trygghet anses 

kunna vara kvar, men däremot av en annan anledning. Samtalet fortsätter: 

Ku: Ja, den köpte vi rakt av, ja den står ju redan. Och nästa också. 

K: Vänta lite nu! Ni köpte ”ökad trygghet”? 

Gruppen: Ja 

K: Med motiveringen? 
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K: Vi tyckte att det är ett väldigt komplext ord, det ingår så mycket i det och då 

tänkte vi ska vi börja förklara och lägga in saker i det då tänkte vi att det försvårar. 

Utan istället får varje förvaltning fylla ordet med vad det betyder för dom. 

Motiveringen är att trygghet som begrepp är svårare att förklara och att en 

tolkning bäst bör göras av respektive nämnd. Begreppet trygghet har alltså 

diskuterats av gruppen, men svårigheten att förklara vad som avses medförde en 

möjlighet att överlåta tolkningen till andra. Båda exemplen innefattar 

användningen av ett begrepp, men på två olika sätt. Det kan i båda fallen antas att 

aktörerna känner till innebörden av begreppen eftersom de använder dem, men 

väljer att inte göra några justeringar eller tillägg. De avstår från öppen tolkning 

(eller från att formulera sin tolkning i klartext). Det innebär också att aktörerna 

visar en typ av kompetens att hantera det kunskapsstöd som finns när det gäller 

verksamhetsviktiga begrepp, så som det uppträder i olika sammanhang. 

Sammanfattning av begreppsorienterad kompetens  

Sammanfattningsvis innebär begreppsorienterad kompetens att använda och 

synliggöra de för verksamheten viktiga begreppen. Eftersom verksamheten har 

många olika inriktningar, blir begreppen innehållsrika i den stund och 

sammanhang de diskuteras. Begreppsorienterad kompetensen kan formuleras 

som en kunskap om aktuella begrepps vikt som kommer till uttryck genom dess användning 

i de sammanhang där det bedöms som relevant. Detta är oavsett den förklaring 

begreppets innebörd tillförs, eftersom förmågan att använda begreppet är 

betydelsefullt i sig. Den bidrar till uppfattningen om ett upprätthållande av 

ordning och att utföra de arbetsuppgifter som är tänkta. Detta kan kopplas till 

förståelsen (oavsett om den förvärvats formellt eller informellt) av begreppen och 

dess centrala värde för arbetet.  

8.1.2 Resursorienterad kompetens 

Resursorienterad 83  kompetens handlar om att låta de kunskaper som är 

sammanvävda och formade av yrket bli tydliga. Denna kompetens har framträtt i 

två mellankategorier84, vilka benämnts sammanhangsorienterad kunskap, som handlar 

om formell kunskap, samt sammanhangsorienterad praxis, där kunskaperna istället 

förvärvas genom arbete. Detta är två mellankategorier som visar hanteringen av 

ämnet som aktörerna diskuterar i samband med utformningen av målen. Båda 

mellankategorierna, relaterar till sammanhanget för diskussionen. 

                                                      
83 Resultatet bygger på analyssteg 6 
84 Se även metodkapitlet, analyssteg 6, Figur 13: Abstraktionsschema med kategorier. Gäller 
diskussionen från arbetsgrupp B (Observation 6, grupp 1) 
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Underkategorierna i den här delen av resultatet handlar om aktörernas inriktning 

på diskussionerna. Här finns formell inriktning (hör till sammanhangsorienterad 

kunskap) samt organisationsbaserad och erfarenhetsbaserad (hör till sammanhangs-

orienterad praxis) inriktning på den kompetens som kommer till uttryck genom 

diskussion. Därför använder jag den formella underkategorin när jag nedan 

diskuterar sammanhangsorienterad kunskap och organisations- och erfarenhets-

baserad inriktning i relation till praxis.  

Samtliga kategorier utgör exempel på kunskap som fått form genom det arbete 

som aktörerna gör när de diskuterar målen. Det är detta som är kompetensen, så 

som den visar sig i det praktiska arbetet (jfr Ellström, 1992) och som kommer till 

uttryck genom aktörernas diskussioner. 

Sammanhangsorienterad formell kunskap  

Mellankategorin sammanhangsorienterad kunskap har en faktabaserad inriktning som 

handlar om den kunskap som aktörerna har och tar för sann. Det är faktakunskap 

som diskuteras som sanningar.  

Formell inriktning på kunskap 

Formell kunskap framträder i första hand genom de teoretiska exempel som anges 

av aktörerna och handlar om sådan kunskap som inte fås genom lokal erfarenhet. 

Aktörerna har initialt en utbildning när de anställs inom organisationen (se tidigare 

beskrivningen av examen i kap 2). Det de förvärvat under utbildningen, men 

också sådant de har anskaffat senare till exempel genom egna studier, kan hjälpa 

dem att bidra med faktabaserad kunskap. Här urskiljs alltså det som är 

formaliserat i både utbildning och praktiskt arbete. Detta kan ses som en formell 

kunskapsbas och en förutsättning för att utföra arbetet på ett bra sätt (jfr 

Elmersjö, 2014). När aktörerna förmedlar faktakunskaper till sina kollegor, 

anpassar de sina exempel till det sammanhang där diskussionen sker. I denna 

kategori av kompetens handlar det om aktörernas möjlighet att omvandla fakta 

från tidigare sammanhang (sådant man lärt under utbildning eller under arbete) 

till den uppgift de har framför sig. Enligt den definition som tidigare angetts i 

avhandlingen belyser det nyss nämnda en aspekt av kompetens i arbete. Även 

citatet nedan ska illustrera exempel på hur formellt inriktad kunskap kommer till 

användning i arbete. Här hämtat från diskussionen om trygghet. Aktören som 

talar är representant för socialtjänsten och pekar på att det finns forskning, 

vetenskaplig kunskap, om att risken för våld i nära relationer är större i ojämställda 

samhällen.  
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So: Nu ska jag inte prata emot mig själv, men jag tänker såhär ska vi... det ingår 

inte... så vi tänker rätt nu... det ingår inte i trygghet, e, varje... det kan ju vara ett 

delmål "trygghet", att motverka våld i nära relationer, sen vet man rent generellt 

forskningsmässigt att ojämställda samhällen ... att det ökar våldet i relationerna, 

det vet man. Ju mer ojämställt du har det i ett samhälle desto mer våld i nära 

relationer, det har du ... det kan man se, men jag funderar på: ska det vara en 

egen punkt? 

Tillvägagångssättet bygger på trovärdighet. Den vetenskapliga kunskapen, som 

framträder i exemplet, bör uppfattas som pålitlig, vilket hänger också ihop med 

vem som talar och legitimitet (som tidigare resultat visar), men också att denna 

kunskap inte uppfattas som motstridig de erfarenheter som aktörerna själva har 

av sitt arbete. Exemplen som aktörerna anger rör situationer som kan förklaras 

med trovärdighet och som visar att aktören vet och kan.  

Sammanhangsorienterad praxis  

Mellankategorin sammanhangsorienterad praxis handlar om kunskap om vad som är 

allmänt brukligt, till skillnad från förra kategorin, som var faktabaserad. Resultatet 

visar två typer av praxis, varför det bildats två underkategorier. Den ena har en 

organisationsbaserad inriktning och den andra en erfarenhetsbaserad.  

Organisationsbaserad inriktning på kunskap  

Organisationen framträder genom interaktiva gränser där aktörerna för 

organisationens talan och värnar dess uppbyggnad. Aktörerna är bärare av 

organisatoriska struktur och ramar. Ramarna definierar organisationens gränser 

genom kollektiva normer, till exempel av lagar eller egna modeller. Detta är vad 

som kan betraktas som domän. Det finns en särskild inriktning på arbetet inom 

en avgränsad del, som på så vis blir specifikt inriktad på vissa uppgifter. Dessa är 

att jämställa med kunskapsdomäner som jag tidigare beskrivit. (jfr Lave & 

Wenger, 1991; Edwards, 2012). Här finns resurser i form av verksamhetstypisk 

kunskap, eller mer specifik kunskap inom vissa områden, d.v.s. förvaltningar. 

Styrning och organisering av arbete kan också visa sig genom de projekt och 

uppdrag som aktörerna fått från överordnade. Exemplet handlar om att upprepa 

sig i text, eller att påminna läsaren om vad som är viktigt.  

Ku: Nästa punkt är ju också en sån [kommun-]modell, egentligen väl? Den med 

sociala investeringsfonderna och detta? Det är bra att det står där också! 

När aktörerna anger förslag om hur man ska arbeta eller något liknande så kan 

dessa förslag vara styrande i någon riktning, eftersom de bygger på det de ser som 

viktigt i sitt uppdrag. Till exempel är uppdragen inbyggda i yrkesutövningen och 
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ansvaret kring att arbeta mot vissa mål. När kompetensen kommer till uttryck kan 

det verka begränsande, men funktionen är samtidigt att hålla sig till lagar och 

etablerade arbetsuppgifter på ett korrekt sätt utifrån uppdrag; ”Så vi tänker rätt 

nu” (citat från aktör). Att ha en organisationsbaserad inriktning på kompetensen 

handlar om att veta var gränsen går och upplysa andra om det. Kompetensen blir 

i viss mening självreglerande i relation till de rättesnören som aktörerna uppfattar 

vägledande i arbetet.  

So: varje förvaltning har ju faktiskt en inriktning ... 

I denna kategori kommuniceras de mer formella aspekterna av den interna 

kulturen - det som i tidigare kapitel beskrivs finnas inom hela organisationen och 

som påverkar arbetet på olika nivåer. Det kan vara tradition inom organisationen 

som sätter delar av ramarna eller lagar som brutits ner till lokal nivå. Även 

praktiska hinder att utföra vissa saker kan vara det som kommer på tal. Aktörerna 

kan sin organisation, de kan också sin förvaltning och det arbete som bedrivs 

inom förvaltningen. På så sätt har de kunskap om organisationen och dess ramar, 

vilket gör att de kan använda kunskapen på olika sätt beroende på sammanhang. 

Aktörerna är medvetna om att de har olika intresseområden och därför kan 

begreppet ”miljö” få olika betydelser beroende på vilken förvaltning som 

definierar begreppet. 

Ku: Ja menar här kan det ju vara så att stadsbyggnad eller tekniska, då pratar 

dom kanske om cykelvägar eller vad dom nu gör. I skolan kanske det handlar 

om personaltäthet, elevvård, eller vad det nu kan vara och för oss handlar det 

om helt andra saker också […] 

So: Ja, och miljö handlar om helt andra saker 

Förmodligen är det en nödvändighet att känna till de organisatoriska ramarna. 

Den kultur som skapats inom ramen för en domän kan bevara och utveckla idéer, 

men ramarna kan ibland också vara hindrande. Att känna till gränserna kan därför 

vara en förutsättning för att veta hur man ska formulera sig i olika sammanhang. 

Det som här framträder som en kompetens är att kunskapen om förvaltningars 

olikheter medvetet används. Detta formuleras genom att aktörerna påminner 

varandra om vad som gäller, de olika förvaltningarnas kunskapsinriktning och 

arbetsområden. Vidare visar exemplet ovan att det förutsätts att varje förvaltning 

vet sitt uppdrag. Det är en organisationsinriktad kunskap. Kompetens att agera 

utifrån detta kan visa sig genom det ansvar som aktörerna har för uppdragen i 

arbetet. Ansvaret finns dessutom inbäddat i begreppen som diskuteras här. Nedan 

ges ett nytt exempel där aktörerna diskuterar begreppet trygghet. De anser att 

trygghet är ett bra begrepp. Det gör inget att det är brett och går att fylla med 
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olika innehåll, tvärt om är det en fördel, anser de, eftersom de som ansvarar för 

ett område också själva kan forma betydelsen av begreppet, utifrån sina 

föreställningar. Även detta visar en kompetens att hantera den organisatoriska 

kunskapen. Att i handling visa förståelse för vad som kan vara lämpligt respektive 

olämpligt eftersom man inser konsekvenserna för någon annan. Aktörerna väljer 

att inte definiera begreppet trygghet eftersom de vet att olika förvaltningar skulle 

tolka det på olika sätt. Dessutom vet de att nyttan med att varje förvaltning själv 

får fylla begreppet med betydelse förmodligen fyller en bättre funktion.  

So: Fast det är ju egentligen upp till varje förvaltning, oavsett om du jobbar på 

miljöförvaltningen eller på stadsbyggnad... det blir ju….man ska ju verka för 

ökad trygghet och det gör man med belysning där och där, och miljö genom att 

man ska vara trygg som konsument på olika sätt, så det är ju egentligen ganska 

BRA ORD! 

Det kan naturligtvis ha både för- och nackdelar. Att enas om en gemensam 

definition kan innebära att varje förvaltning inte behöva ”uppfinna hjulet” på nytt, 

eller lägga tid på sådant som andra kan göra, varje gång något nytt ska genomföras. 

Kompetensen om organisationen blir då en trygg kunskap som förs vidare via 

aktörerna. Å andra sidan är det denna kompetens som ger stöd åt något som kan 

uppfattas som korrekt agerande, utifrån de styrdokument som finns inom 

organisationen. Även de politiska uttalanden som gjorts inom organisationen, kan 

komma att spela en viktig roll för hur aktörerna agerar. Denna kompetenskategori 

kan också ses som en del av den reproduktion av handlingar, baserade på den 

kultur (normer, värderingar, socialt formade förväntningar, jfr Blome & Steib, 

2014) som byggts upp inom organisationen som helhet eller inom olika 

förvaltningar.  

Både den nyss nämnda, organisationsbaserade och den erfarenhetsbaserade 

kunskapen nedan, utgör delar av organisationens etablerade kultur. Det som 

förmedlas är sådant som av olika anledningar hör hemma i organisationen85. 

Erfarenhetsbaserad inriktning på kunskap 

I denna kategori kretsar diskussionerna kring det dagliga arbetet. Det som 

diskuteras visar att det finns en lyhördhet för arbetsuppgifter och händelser som 

aktörerna varit med om genom sitt arbete. Det finns en kännedom om hur man 

brukar göra i praktiken. Det är kunskap aktörerna har erfarit genom arbete och 

om arbete, som blivit erfarenhet (jfr Andersson, 2014) och kan förmedlas till 

                                                      
85 Hör till mellankategorin ”Sammanhangsorienterad praxis”, figur 13 Abstraktionsschema 
med kategorier. 
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kollegor. Aktörer som under flera års arbete har samlat på sig kunskaper från sin 

yrkesutövning har möjlighet att förmedla sin erfarenhet utifrån egna exempel.   

U: Men jag kan inte säga att det... det är inte alla, det är absolut inte alla föräldrar 

som upplever att de blir medräknade, så det är många som känner sig 

diskvalificerade […] och det tänker jag gäller hos oss och det tänker jag gäller 

som förälder inom skolan också... 

Den kunskap som finns när aktörerna går in i ett gemensamt sammanhang, är den 

de förvärvat vid andra sammanhang. Det kan vara genom utbildning, arbete, 

livserfarenheter osv. Utifrån vad som diskuteras spelar kunskaper från arbetslivet 

en stor roll för diskussionerna av målen. Till exempel visar resultatet att det som 

av aktörerna används som exempel, kommer från arbetslivet och är relativt 

närliggande i tid.  

Ku: alltså om vi tar ett exempel, så är det så här att vi tittar över hela 

biblioteksverksamheten som en mötesplats mer än vad det är ett bibliotek bara, 

där du också skulle kunna göra den som ett ställe för lärande på ett annat sätt. 

En annan sak som är typisk för kategorin sammanhangsorienterad praxis är att det 

som förmedlas kan anges vara präglat av negativa erfarenheter och därför blir en 

begränsning av till exempel förslag kring något. Vissa av diskussionerna kan också 

vara gissningar som baserar sig på tidigare erfarenheter.  

So: Ja, men man kan ju skapa förutsättningar på många olika sätt.  

Ku: Sen kan man skapa så mycket förutsättningar, jag menar att vi har ju skapat 

förutsättningar för att man skulle skriva allting på hemsidan, fast vi fick ta bort 

det, alltså det kan bli, alltså det gäller verkligen ... det får inte bli att en öppnar 

upp för alla möjliga konstiga grupper […] som får jättestort utrymme här  

I exemplet diskuteras vilka möjligheter myndigheten bör skapa för medborgarna. 

Här förmedlas en ”färdig bild” eller uppfattning om arbetets resultat vid ett 

tidigare tillfälle. Den erfarenheten som framgår av exemplet förmedlar också en 

gräns för aktörernas handling samtidigt som den ger ett tillfälle för gemensam 

diskussion och eftertanke. Med erfarenhet i grunden kan nya idéer byggas och 

aktörerna får ett annat utgångsläge.  

8.1.3 Relationsorienterad kompetens 

Relationsorienterad86 kompetens handlar om sociala relationer och är en del av 

arbetet med att diskutera målen. Diskussionen i sig leder mot en utveckling då 

                                                      
86 Resultatet bygger på analyssteg 6 
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den bygger på interaktion mellan olika yrkesgrupper. Aktörerna diskuterar både 

innehåll och utformning av det nya måldokumentet, vilket ger dem en chans att 

undersöka, vrida och vända på oklarheter, självklarheter, skilda uppfattningar osv. 

Den relationsorienterade kompetensen har två mellankategorier. Den är uppdelad på 

sammanhangsorienterad öppenhet och sammanhangsorienterad kollegial växelverkan. Dessa 

två grupper av kategorier är inriktade på det sociala samspelet, dess möjligheter 

och den fortsatta diskussionen. Kunskapen är praktisk i sin karaktär och socialt 

inriktad mot interaktionen mellan aktörerna. Den relationsorienterade 

kompetensen spelar roll för samtalets rörelse mot arbetets resultat och utveckling 

– det handlar om kompetens att hantera den sociala interaktionen i relation till 

arbetets syfte och om att enas kring målformuleringar.  

Relationsorienterad kompetensen innefattar en öppen kommunikation som 

inbjuder till diskussion och samarbete. Den kompetens som beskrivs är ett uttryck 

för den metod som aktörerna använder för att arbeta målinriktat. 

Relationsorienterad kompetens är en kompetens för samspel där öppenhet, 

problemorientering och diskussionslust verkar. 

Sammahangsorienterad öppenhet  

Öppen för kunskap och samspel 

Det finns en öppenhet för kunskap som visar sig i handling. Öppenheten 

framträder i diskussioner mellan aktörerna genom att de röjer svårigheter, är 

självkritiska och ödmjuka inför vad de inte kan eller förstår. Det kan till exempel 

vara ett konstaterande kring behovet av att diskutera något mer utförligt, som i 

exemplet nedan.  

K: Ja, och det är ju så svårt, eftersom trygghet är ett så vitt begrepp. Först skulle 

man behöva diskutera "vad är trygghet?", det är ens egen … 

Aktören talar om att begreppet är vitt och behöver pratas mer om för att kunna 

förstås. Det visar en öppenhet att vilja höra vad andra tänker. Att vara öppen för 

kunskap kan också visa sig genom de frågor som aktörerna ställer till varandra, 

där de vågar visa att de inte vet, eller att de undrar och vill veta mer. Exemplet 

nedan är en fråga om skillnaden mellan två begrepp som diskuteras.  

K: Vad är det för skillnad mellan uppmuntra och stimulera? 

Det råder ett öppet samtalsklimat, eftersom aktörerna berättar vad de anser vara 

svårt, vilket sätter igång nya små diskussioner dem emellan, eller förlänger 

befintlig diskussion. Någon ställer en fråga som besvaras, och diskussionen är 

igång. Det ett tillfälle att dela med sig av kunskap och lära av varandra.  

Ku: Vad är det för skillnad mellan utbildning och kompetensutveckling då? 
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U: Utbildning kan ju va skolan, grundskolan eller gymnasiet, va 

Ku: kompetensutveckling? 

U: Ja, då har man en utbildning. 

I exemplet ovan får en representant från utbildningsförvaltningen möjlighet att 

besvara en fråga om utbildning och kompetensutveckling då en tjänsteman från 

kulturförvaltningen undrar kring skillnaden.   

Problemorienterad handling – efterfrågar andras kunskap  

Genom en problemorienterad handling söker aktörerna förståelse, arbetsformer 

och kunskap från sina kollegor. De efterfrågar andras kunskap kring det som är 

relevant för arbetet (syftet) genom att fråga och samtidigt vara öppen för nya 

tankebanor. Det finns en mottaglighet för andras förklaringar. Detta är egentligen 

den kategori som både gör intryck samtidigt som den ger en del förståelse för 

aktörernas interaktion. I diskussionerna framträder en relation mellan ”fråga-

svar” som utgår från denna underkategori (alltså problemorienterad handling) och 

landar i den resursordinerade kompetensen. Det innebär en koppling mellan de 

två generella kategorierna (resursorienterad och relationsorienterad kompetens) 

via den problemorienterade handlingen. Kopplingen uppstår tack vare de frågor 

som aktörerna ställer till varandra. Aktörernas frågor kräver olika svar, beroende 

på situation. Den formella kunskapen (som är underkategori till resursorienterad 

kompetens) ger svar i form av fakta. Men i andra situationer kan istället 

erfarenhetsbaserad kunskap vara värdefull, vilket gör att även svar som baserar 

sig på praktiskt yrkesutövning blir viktiga för att slutföra diskussionen 

(kopplingen illustreras i bilaga 9, som en komplettering till tidigare 

abstraktionsschema). Nedan visas ett exempel på problemorienterad handling, där 

faktabaserade svar ges. Den utlösande frågan till diskussionen handlar om betyg:  

Ku: Vad är ett godkänt betyg? Är det ett F? 

Relationsorienterad kompetens, som frågan är ett exempel på, visar att aktören 

söker förståelse genom att visa det i handling, d.v.s. ställa en fråga. Frågan sätter 

igång diskussionen i gruppen kring betyg och svar kommer från den av aktörerna 

som vet. Aktören representerar utbildningsförvaltningen (U). 

U: Då har du inte fått godkänt 

Ku: Men du kan ha ett F i alla ämnen och har fullständiga betyg?  

U: Ja, du har ju fått ett betyg då i alla fall. Men har du fått ett streck, då har du 

inte ens fått ett betyg. 
Ku: Ne, men då är liksom, då skulle... om fullständiga... om det ska stå 

fullständiga, då nöjer vi oss med F i alla betyg? 
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U: Ne, men då tar vi godkända bara. Inte fullständiga, men godkända betyg. 

Svaret blir också en del av resonemanget bakom den slutgiltiga texten som hamnar 

i måldokumentet. Problemorientering innebär inte att aktörerna söker efter 

problem i den bemärkelsen att det skulle finnas fel. Det handlar istället om frågor 

som kan och bör undersökas närmare, eller om att sätta vissa förhållanden under 

debatt.  

Genom att en aktör ställer sig frågande till om man verkligen ska använda sig av 

begreppet hälsoaspekter, utifrån om det är någon skillnad mellan aspekter och 

perspektiv, startar en diskussion där flera aktörer är involverade för att hjälpas åt 

att ”lösa problemet”. 

U: Kan man ta hälsoaspekter? Det blir inte någon skillnad på perspektiv? 

Hälsoaspekter? 

Exemplen ovan belyses utifrån att det ställs frågor, någon vill veta mer eller om 

det finns tveksamheter kring något i gruppens diskussion. Det är just dessa 

egenskaper som karakteriserar öppenheten i denna underkategori. Aktörerna visar 

att de är öppna för nya tankebanor.  

Sammahangsorienterad kollektiv växelverkan   

Diskussionsinriktad handling 

Diskussionsinriktad handling bjuder in till diskussion med ett ständigt växelspel 

mellan aktörerna. Till skillnad från den problemorienterade handlingen så handlar 

det inte om att finna ett tydligt och konkret svar eller att ett ”problem ska lösas” 

utan handlingen är bara inriktad mot engagemang och att växelverkan  uppstår i 

diskussionen mellan aktörerna. Det som uppnås är att aktörerna ger varandra en 

chans att träda in i diskussionen. 

So: Fast då pratar vi egentligen om det individuella behovet. Alltså stimulera till 

... men vad är det vi vill? Vi vill ju faktiskt rikta till att fler personer kommer i 

arbete utifrån att marknaden kräver något helt annat än vad…, man kanske inte 

förstår det själv! 

En fråga från en aktör leder till en annan aktörs engagemang, som här då de är 

två som tillsammans funderar över samma sak.  

So: Forma förutsättningar kanske? Vad innebär det? 

Ku. Vad innebär det rent konkret? Skapa förutsättningar för… inte överallt 

heller, utan… 
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Precis som i andra sammanhang öppnar den initierande frågan till engagemang 

från flera aktörer. De diskuterar den konkreta innebörden av att i arbetet skapa 

förutsättningar. Diskussionsorienterad handling kan vara bra för att få tillgång till 

andras åsikter, nya sätt att tänka, utmana gränser och kunskaper. En diskussion i 

växelverkan mellan några av aktörerna hade fokus på barn och handlade om vem 

som i teorin kan avses vara ett barns bästa resurs (föräldrar, förskolepedagoger 

osv). Detta gav en möjlighet att vända och vrida på begreppen lite till, innan man 

bestämmer sig.   

Ku: Om du är professionell i din... och du har en sådan här ... "vi ska utgå från" 

och vi ser att det inte funkar... ja jag har det som uppdrag att utgå från att då bli 

barnets bästa ... främsta resurs va. Vad behöver jag göra då i min verksamhet 

som gör att det ska blir bättre? 

U: Eller om vi använder dom som barnets resurs? Det gör vi genom att 

använda dom som barnets bästa resurs...? 

Aktörerna diskuterar hur de kan se på vem som är barnens bästa resurs. Om det 

är föräldrar eller om det kan finnas andra vuxna i närheten som kan fungera som 

barnets bästa resurs.  

Sammanfattning av resurs- och relationsorienterad kompetens 

De kompetensområden som här sammanfattas är de som framträtt ur analyssteg 

6. Varje kategoriområde är indelat i underkategorier. Sammanfattningsvis innebär 

resursorienterad kompetens att använda och synliggöra olika typer av kunskap, 

som passar sammanhanget, svara på de frågor som sammanhanget kräver och 

använda de kunskaper som behövs för att nå målet. Den relationsorienterade 

kompetensen innebär att använda olika handlingsstrategier för att stimulera 

användning av kompetens i arbetet, mot målet.  

Det som dessutom framträder genom analysen av de olika diskussionerna är att 

samma aktör kan hantera olika typer av kompetens. Detta innebär att 

kompetenserna i sig inte kategoriskt ”tillhör” bestämda aktörer eller förvaltningar. 

Vidare fanns det en koppling mellan de två generella kategorierna resursorienterad 

och relationsorienterad kompetens. Det som länkar dessa två kompetenser samman är 

sökandet efter kunskap. Den relationsorienterade kompetensens tillgång, att 

genom nyfikenhet i de situationer som kräver mer kunskap, och den resurs-

orienterade kompetensens vilja och förståelse, för att plocka fram de fakta som 

kan anses passa sammanhanget, samspelar för att tillföra den kunskap som 

sammanhanget kräver.  
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8.1.4 Sammanfattning av analyssteg 5 och 6 

Av analysen framgår hur aktörerna diskuterar målen. Det som framgår av 

resultatet är de kompetenser som visar sig i ett specifikt studerat sammanhang, 

och kan fungera som en roll som cirkulerar.  

Begreppsorienterad kompetens är den kompetens som uttrycks vid användning av 

begrepp som förekommer i de sammanhangen då aktörerna gemensamt 

diskuterar och formulerar de begrepp som är kopplade till målområdena. Detta är 

begrepp som på olika sätt förekommer i verksamheten och har fyllts med 

betydelse beroende på sammanhang som det används inom. Resursorienterad 

kompetens innebär att dela och bevara vissa värden (organisationens normer, 

värdegrund, utvecklingsarbete osv). Detta kan ses som delar av den kultur som 

aktörerna befinner sig inom och känner till vad som kan vara viktigt att lyfta fram 

i en viss situation. När kollegorna lagt grunden för ett arbete, så blir det 

meningsfullt att använda sig av det även i ett annat sammanhang. Resultatet visar 

också relationsorienterad kompetens. Även detta är en kompetens som aktörerna 

använder för att diskutera målen, men den handlar mer om att locka fram den 

kunskap som finns i sammanhanget. Den relationsorienterade kompetensen är till 

nytta för själva måldiskussionen och leder den på olika vis framåt. Den 

relationsorienterade kompetensen handlar om att samverka med kollegor för att 

nå samma mål.  

8.2 Agenters kompetens i dialoger – Analyssteg 7 

Det som har studerats närmare här är hur de kompetenser som framgår av 

resultatet ovan visar sig i agenters 87  agerande, d.v.s. för de aktörer som får 

agentrollen. Detta handlar om att ta reda på hur agentrollen kan beskrivas och 

förstås utifrån kompetens.  

Med utgångspunkt i tidigare resultat har här specifikt undersökts hur agenters 

kompetens kommer till uttryck under målformuleringsarbete. Detta innebär att 

analysarbetet har utgått från agentrollen. Agentrollen tillhörde den/de aktörer 

vars kunskaper blev gällande, alltså de som fick tolkningsrätt, vilket byggde på 

aktörernas position och funktion inom organisationen 88 . Det blev av den 

anledningen intressant att titta närmare på hur agenters kompetens kan beskrivas.  

Analysmaterialet består av två olika grupper tjänstemän som diskuterar. De 

diskussionsavslut som tidigare identifierats tillhörande måldiskussionerna 

                                                      
87 Agentskapet är ett resultat från tidigare analys (kap 6) 
88 Se även resultatsammanfattningen från analyssteg 2 
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användes, men nu hela diskussioner. De kompetenser som framträtt har studerats 

närmare i kommunikationen mellan agent och aktörer, för att se hur kompetens 

kommer till uttryck i handling hos agent. I materialet som ligger till grund för 

analysarbetet kretsade aktörernas diskussioner kring olika målområden, vilket 

bidrog till att innehållet i diskussionerna kunde variera, men också en pendling 

mellan de olika kompetensområdena; begrepps-, resurs- och relationsorienterad 

kompetens.  

8.2.1 Koordination av kompetens 

Resultatet från analyssteg 7 visade att de tre kompetensområdena; begrepps-, 

resurs- respektive relationsorienterad kompetens, även användes i samband med 

agentrollen. Det som utmärkte agenterna var att de koordinerade den kompetens 

som fanns tillgänglig i rummet. Det innebar att de med sin egen kompetens 

samordnade övriga kompetenser. De tre kompetenskategorier som tidigare 

framträtt (begrepps- samt resurs- resp. relationsorienterad kompetens) användes 

som utgångspunkt i denna analys. Utöver redan funna kompetenskategorier 

framträdde att agenten i viss mån skötte samtalsflödet mellan aktörerna, alltså 

koordinerade diskussionen. Koordination förekom både när en eller flera 

kompetenser krävde hantering och kan beskrivas som att agenten styr och 

samordnar samtalsflödet med hjälp av egen kompetens, d.v.s. kompetens att 

koordinera kompetenser.  

Agenters användning av den relationsorienterade kompetensen förekommer när 

det som diskuteras inte tillhör agentens kunskapsdomän. Agentens koordination 

baserar sig i dessa fall på den relationsorienterade kompetensen. Det tycks vara så 

att den relationsorienterade kompetensen tar vid först när de kunskapsmässiga 

resurserna är uttömda.  

Agenten som koordinator – styr och samordnar med hjälp av 

egen kompetens 

Det specifika i agentens agerande kan beskrivas som en styrande koordination 

mellan aktörerna, där agenten har huvudrollen och är dirigenten. Hen betonar det 

viktiga eller bekräftar det någon har sagt och kopplar därigenom ihop meningars 

betydelse eller förstärker det som sägs så att det skapas meningsfullhet i 

sammanhanget. Nedan visas exempel på detta. Eftersom exemplet visar en 

begränsad del av diskussionen ska det nämnas att aktörerna pratar om 

socioekonomiska skillnader, fattigdom och hälsa. De kommer tidigt fram till att 

målgruppen de pratar om är ganska stor och att hälsa och sjukdom påverkar 

klyftorna mellan befolkningen. Agenten, som representerar socialförvaltningen 
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(So) informerar de andra aktörerna om att hälsan bland befolkningen försämrats. 

Detta är också ett exempel på hur agenten själv använder resursorienterad kompetens 

(dit underkategorin erfarenhetsbaserad inriktning hör) och samtidigt koordinerar 

annan kompetens i gruppen. Agenten talar av erfarenhet, vad hen sett genom sitt 

arbete. Nedan visas en del av en dialog (för att illusterara hur aktörerna talar med 

varandra). 

Aktör (K): detta gör vi genom att "Motverka socioekonomiska skillnader"  

Flera aktörer: mm ja… 

Agent (So): … bland befolkningen  

Aktör (K): Absolut! 

Aktör: Tydligt 

Agent (So): Motverka hälsoklyftor, så att man gör rätt! 

Aktör (Ku): Ja, precis 

Agent (So): ”Motverka”... å det tänker jag, det blir ju nästan mer... 

igenkännbart för ALLA! För motverka i någon form, även om det är i den egna 

förvaltningen eller om det är befolkningen rent... ja. Alltså, det blir lättare å 

förhålla sig till ordet, egentligen... 

Aktör (K): Mm 

Agent (So): Ja det öppnar upp lite… 

Aktör (Ku): Ja, det är ju HÖGRE ambition... 

Agent (So): Ja, visst är det! 

[medhåll från flera aktörer] 

Agent (So): Men det öppnar upp, tycker jag... för känslan av ett öppnande av 

olika, man kan tänka lite vidare i det!  

Aktör (K): Ja! 

Agenten, i detta fall So, är den som samordnar innehållet i samtalet. Detta är 

agentens kunskaps- och erfarenhetsmässiga hemmaplan (agenten använder 

resursorienterad kompetens). Den kompetensen som finns i rummet, och som 

agenten har att hantera är relations - samt resurskompetens89. Vi tittar på samma 

exempel en gång till, men nu benar jag upp diskussionen för att visa vad jag menar.  

I diskussionen om att verka för eller motverka säger en aktör (K) att arbetet rörande 

det målområde som just då diskuteras handlar om motverka socioekonomiska 

skillnader. Det innebär att aktören (K) föreslår att gruppen ska skriva ”detta gör 

vi genom att motverka socioekonomiska skillnader” i det slutliga måldokumentet. 

När agenten hör vad aktör K säger, agerar agenten utifrån vad aktören precis har 

                                                      
89 Hela dialogen framtår inte av citatet ovan då det är ett begränsat utdrag som visas som 
exempel. Därför syns heller inte det som kan visa helheten av ”kompetenserna i 
rummet”. 
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föreslagit och förstärker till en början det sagda genom att haka på den (av Aktör 

K) påbörjade meningen och slutför den. 

Aktör (K): detta gör vi genom att "Motverka socioekonomiska skillnader" … 

Agent (So): … bland befolkningen. 

Det blir en bekräftelse och förstärkning av aktörens förslag. Man ska komma ihåg 

att agentrollen är förenad med legitimitet att genom sin position och funktion 

(alltså sin yrkesroll) får tolkningsrätt. Detta blir också en maktmöjlighet att 

koordinera i viss riktning. Agenten får medhåll av aktörerna. 

Aktör (K): Absolut! 

Aktör: Tydligt 

Agenten fortsätter därefter och gör en liten justering av innehållet i den påbörjade 

diskussionen. Här har agentrollen en kontrollmöjlighet att välja mellan att 

acceptera eller avfärda förslaget. Förslaget accepteras, med ett tillägg för att det 

ska bli korrekt skrivet. Agenten ger ett förslag i samma anda, men mer nyanserat 

än tidigare. Detta blir också ett sätt att understryka vikten av vad någon annan (av 

aktörerna) har sagt: 

Agent (So): Motverka hälsoklyftor, så att man gör rätt! 

Gensvaret kommer direkt: 

Aktör (Ku): Ja, precis 

Detta bidrar till att Agenten kan fortsätta. Dessutom tydliggör agenten ytterligare 

argument till varför just motverka är mer passande att använda än verka för. 

Agent (So): Motverka.... å det tänker jag, det blir ju nästan mer...igenkännbart 

för ALLA! För motverka i någon form, även om det är i den egna 

förvaltningen eller om det är befolkningen rent... ja. Alltså, det blir lättare å 

förhålla sig till ordet, egentligen... 

Varefter aktörerna lyssnar (ett ”hm”- ljud hörs från rummet) och agenten 

fortsätter, som för en övertygelse, att fylla på argumentet genom egen bekräftelse 

och tillägger: 

Agent (So): Ja det öppnar upp lite. 

Agenten säger att begreppet motverka istället för verka för ger större möjligheter för 

andra förvaltningar att haka på arbetet. Det anses vara mer begripligt att arbetet 

ska riktas in mot att verka för att minska något negativt, om meningen i 

måldokumentet inleds med motverka. Dessutom är det motverka man vill, för att 
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nå ett bättre resultat. En aktör ansluter sig till agentens uppfattning och verifierar 

vad som sagts genom att betona ambitionsnivån:  

Aktör (Ku): Ja, det är ju HÖGRE ambition... [syftar på motverka] 

Det som inte syns i exemplet är att aktörerna tidigt kommer in på diskussionen 

om betydelser. De nämner barnfattigdom och inriktningen på målpunkten som 

sen vidgas till att inte bara omfatta barn utan alla grupper. Detta med att verka för 

att minska något oönskat eller att motverka något oönskat syns också spår av tidigt i 

samtalet, men det nämns inte explicit förrän i slutet, då agenten tar tag i ”rodret” 

och avgör genom de argument som visas i exemplet nedan.  

Agent (So): Ja, visst är det! 

[medhåll från flera aktörer] 

Agent (So): Men det öppnar upp, tycker jag... för känslan av ett öppnande av 

olika, man kan tänka lite vidare i det! 

Aktör (K): Ja! 

Vidare nämns det också (i tidigare sammanhang, med samma aktörer) att det är 

bra om man håller sig till att vara språkligt enhetlig. Alltså kan även detta vara en 

bakomliggande orsak till valet av formulering. Hur som helst blir det fullt 

accepterat och aktörerna tycks eniga, varpå agenten ännu en gång understryker 

det som sagts, för att liksom övertyga alla om att detta blir bra, vilket avslutar 

diskussionen.  

Två exempel på koordination med hjälp av egen resursorienterad 
kompetens  

Här lyfts blicken från det detaljerade exemplet som precis har diskuterats, till att 

resonera mer kring hur agenten koordinerar med hjälp av sin egen kompetens – 

en resursorienterad kompetens. Exemplen visar två typer av resursorienterad 

kompetens; nämligen erfarenhet och fakta.  

För att åskådliggöra hur koordination med hjälp av egen resursorienterad 

kompetens kommer till uttryck ges här exempel från två diskussioner. I exemplen 

använder agenterna sig av egen kompetens för att koordinera, vilket är det som 

jag kallar resursorienterad kompetens, med hjälp av vilken de hanterar 

kunskapsmässiga resurser.  

I det första exemplet nedan, Exempel 1, koordinerar agenten utifrån egen 

erfarenhet 90 . Agenten använder sin erfarenhetsbaserade kompetens för att 

                                                      
90 Det som motsvarar sammanhangsorienterad praxis och är mellankategorin inom 
resursorienterad kompetens (framgår av tidigare resultat). 
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framställa motiv till hur gruppen ska formulera sig. Erfarenheterna om hur man 

redan gör i arbetet tycks ha en styrande verkan. I det andra exemplet, Exempel 2, 

sker agentens koordination istället utifrån fakta91 då de resurser som hanteras är 

av formell karaktär.   

Exemplen visar alltså agenters koordination av kompetens. I båda fallen med hjälp 

av resursorienterad kompetens.  

Exempel 1 – koordination genom erfarenhet 

Här diskuterar aktörerna ett målområde (mål 2) som handlar om trygga och goda 

uppväxtvillkor för både flickor och pojkar i kommunen92. Agenten arbetar inom 

utbildningsförvaltningen och gruppen ser målområdet kring flickors och pojkars 

villkor som något av en fråga för denna förvaltning.  

Det som präglar samtalsflödet är frågor från aktörerna. Dessa besvaras av agenten 

(U) och handlar om utformningen av texten, d.v.s. hur man kan ska formulera sig 

i text för att det ska bli rätt. För att besvara frågorna använder sig agenten inte av 

formell kunskap som stöd, utan istället finns en praktisk yrkeskunskap bakom 

betoningen, d.v.s. sådant som erfarits genom arbete med barn och unga. Detta 

innebär att agenten också använder ett informellt lokalt stöd (se tidigare resultat). 

Informellt i avseende att det inte finns något vedertaget eller formaliserat att 

hänvisa till, dock finns erfarenheter från arbete inom den egna organisationen. 

Stödet är inte starkt, men det verkar inte behövas. 

Agent (U): Kan säga att vi ger flickor och pojkar lika livsvillkor? Att ge pojkar 

och flickor lika livsvillkor. 

Aktör (So1): Det här är ju MÅL, vi får ju liksom inte  

Aktör (K): Den tycker jag kan vara som den är: "Detta gör vi genom att flickor 

och pojkar ges lika livsvillkor". 

Aktör (Ku): Vi har kvar det "att-et" här uppe nu alltså då igen eller? 

- ha 

Aktör (So1): Vad sa vi, var är vi nu? Skall ges... Flickor och pojkar skall ges lika 

livsvillkor. 

Aktör (K): Kommer skall med? 

Aktör (So1): Ja, det tänkte jag finns där för att spetsa till det för det är ju inget 

alternativ, det är självklart ... och det är ju oavsett kön. Dom ska ha samma. 

                                                      
91 Det som motsvarar sammanhangsorienterad kunskap, som också är en mellankategori 
inom den resursorienterade kompetensen (även detta framgår av tidigare resultat). 
  
92 Exemplet motsvarar analyserad diskussion nr. 7, i Kategorimatris, bilaga 5. 

229



 

254 

 

Aktör (Ku): Hur blir det nu då? "Detta gör vi genom att flickor och pojkar ska 

ges 

Aktör (So1): lika livsvillkor! 

Agent (U): Det är något vi gör! 

Aktör (K): Blir det inte lika bra utan skall? Det är klar det blir ju kraftfullare, men 

då blir det...? [tveksamhet i rösten] 

Agent (U): Men det behöver inte ges, utan vi ger! [säker och bestämd]. Detta gör 

vi genom att ge flickor och pojkar lika livsvillkor. 

Aktör (So1): Japp! Japp! Ge!  

Aktör (Ku): Ja. 

Aktör (So1): Ge, det är helt riktigt! 

Aktör (K): Genom att ge... 

Aktör (Ku): … flickor och pojkar lika livsvillkor. 

Aktör (K): Vad blir det för skillnad? Det blir...? 

Agent (U): Ingen alls, men det blir tydligare! Detta gör vi genom att … Vi gör 

det genom att... annars får vi ha med någonting om att vi gör det genom att se 

till att flickor och pojkar, men om det ska bli kort och koncist… 

Aktör (Ku): ... genom att ge flickor och pojkar lika livsvillkor. 

[…] 

Agent (U): Ja det blir mer riktat också! 

Diskussionen är ett exempel på hur agenten, i detta fall Agent (U), koordinerar 

gruppen genom att besvara deras frågor. Vad som här samordnas är den 

relationsorienterade kompetensen med den resursorienterade (se kopplingen 

mellan ”fråga-svar” i bilaga 9). Detta gör agenten genom att själv använda 

resursorienterad kompetens, där egen erfarenhet framträder, för att besvara 

frågorna. Hen hänvisar till att ”detta är något vi gör!”, alltså något man redan 

arbetar med i förvaltningen. Agenten uttrycker det med övertygelse. Aktörernas 

funderingar (relationsorienterade kompetensen) uttrycker en viss osäkerhet, men 

det är också detta som håller igång en diskussion kring målområdet. Agenten 

besvarar frågorna med en säkerhet i tonen, vilket kan förstås utifrån agentens 

legitimitet då hen representerar utbildningsförvaltningen som är den 

kunskapsdomän agenten organisatoriskt tillhör. Likt en bestämd guidning genom 

diskussionen hanterar agenten aktörernas funderingar. Aktörerna undrar om 

användningen av ges kan fungera eftersom de just då inte verkar se att det finns 

ett annat alternativ förrän agenten talar om att det bör stå ger inte ges, eftersom 

detta är något dom gör. På så vis faller både orden skall och ges bort och samtalet 

avslutas. Innehållsmässigt kan det förefalla handla om orden i måltexten, men 

bakom denna användning finns det en praktik som talar. Det är den erfarenhet 

aktörerna har från eget arbete som agenten lyfter fram i diskussionen och som 

syns i utformningen av texten. 
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Exempel 2 – koordination genom fakta    

Här diskuteras det första målområdet som handlar att skapa förutsättningar för 

jämlika och jämställda levnadsvillkor. Aktörerna pratar här om hur arbetet med 

att motverka våld i nära relationer ska bedrivas 93 . Även här används den 

resursorienterade kompetensen i koordination, men nu har agenten starkt stöd 

för det som sägs. Det innebär att kunskapsstödet här har hämtas från det formella 

generella stödet, som i sin tur bygger på yttre formella krav och är en stark 

underbyggnad94 för de argument som agenten framför.   

Agent (So): Nu ska jag inte prata emot mig själv, men jag tänker såhär ska vi... 

det ingår inte... så vi tänker rätt nu... det ingår inte i trygghet, e, varje... det kan ju 

vara ett delmål "trygghet", att motverka våld i nära relationer, sen vet man rent 

generellt forskningsmässigt att ojämställda samhällen ... att det ökar våldet i 

relationerna, det vet man. Ju mer ojämställt du har det i ett samhälle desto mer 

våld i nära relationer, det har du ... det kan man se, men jag funderar på… ska 

det vara en egen punkt?  

Aktör (Ku): jag tror att det här är [kommunen]-stuk, jag tror att det är viktigt att 

visa det här eftersom en särskilt värnar om den här verksamheten 

Agent (So): mm, det är ju en prioriterad del, ja 

[instämmande ”ja, ja” hörs] 

Agent (So): det är ju en prioriterad del, så att man får med det. 

[instämmande ”ja” hörs] 

Aktör (Ku): ja, jag tror att det är viktigt, jag håller med dig. De kan tycka att det 

kan ingå under nåt annat men.. men jag tror att det finns en sån..?  [låter tveksam] 

Agent (So): ja och nationella samordnaren Carin Götblad, hon kommer ju att 

komma med det förslaget, att det blir eget folkhälsomål, generellt. DÅ kanske 

det är bra att följa det 

[ljudet av ”mmm” i rummet] 

Aktör (Ku): Ja, jag tror det också. 

                                                      
93 Exemplet motsvarar analyserad diskussion nr. 4, i Kategorimatris, bilaga 5. 
94 Av resultatet från Studie 1 framgår bl.a. att det starkaste kunskapsstödet finns att hämta 

i de formella generella kraven (i formaliserade officiella textdokument) då de innehåller 

hög grad av faktakunskaper och blir därför ett stöd för argumentationen.  
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Här kan man se att agenten koordinerar samtalet med hjälp av att de faktabaserade 

kunskaperna lyfts fram, d.v.s. resursorienterad kompetens. Vad som vidare blir 

tydligt här är kopplingen till tidigare resultat om kunskap. Agenten, som tillhör 

socialförvaltningen har legitimitet att framföra viss kunskap (framgår av tidigare 

resultat). Diskussionen i exemplet ovan handlar om att skriva en tydlig 

formulering kring målområdet som handlar om att motverka våld i nära relationer. 

Agentens kunskap om olika förhållanden blir framträdande. Det kunskapsstöd 

som här används är hämtat från de yttre krav som organisationen har på sitt 

arbete. Detta är kunskap som en aktör med förvaltningstillhörighet inom 

socialtjänst och sociala frågor kan förväntas att kunna och uttala sig om. Av citatet 

framgår att detta är agentens kunskapsområde. Agenten gör gällande att det finns 

forskning inom området och att icke jämställda samhällen och våld i nära 

relationer har ett samband. När aktör (Ku) undrande säger” men jag tror att det 

finns en sån?” besvaras detta direkt av agenten. Båda verkar syfta på samma sak, 

men aktör (Ku) har en viss tveksamhet i rösten till skillnad från agenten som med 

betoning visar att hen har kunskap om det som diskuteras. Det är omöjligt att 

veta om eller vad aktör (Ku) egentligen vet, men sättet att framföra budskapet 

förmedlar osäkerhet och är exempel på det som jag kategoriserat till 

relationsorienterad kompetens, då andras kunskap efterfrågas. Denna undran 

(oavsett vad aktören egentligen vet) öppnar upp för ett svar, vilket visar sig i 

samspelet mellan aktörerna. Aktörerna håller med, vilket visas genom 

instämmande ”ja” och ”mm”, men också genom att diskutera i linje som agenten, 

till exempel genom att säga ”jag tror att det är viktigt att visa det här ” och ”jag 

håller med…” osv.  

8.2.2 En blandning av kompetenser  

I både Exempel 1 och 2 ovan koordinerar agenten med hjälp av resursorienterad 

kompetens, men av olika bakomliggande kunskapsstyrka, vilket gör att både 

erfarenhet och fakta kommer till användning. Det måste understrykas att exemplen 

som valts ut för att illustrera hur kompetenser används är just exempel och att det 

förekommer variationer i kompetensanvändningen. Hur ser det då ut i de andra 

diskussionerna (de 18 diskussioner som analyserats i detta analyssteg, se även 

bilaga 5)?  

Det som framgått av andra diskussioner är att även relationsorienterad kompetens 

används i agenters koordination. Den förekommer dock nästan alltid i 

kombination med resursorienterad kompetens eller att agenten reagerar på andras 

resursorienterade kompetens genom bekräftelse. På så sätt koordinerar hen 

befintlig kompetens genom egen relationsorienterad kompetensanvändning. 
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Exemplet nedan ska belysa detta. Aktörerna diskuterar det målområde som 

handlar om att skapa förutsättningar för livslångt lärande. Diskussionen handlar 

om hur de ska ge medborgarna förutsättningar till lärande i olika sammanhang.95 

Agenten lyssnar noga på aktörernas diskussion. De söker efter en bra formulering 

kring ett målområde som handlar om att kommunen ska möjliggöra mötesplatser 

för lärande i kommunen. Sedan förmedlar hen sin ståndpunkt, likt en summering 

av vad som framkommit och samtalet avslutas. 

Aktör (Ku): men blir det rätt det där? Om vi tar bort ”och skapa”? Skapa 

mötesplatser och andra arenor? 

Aktör (K): Främja mötesplatser? 

Aktör (So): Skapa mötesplatser och andra arenor för lärande 

- Ja, fast ...det är inte bara vi som ska skapa då utan uppmuntra också andra 

Aktör (Ku): Jag menar åter det där igen, att det kan vara datainteraktivt. Det är 

inte fysiska mötesplatser längre utan de är … 

Aktör (So): Men behöver man ha med skapa då, utan uppmuntra mötesplatser? 

Aktör (K): JA, för att det ska komma nya får man kanske ha skapa ... för annars 

är det uppmuntra uppkomsten av mötesplatser.  

Aktör (Ku): Alltså om vi tar ett exempel, så är det så här att vi tittar över hela 

biblioteksverksamheten som en mötesplats mer än vad det är ett bibliotek bara, 

där du också skulle kunna göra den som ett ställe för lärande på ett annat sätt… 

Agent (U): Jag tycker vi byter uppmuntra och sätter in det istället för stimulera 

Aktör (Ku): Ja, och så … 

Agent (U): … och så får den va som den är!  

Aktörerna diskuterar hur de bäst ska formulera sig. Om det ska stå ”skapa” eller 

”uppmuntra” i måltexten. En aktör (Ku) som känner till kommunens 

biblioteksverksamhet berättar att biblioteket är en mötesarena för många 

människor. Det som inte syns i exemplet är att samma person tidigare nämnt att 

”det finns så många andra ställen än skolan för att lära sig saker, så det är viktigt 

att ha med det”, vilket syftar på arenor för lärande. Detta blir också den erfarenhet 

som gruppen har att tillgå, men den används inte mycket i samtalet. Man 

diskuterar istället hur man ska utforma texten, vilka ord som bör användas osv, 

vilket också reflekteras i en av aktörernas kommentarer om att ”man blir 

svensklärare”. Diskussionen resulterar i att gruppen byter ett ord, men det innebär 

också att man innehållsmässigt ställer sig bakom det att mötesplatser kan vara 

olika typer av arenor, som exemplet kring biblioteket. I detta fall är det 

                                                      
95 Exemplet motsvarar analyserad diskussion nr. 13, i Kategorimatris, bilaga 5. 
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mötesplatser för lärande som diskuteras. Lärande utanför det reguljära 

utbildningssystemet. Området ligger utanför vad man kan anse som skolans 

ansvarsområde. Däremot kommer agenten från utbildningsförvaltningen (U). 

Agenten använder relationsorienterad kompetens, vilket skulle kunna förstås av 

skälet att diskussionen befinner sig lite i ett ingemensland, mellan olika 

avdelningar. I diskussionen finns mycket frågor men också ett sökande efter svar 

som inte direkt kan besvaras. Det som istället märks är att samtalet lotsas och 

avslutas av agenten. Detta är också det exempel där agenten inte med tydlighet 

representerar sin kunskapsdomän eller kunskapsmässigt kan anses ha en tydlig 

koppling till det som diskuteras. Inte heller kan diskussionen kunskapsmässigt 

placera diskussionsområdet till en specifik förvaltning. Att agenten 

kunskapsmässigt inte kan representera det som innehållsmässigt avhandlas 

förekommer också i andra samtal.  Sådant agerande kan antas bero på att relevant 

kunskap vid tillfället inte finns i gruppen. 

I de analyserade diskussionerna (bilaga 5) motsvarar aktörernas diskussioner, i de 

flesta fall96, agentens kunskapsdomän. Det innebär att agenten är insatt i frågan 

genom egen faktakunskap och praktisk yrkeserfarenhet (resursorienterad 

kompetens). I de resterande sju diskussionerna kan diskussionsämnet fortfarande 

luta lite mer åt målområden som är mer allmänt hållna, som till exempel kan 

handla om att kommunen ska ge de anställda möjligheter att arbeta deltid eller att 

insatserna ska spegla kommunens mångfald. På så vis kan det som diskuteras inte 

med självklarhet sägas tillhöra en viss förvaltnings kunskapsområde. Detta 

förekommer i samband med diskussioner kring målområden som inte med 

tydlighet kan kopplas till en specifik förvaltning eller yrkeskunskap, utan ses som 

en organisationsövergripande aktivitet. Det som utmärkt agentens hantering kan 

då till exempel vara intresset för språklig korrekthet (som också framgått av 

exemplen ovan). Att formulera sig korrekt kan förstås som gruppens sätt att 

hantera måltexten då diskussionerna lätt kan handla om formalia istället för 

innehåll. Detsamma gäller begreppskompetensen, som inte heller utmärker sig i 

agentens koordination. När någon av aktörerna undrar över betydelsen av ett 

begrepp svarar den som anses vara mest insatt i begreppets betydelse, till exempel 

om det handlar om begrepp som kan kopplas till användningen inom ett 

yrkesområde. Annars hjälps man åt att fundera ut innebörd eller bara använder 

det.  

                                                      
96 Gäller 11 av de 18 analyserade diskussionerna. 
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8.2.3. Sammanfattning av analyssteg 7 

Det är hittills tre kompetensområden som framträtt i sammanhang när tjänstemän 

diskuterar målområden (analyssteg 5 och 6). Dessa har också visat sig vara 

specifika för agenter, som detta sjunde analyssteg handlat om, men på ett annat 

sätt. Eftersom agenten hanterar samma kategorier av kompetenser som visats i 

tidigare resultat (begrepps- samt resurs- resp. relationsorienterad kompetens). Det 

som framförallt utmärker agentrollen är att den koordinerar de övriga 

kompetenserna i sammanhanget.  

Resultatet visar att koordination av kompetens kan vara en möjlighet att driva arbetet 

framåt. Koordination med hjälp av agentrollen visar också hur arbetet med 

målområden resulterar i nya textdokument. Vidare visade resultatet att det går att 

koppla ihop olika domäners kompetens och koordinera viktiga kunskaper som 

blir till nytta för diskussionen. Agentrollens koordination kan beskrivas som en 

kompetens att genom egen kunskap hantera andras kompetenser 

.  
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8.3 Kompetens i andra sammanhang – Analyssteg 
8 

I konferensrummet finns aktörer som under olika lång tid arbetat tillsammans. Jag vet inte hur 

länge, men det är märkbart att en del av aktörerna har bra koll på varandra, andra verkar 

nästintill obekanta. Det jag vet är att de sammanhang som de erbjuds är återkommande men 

inte dagliga. En del av aktörerna ses även i flera andra sammanhang, under andra 

omständigheter. Det tydligaste sätt genom vilket detta framträder är kommunikationen dem 

emellan. Dessa observationer inkluderar en blandad skara aktörer. Här finns både politiker 

och tjänstemän, ca tjugo aktörer, som diskuterar olika målområden, men utifrån ett annat 

perspektiv och under andra förhållanden än tidigare, då enbart tjänstemän diskuterade.  

Andra sammanhang innebär också andra aktörer. Här presenteras resultatet från 

det analyssteg som inkluderar diskussioner mellan politiker och tjänstemän.    

 

 

Figur 23: Sammanhang med Grupp A. Observation 8 (21 aktörer) 

8.3.1 Begreppsorienterad kompetens 

Precis som tidigare (analyssteg 5 och 6) handlar begreppsorienterad kompetens 

om att synliggöra aktörernas användning av de begrepp som av verksamheten 

anses viktiga. Även här har begreppsorienterad kompetens med förekomst av 

begrepp att göra.  

Resultatet från diskussionerna mellan politiker och tjänstemän visar att just 

begreppen inflytande, delaktighet, hälsa och trygghet i allmänhet inte använts frekvent 

i just dessa sammanhang. Detta skulle kunna förstås utifrån resultatet i föregående 

analyssteg (7) som visar aktörernas användning av kunskapsstöd. Argumenten är 

av informell karaktär eftersom det som diskuteras inte alltid har hunnit att 

formaliseras, men det kan också handla om förväntningar och krav på utförandet 

av det egna arbetet eller krav som ställs på andra. Som jag nämnt tidigare kan 
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användandet av etablerade begrepp uttrycka kunskap om begreppets betydelse, 

varför jag kommer att resonera om detta i relation till kompetens.   

Förekomst och användning  

Direkt användning av begrepp som förekommer i de egna dokumenten, så som 

inflytande, delaktighet, hälsa och trygghet, var ytterst liten. Det innebär inte att 

man inte diskuterar dessa frågor i grupperna, snarare att det diskuteras på ett annat 

sätt. Innan jag går närmare in på hur, vill jag på motsvarande sätt som innan visa 

förekomsten av begreppsanvändningen i en överskådlig tabell. Av de begrepp jag 

fann i direkt användning fanns endast hälsa. Hälsa, som begrepp, förekommer fyra 

gånger i materialet från dessa båda observationer och används uteslutande av 

tjänstemän. Dessa kommer från utbildningsförvaltningen, omsorgsförvaltningen 

och kommunstyrelsens förvaltning. Inflytande, delaktighet och trygghet användes 

inte som begrepp i tal.  

För att ge en överblick över begreppens förekomst, och eftersom det redan 

förekommer en liknande tabell i resultatet rörande tjänstemännen, gör jag en 

likande här. Nedan framgår användning av  

Tabell 10: Förekomst av begrepp i samtal mellan aktörerna. Begreppen har koppling till målformuleringsarbetet 
(Obs. 2 och 8). I tabellen betecknas Omsorgsförvaltningen med O, Kommunstyrelsens förvaltning97med K och 
Utbildningsförvaltning med U.  

 

Tabellen visar de fyra begrepp som från tidigare resultat varit de mest diskuterade. 

Samma begrepp användes i denna analys, men resultatet från de undersökta 

sammanhangen skiljer sig betydligt. Det är tjänstemän från fyra förvaltningar som 

                                                      
97 Denna skiljer sig något från övriga uppdelningar. De personer som representerar K 
har sina rötter/förståelse i samhälls- socialtjänst- och folkhälsofrågor. 

Begrepp som ingår Totalt Tj. män 

O 

Tj. män 

K 

Tj .män 

U 

Övriga 
tj.män  

Politiker  

Inflytande  0 - - - - - 

Delaktighet  0 - - - - - 

Hälsa 4 1 1 2 - - 

Trygghet  0 - - - - - 
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nämner begreppen var sin gång (två olika tjänstemän från utbildnings-

förvaltningen). Detta säger i sig inte något om aktörernas egentliga begrepps-

användning, endast hur det ser ut här och nu. Detta är intressant utifrån vetskapen 

om att det jag undersöker utspelar sig i olika sammanhang. Främsta skillnaden 

mellan sammanhangen är aktörerna, d.v.s. att sammansättningen aktörer varierar 

mellan sammanhangen. Vidare ändras mötenas syfte och innehåll mellan de olika 

mötessammanhangen. De är därför inte jämförbara med varandra, men för att få 

förståelse för hur det går till i olika sammanhang har jag valt att kontrastera de 

olika sammanhangen mot varandra. De visar då nyanser som kan ha betydelse för 

hur samspelet kan förstås. Innan jag går närmare in på hur kommunikationen 

mellan politiker och tjänstemän ser ut inom de två sammanhangen (observation 

2 och 8), bör beskrivningen kring begreppens innebörd kort nystas i, i relation till 

verksamhet och representant, precis som tidigare.  

Ett begrepp förekommer - hur används det?  

Utbildningsförvaltningen, den ena av tjänstemännen, kopplar diskussionen om 

hälsa till kunskapsutveckling hos ungdomar (till exempel om sex och samlevnad) 

och liknande kompetensutvecklande insatser som handlar om att unga ska ha 

tillräckligt med kunskap för att kunna göra hälsosamma val och skaffa sig goda 

levnadsvanor.  

Den andra tjänstemannen, också den från utbildningsförvaltningen, pratar om 

samverkan mellan olika verksamheter för bättre hälsa. Det som nämns är 

gemensam idrott för förskoleklasser, eller inkluderande aktiviteter för vissa 

målgrupper i ett arbete som gynnar inkludering.  

U: Det har nu resulterat i alla fall i att vi har gjort ett nytt lokalt avtal med 

ungdomsmottagningen och [kommunen] och [kommunal vuxenutbildning], 

finns med i det här då. […] ska vara ungdomar från 13 till 24 år och att erbjuda 

stöd under uppväxttiden och därigenom skapa förutsättningar för att unga ska 

kunna göra hälsosamma val och utveckling av hälsa och bra levnadsvanor. Då 

var vi ganska så överens vi som jobbar med den här verksamheten, vi som jobbar 

med den, att vi har ett avtal men vi vill veta hur pengarna används, och då så 

kom vi överens om att vi […] 

Omsorgsförvaltningen beskriver sitt arbete, rörande hälsa, som förebyggande 

insatser, till exempel genom att undvika trycksår, fall, undernäring, dålig munhälsa 

osv hos äldre. Att möjliggöra kvarboende med hjälp av hemsjukvård, e-tjänster 

och e-hälsa, handlar också om att använda tekniken i den utsträckning som är 

möjlig för att ge digitaliserat stöd till olika grupper, till exempel genom 

internetbehandling mot stress, KBT genom video osv.  
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O: det preventiva så - om vi nu jobbar väldigt mycket med preventivt arbete i 

form av alla kvalitetsregister. Och kvalitetsregistren som, då handlar om att 

undvika trycksår, fall, undernäring, dålig munhälsa hos äldre. Och det ska även 

Socialstyrelsen […]. Och det har vi så att säga hållt, hållt då på våra särskilda 

boenden och kanske hemsjukvård så. Men det vill vi också sprida till alla våra 

äldre som bor ute, i hemmet. För de finns ju ändå ett mål att klarar man sig 

hemma i god vigör, så behöver man inte ramla in i den... omsorgsförvaltnigens 

lokaler egentligen. Så det ska vi jobba med! Och sen jobbar vi mycket med e-

tjänster och e-hälsa. Framförallt nu då när [kommunen] är med i ett projekt där 

man tittar på [nattvila och tillsyn nattetid], som är då [....]  

När det gäller kommunstyrelsens förvaltning kopplades hälsa till aktiviteter på en 

mer generell nivå och kom därför att handla om sådana aktiviteter som organiserar 

det arbete som rör hälsa, hälsosam samhällsplanering eller liknande (finns till 

exempel temagrupper) som riktar in sig mot bättre hälsa. Detta arbete beskrivs 

som organisationsövergripande och är riktat till tjänstemännen i syfte att genom 

ett aktivt arbete skapa förutsättningar för att medborgarna på alla plan ska kunna 

utveckla en bättre hälsa. 

En figur (motsvarande tidigare illustrationer av tjänstemännens begrepp) har 

skapats för att visa vad som är karakteristiskt för begreppet hälsa. Figuren visar 

också de relationer som kan synliggöras mellan olika verksamheter och dess 

representanter. Relationen mellan aktör och respektive förvaltning har framträtt 

genom den aktör som talat, vilket i figuren har markerats med färg. 
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Figur 24: Komponenter som framgår i diskussionen kring begreppet hälsa. Bilden illustrerar vad som av analysen är 
karakteristiskt för begreppet samt relationer. Färgerna representerar olika förvaltningar, där grön färg står för 
kommunstyrelsens förvaltning, rosa för utbildningsförvaltningen och lila för omsorgsförvaltningen. Ofärgade fält är 
neutrala.  

Från respektive konversation framgår vad som kan kopplas till hälsa i de 

uttalanden som granskats. Redovisningen kring analysen av diskussionen kring 

hälsa kan också delas in i ett inåt- respektive utåtriktat arbete, som även figuren 

ovan visar. Det utåtriktade har fokus på målgrupper och arbetets innehåll, medan 

det inåtriktade fokuserar på formen för arbetet. Detta kan kopplas till min tidigare 

analys kring vad och hur i tjänstemännens arbete som görs synligt i deras 

diskussioner. Vad kan närmast kopplas till det innehållsliga i arbetet och hur till 

görandet. Ur ett kompetensperspektiv innebär det att tjänstemännen diskuterar 

arbetet utifrån sina kunskaper och erfarenheter. Relationen mellan vad som 

diskuteras och aktörernas kunskapsdomän, d.v.s. förvaltning (som syns av 

färgmarkeringarna) inom området, visar att aktörerna diskuterar utifrån sina 

respektive kunskaps- och arbetsområden.  

240



KAPITEL 8  

 

265 

 

Funktion och yrkesroll  

Hälsa kan alltså ha olika innehållsliga betydelser beroende på vem som pratar. Att 

ungdomar ska erbjudas utbildning är en hälsofrämjande åtgärd i syfte att främja 

delaktighet, som tjänstemannen från utbildningsförvaltningen beskriver. Utifrån 

utbildningsförvaltningens verksamhetsperspektiv finns ett ansvar från förskola till 

vuxenutbildning där målområdet livslångt lärande även omfattar hälsa i betydelsen 

att individers hälsa påverkas av deras möjligheter till utbildning och 

kompetensutveckling (framgår av kommunens beskrivning av målområdet). Ett 

annat målområde där hälsoperspektivet lyfts är trygga och goda uppväxtvillkor. När 

aktörernas diskussion om hälsa betraktas utifrån dessa målområden blir det inte 

bara lättare att förstå varför det som diskuteras får utrymme, utan också vem som 

hörs i dessa diskussioner (med koppling till begreppet hälsa). Inom målområdet 

trygga och goda uppväxtvillkor nämns barn, unga, familj osv samt att förutsättningar 

för psykisk och fysik hälsa grundläggs i barndomen. I citaten ovan är det 

utbildningsförvaltningens samt omsorgsförvaltningens röster som hörs. 

Diskussionerna kan också betraktas ur nyss nämna målområden, och på så vis 

kopplas till de handlingar som görs synliga.  

Som representant för en förvaltning kan aktören belysa de frågor som faller inom 

ramen för det kunskapsområde (eller yrke) som hen representerar. När det gäller 

barn och ungdomar blir utbildning viktigt, då det är ett sätt genom vilket långsiktig 

hälsa kan nås. Inkluderande aktiviteter som idrott osv ses också som en väg i rätt 

riktning (rosamarkerat i figur 24, ovan), men också genom att samarbeta med 

andra kunskapsområden. Samma sak gäller insatser för barn och äldre, även där 

finns en inriktning mot att främja hälsa och att förebygga ohälsa. Detta är vad 

som syns av diskussionerna.  

Inom organisationen i stort, sker en hel del samarbete på ett övergripande plan. 

Tjänstemannen från kommunstyrelsens förvaltning (grön färg i figur 24, ovan) 

har ett övergripande perspektiv på sitt arbete och pratar om hur de med hjälp av 

samarbete mellan olika kunskapsområden ska nå gemensamma mål (som här 

handlar om hälsa). De tjänstemän som talar nämner också att de samarbetarar 

med andra (till exempel samarbetar utbildningsförvalnigen med social-

förvaltningen). Vidare förekommer nätverk och olika arbetsgrupper som jobbar 

med frågor kopplade till hälsa, vilket framstår som en betydelsefull del av 

målformuleringsarbetet.   

Det är också intressant att betrakta avsaknaden av politikernas röster gällande 

användningen av begreppen inflytande, delaktighet, hälsa och trygghet, som ju här är i 
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fokus. Studeras begreppen som verbaliserad domänspecifik kunskap kan det vara 

nära till hands för vissa tjänstemän att använda dem, medan andra kanske 

uppfattar begreppen som mer avlägsna. Vad jag menar är att till exempel hälsa 

faller naturligt in i omsorgsförvaltningens aktiviteter eftersom det utgör en del av 

det kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret. Att vissa begrepp inte nämns 

explicit kan ändå innebära att aktörerna har intentionen att möjliggöra delaktighet 

och inflytande eller stödja arbete kring hälsa och trygghet, då de istället rent 

innehållsligt diskuterar sitt arbete och sina intentioner utifrån målen. 

Sammanhang och situation  

Vad som sägs i ett sammanhang eller en situation antas inte bara styras av vilken 

förvaltning som representeras utan också sammansättningen av aktörer, men 

också av andra faktorer (till exempel agendan för mötet) som speglar aktörernas 

intressen. Det är dessa faktorer som skapar ett gemensamt sammanhang utifrån 

de förutsättningar som ges. De skapar också spelregler, den praktik, inom vilken 

diskussionerna sker. Förståelsen av begreppens användning, eller icke 

användning, utifrån sammanhang kan kopplas till kultur. De aktörer som inte 

tillhör en förvaltning där just dessa begrepp hör till vardagsvokabulären kanske 

inte heller använder begreppen utanför sin förvaltning. Dessutom bör det 

understrykas att aktörerna verkar väl medvetna om vad deras olika 

förvaltningstillhörigheter kan innebära rent språkligt, för att alla ska förstå vad 

som avses. Förmodligen kan detta bidra till att de som vanligen använde vissa 

begrepp till vardags blir lite mer avvaktande i sin användning när de möts i större 

eller andra sammanhang.  

En annan aspekt är den att olika saker står i fokus för diskussionen, vilket kan 

innebär att vissa begrepp (till exempel delaktighet) inte explicit framgår därför att 

de redan är ”reserverade” i diskussionen kring ett annat målområde. Som här, då 

det handlar om delaktighet: Öka barns möjligheter till delaktighet och inflytande. En 

sådan mening förutsätter att man diskuterar delaktighet och inflytande, men i 

diskussionen kring att skapa goda uppväxtvillkor för barnen i kommunen ingår 

också föräldrar. Föräldrars närvaro spelar en viktig roll för barns uppväxt, vilket 

framgår av diskussionerna mellan politiker och tjänstemän. När de pratar om att 

det är viktigt så betonar de inte delaktighet som begrepp, utan pratar istället om 

att involvera och att få med föräldrar.  

U: I början av sjuan där vi försöker involvera föräldrar, men det är inte heller 

helt lätt att få med […] 

Liknande framgår av andra diskussioner, till exempel beskriver en tjänsteman hur 

engagerade föräldrarna varit i de föräldraträffar som anordnats av kommunen 

242



KAPITEL 8  

 

267 

 

eller om betydelsen av utvecklingssamtalen och vilken roll de spelar för barn och 

föräldrar.  

I sammanhangen, som denna analys avser, finns en mängd aktörer. Tjänstemän 

från olika förvaltningar men också politiker. Det är många som ska förstå 

varandra. En icke-användning av vissa vanliga begrepp kan därför också förstås 

som att begreppen (inflytande, delaktighet, hälsa och trygghet) i sig inte är 

nödvändiga för att uttrycka eller understryka vikten av vad som avses.  

En annan sak som händer i sammanhangen mellan politiker och tjänstemän är att 

diskussionerna ser annorlunda ut på det vis att de bygger på svar och förklaringar 

från tjänstemännens sida. I den tidigare analysen (kap 6) kring vad politiker och 

tjänstemän talar om visade det sig finnas ytterligare en kategori som kan bidra till 

förståelse då det gäller aktörernas icke-begreppsanvändning. Det är kategorin Krav 

och förväntningar på andra. Eftersom tjänstemännen är representanter för det arbete 

som utförs ger de också beskrivningar av sitt arbete och förklarar det praktiska 

tillvägagångssättet. Detta kan förstås som att en utförlig beskrivning ersätter ett 

verksamhetstypiskt begrepp (typ de begrepp som förekommer inom vissa 

verksamheter, måltexter osv). Det gäller förstås också att bygga upp en 

begriplighet för det som görs, oavsett vilka aktörerna är, men eftersom frågorna 

mestadels kommer från politiker och riktar sig till tjänstemän blir också 

tjänstemännens beskrivningar långa och nyanserade. Jämförelsevis kan här 

nämnas de konversationer som tidigare analyserats mellan tjänstemän, visserligen 

inte från samma förvaltning men ändå från det som kan tolkas som en och samma 

kunskapsdomän, där alla (av samtalet att döma) snabbt verkade förstå varandra. I 

de sammanhangen förekom däremot en frekventare användning av vissa 

yrkesspecifika och målrelaterade begrepp.  

Ytterligare ett sätt att resonera kring sammanhang och situation är att betrakta det 

genom nyttjandet av kunskapsstödet.  
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Kunskapsstöd  

För att kort återvända till vad som tidigare konstaterats rörande kunskapsstödets 

användning så har det visat sig att tjänstemännen98 i högre grad refererar till 

formella regler och krav, som stöd för sina argument, medan politiker gärna 

använder mer informellt stöd för sina argument99, vilket i en blandad grupp visat 

sig handla om förhandligssituationer. Vidare framgår att de sammanhang där 

politiker och tjänstemän diskuterar visar sig innehålla en underkategori till det 

informella kravet 100 , nämligen politikers krav på tjänstemän, vilket från 

politikerhåll uttrycks genom frågor från politiker till tjänstemän. Möjligen blir det 

mer naturligt att i samtal som inte är styrt av specifika begrepp (till exempel vad 

som förekommer i lagtext, föreskrifter och likdanande) istället använda ett friare 

språk. Det är också så att tjänstemännen upprepat uttrycker sin medvetenhet om 

att andra kan tolka den skrivna textens innebörd på ett annat sätt än de själva gör 

och att uppfattningen kring ett begrepp kan skilja sig mellan olika förvaltningar 

(något som jag tagit upp i tidigare analys). Hur kan man förstå aktörernas 

begreppsanvändning utifrån dessa resultat kring kunskapsstöd?  

Det informella kunskapsstödet är den kategori som kommer till uttryck i 

sammanhang när politiker och tjänstemän förhandlar om kunskap. Då det 

informella stödet tycks ha större betydelse för politiker än det formella kan man 

förstå deras friare användning av språket. En vana att dagligen kommunicera 

förvaltningsspecifika begrepp kanske kan förklara användningen av samma 

begrepp i andra sammanhang, medan en icke användning istället förklarar 

frånvaron av förvaltningsspecifika begrepp i olika sammanhang. Det sistnämnda 

skulle alltså vara ett sätt att förstå begreppskompetensens frånvaro i sammanhang 

där politiker och tjänstemän förekommer. Då det inte finns behov att synliggöra 

några begrepp, används inte begreppskompetens.  

8.3.2 Resursorienterad och relationsorienterad kompetens  

Abstraktionsschemat (se bilaga 9) för kategorierna ser likadant ut för både 

politiker och tjänstemän, men orsakerna bakom, d.v.s. de meningsbärande 

enheternas innehåll skiljer sig mellan politiker och tjänstemän. Detta gäller för 

både resurs- och relationsorienterad kompetens. Jag har i redogörelsen nedan valt 

att samla kompetenserna i samma text (alltså inte dela upp det som jag gjort 

tidigare med underkategorier).   

                                                      
98 Endast tjänsteman i sammanhanget 
99 Både politiker och tjänstemän i sammanhanget. Resultat från kap 6, analyssteg 4 
100 Både politiker och tjänstemän i sammanhanget. Resultat från kap 6, analyssteg 3 
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När politiker och tjänstemän diskuterar vissa målområden blir faktakunskap 

viktig. Att de har en formell inriktning på kunskap framgår av de diskussioner som 

rör dåvarande och framtida satsningar. I dessa sammanhang hanteras beslut, till 

exempel kommande investeringar eller uppföljning av tidigare fattade beslut. Att 

i dessa sammanhang veta vad som gäller, kan vara viktigt för gruppens fortsatta 

diskussion. En faktabaserad inriktning på kompetensen visas i dessa sammanhang 

vara en tillgång. Att veta kostnaden för något och att använda kunskapen som en 

resurs i rätt sammanhang. Kompetensen är ett ”inträde” till en diskussion som 

ger möjlighet till delaktighet i samtalet som handlar om att fatta beslut.  

Tjänsteman: Vi har haft ett avtal där vi inom utbildningsförvaltningen betalat 

170 000 kr om året till [annan förvaltning] och sen har vi betalat 90 000, som ett 

bidrag till deras verksamhet, alltså till deras verksamhet med barnmorskor och 

kuratorer osv. […] 

Politiker använder också kunskap om budget och statistik i diskussionerna med 

tjänstemännen. De sammanhang där relationsorienterad kompetens framträder är 

när situationen erbjuder fråga- svar-tillfällen. Detta har tidigare illustrerats genom 

bilaga 9 då det gällt sammanhang när tjänstemän diskuterar. Kompetensen (gäller 

relationsorienterad kompetens) är kommunikationsinriktad och fråga-svar-

tillfällen handlar om att efterfråga andras kunskap och ter sig på samma vis i dessa 

sammanhang då politiker och tjänstemän diskuterar, varför jag inte kommer att 

diskutera detta mer. När det handlar om situationer då politiker ställer frågor till 

tjänstemännen, kan svar från tjänstemän se ut i stil med citatet ovan. En formell 

inriktning på samtalet, får ett formellt svar vilket innebär att en resursorienterad 

kompetens visar sig. Men det kan också vara på annat sätt, nämligen att svaret ges 

utifrån yrkesrelaterad kunskap och erfarenhet, som inte handlar om budget och 

statistik men som ändå ger ett förtroendefullt svar. I exemplet nedan diskuteras 

ramarna för vad som ska ingår i ett uppdrag (gäller utbildning för personal) för en 

arbetsgrupp och kopplingen till kommunens ekonomi. Politikerna är intresserade 

av att diskutera om det finns en offert, vad det beräknas kosta, hur många som 

inkluderas osv. 

Politiker: Vi är ju till för att liksom vara smörjmedel i spetsutveckling, å inte 

riktigt bred utbildning, som jag känner att detta är då. Å det är lite mening [?] 

och fråga er: är det vårat projekt eller är det ordinarie verksamhet, det är lite 

granna e var går dom här 140 000 till? Visste vi om det var 20 eller 50? och är 

det lönekostnader under utbildning? Eller vad är det vi betalar?  
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Det är två tjänstemän som hjälps åt att besvara frågan. Några exakta belopp 

diskuteras inte. Den ena tjänstemannen (tjänsteman 1) besvarar fråga så gott hen 

kan.  

Tjänsteman 1: vi betalar det priset som [utbildningsarrangören …] vill ha för att 

ha den här utbildningen med oss.[… forts.] vi stå för, alltså [verksamhet], får ju 

stå för eventuelle vikariekostnader och sådana saker... det här är vad 

[utbildningsarrangören] vill ha. 

Men det mer tillfredsställande svaret kommer från kollegan (tjänsteman 2), som 

här använder en resursorienterad kompetens, som framförallt uttrycker erfarenhet 

från yrke. Svaret är tre minuter långt och hen argumenterar för den långsiktiga 

vinsten med satsningen (nedan visas en kort sekvens som exempel).  

Tjänsteman 2: […] vi vill någonting! Vi har kanske inte dom möjligheterna att 

kanske i förvaltningarna att jobba på det sätt som alla önskar. För den 

ekonomiska vinsten, som vi sa igår också, det är ju det som är, som man har som 

hinder för att utveckla det. För om vi nu har börjat med det här, om vi ser att 

detta kan vara någonting, som kan vara lite banbrytande […] kan lyfta att vi satsar 

på våra barn, vi satsar på vår personal, vi stärker dem i den här rollen! För vi ser 

att dom kan behöva det […] så är det oerhört riktigt väl investerade pengar. Jag 

kan ju bara dra en parallell nu […] ungdomar i vårt Cannabisprojekt. För nästan 

alla ungdomar som testar Cannabis idag gör det dels för att det är en ökad 

nyfikenhet, men väldigt många har Cannabis, använder Cannabis för att minska det 

dåliga måendet. Och vi behöver verkligen lägga en bra grund för våra barn i 

framtiden! Och vi har det, ja vi är tvungna till det! För det är våran framtid som vi 

sitter här nu och beslutar! 

Erfarenhet blir en resurs som kommer till användning. Vad tjänstemannen kan 

och vet utifrån sin yrkesbakgrund, men också vad som ur ett lokalt perspektiv är 

viktigt för organisationen att känna till. Den kopplingen som här görs till 

satsningar och pengar rör vinster i form av välfärd. Tjänstemannen gör 

jämförelser med andra satsningar som gjorts inom organisationen och som gått 

väl.  

Det är skillnad att prata ur erfarenhet om man är politiker eller tjänsteman. Detta 

märks främst på den erfarenhetsbaserade inriktningen (kategori; 

erfarenhetsbaserad inriktning som ligger under resursorienterade kompetens). 

Diskussionerna mellan tjänstemännen handlar om erfarenhet från arbete (samma 

sak blev synlig även av tidigare analyser, analyssteg 6). Det som är nytt i dessa 

diskussioner är att erfarenhet också kan handla om det som ligger utanför arbete, 

vilket framgår av politikers uttalanden. Att använda resursorienterad kompetens 

visas genom nedanstående två exempel. Sammanhanget ger aktörerna tillfälle att 
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ge uttryck för sina erfarenheter. Det första citatet kommer från en tjänsteman som 

beskriver erfarenheter från arbete.  

Tjänsteman: Det är viktigt säga att föräldrarna, det är bland annat en av de 

huvuduppgifter som [namn] har, där vi har samverkan med sociala, 

arbetsmarknad och primärvården, vi jobbar tillsammans då va och jag menar att 

tjejerna där fick också projektmedel för sån här [...]-utbildning och vi jobbar nu 

bland annat med föräldrarna där. Så egentligen skickar jag med till [er] att låt dom 

komma hit och berätta om det här och hur dom jobbar med just att stärka 

föräldrarollen. För dom gör det, tillsammans med dom övriga och BVC osv 

också.  

Av det andra citatet framgår hur erfarenheter från livet utanför uppdraget kan 

komma till nytta:  

Politiker: […] det dom känner är att de är duktiga på att möta barnen, men dom 

är osäkra i att möta föräldrarna i den här rollen som kom nu, att möta dom i det 

vardagliga liksom...men det är bara så som jag upplever det alltså ...att när man 

är, ska vara lite samtalsledare, utifrån den här rollen som man är i, i 

föräldragruppen 

Samarbete mellan olika förvaltningar i syfte att stärka vissa grupper är dessutom 

en del av det interna arbetet. I nästa exempel pratar en politiker om hur mycket 

kontakt barn har med föräldrar och förskollärare. Det hela gäller om förskollärare 

ska få extra utbildning i samtalsteknik och huruvida det behövs eller inte. Att som 

politiker använda sin erfarenhet i samtalet med tjänstemännen, som en 

kompetens, innebär att visa (genom att berätta) om något som erfarits genom 

politikerrollen eller utanför. 

Politiker: för jag vet att den vanliga kontakten mellan barn och föräldrar så har 

ju förskollärarna och sådär så har ju förskollärarna nästan lika stor kontakttid 

som föräldrarna. 

Här uppstår ett nytt innehåll i den erfarenhetsbaserade inriktningen. Nu när 

grupperna är blandade (politiker och tjänstemän) så nyanseras erfarenhets-

kategorin något. Både politiker och tjänstemän pratar av erfarenhet, men på lite 

olika sätt. Det nya kategoriområdet visar att kategorins komponenter, av naturliga 

skäl, inte bara handlar om vad som erfarits genom arbete eller genom tidigare 

studier, utan är mer riktat mot upplevelser, vilka mycket väl kan ha erfarits under 

fritid. 
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9 Kompetens och kommunikation 

Syftet med detta kapitel är att plocka fram kärnan från det förra resultatet genom 

att sammanfatta och diskutera det för att skapa förståelse för hur kompetens kommer 

till uttryck genom kommunikation i de sammanhang då verksamhetens mål diskuteras och hur 

det kan förstås som en del av agerandet i samband med målformuleringsarbetet.  Kapitlet är 

på så vis motsvarigheten till kap. 7, men med skillnaden att jag här inte redovisar 

någon empiri. Det är ett medvetet val att inte visa fram citat i den utsträckning 

som jag gjort i de tidigare presentationerna.  

Resultatet från det förra kapitlet visar hur kompetens kommer till uttryck genom 

aktörernas handling när de diskuterar mål med varandra. Via kommunikationen 

har tre inriktningar på kompetenser visat sig; begreppsorienterad, resursorienterad och 

relationsorienterad kompetens. Begreppsorienterad kompetensen är inriktad mot 

användning av verksamhetstypiska begrepp, medan resursorienterad kompetens 

har en inriktning mot formell fakta och erfarenhet och relationsorienterad 

kompetens mot relationerna i kommunikationen. Som jag tidigare anger i min 

definition av kompetens, handlar det om tillämpning av kunskap som bygger på 

både yrkesutbildning och yrkeserfarenhet och framträder genom samspel. 

Samtliga kompetenser baseras på handling - att aktörerna pratar om det de kan 

eller om det de anser att andra kan.  

9.1 Analys av resultatet från studien om kompetens  

Förutsättningarna är, som tidigare, olika för de olika grupperna i sammanhangen. 

De studerade sammanhang där både politiker och tjänstemän finns, är större och 

alla känner inte varandra lika mycket. De sammanhang där enbart tjänstemän 

finns är små och man träffas regelbundet i arbetsmöten. Alla tre 

kompetensområden förekommer i sammanhang där både tjänstemän och 

politiker finns, men framträder olika. Att det är på det viset är inte konstigt 

eftersom kompetensområdena är stora. Detta gäller framförallt resurs- och 

relationsorienterad kompetens som har flera underkategorier. Jag väljer att inte 

ange underkategorierna då de redan framgår i den tidiga analystexten. Däremot 

använder jag de övergripande kategorigrupperna i den bild jag vill framställa. 

Koordination av kompetens har enbart visat sig i tjänstemännens diskussioner.   

Det är i kontrasterna mellan de två sammanhangen (det ena enbart tjänstemän 

och i det andra en blandning mellan tjänstemän och politiker) som likheter och 

olikheter visar sig. Som en tillbakablick på det förra reflektionskapitlet (kap 7) är 

det värt att påminna om att en del av skillnaderna mellan dessa två sammanhangs 
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ytterligheter handlade om kommunikation. Det krävdes helt enkelt mer av 

aktörerna i de sammanhang där de yrkesmässigt, kulturellt och kommunikations-

mässigt befann sig långt från varandra. Detta ”avstånd” kan också betraktas 

utifrån kompetens. Enligt till exempel Dunér och Olin (2011) eller Alm (2015) 

kan kompetens nämligen avgränsa uppdrag eller yrkesområden. I detta fall är det 

just detta som syns i de ytterligheter jag pekar på när jag studerar sammanhang 

med enbart tjänstemän eller sammanhang med både tjänstemän och politiker. 

Avgränsningen kan ses som de organisatoriska gränser som finns, d.v.s. ”stuprör”, 

med specialiseringar som förstärks i handling. Organisationens komplexitet 

inbjuder till att stå fast vid befintliga verksamhetsgränser, då det möjligen kan 

förenkla och samtidigt ge möjlighet till ytterligare utveckling av expertkunskaper 

(jfr Alm, 2015). Utövandet av arbetsuppgifter genom tillämpning av kunskap ser 

därför olika ut.  

Innan jag går närmare in på denna del vill jag understryka att kompetens, som en 

effekt av samlad kunskap (både praktisk och formell) handlar om att utföra en 

handling, detta gäller tjänsteman såväl som politiker. Jag ser detta jämförbart med 

vad Ellström (1992) skriver om kompetens, att det handlar om att både identifiera 

och uttrycka vissa kunskaper. I sina diskussioner kring målområdena tolkar 

aktörerna och skapar mening kring olika formuleringar med hjälp av den kunskap 

som är aktuell. Detta är också en fråga om att veta var gränserna för olika 

kunskapsområden går. Det kräver att aktörerna har kunskap om 

organisationsstrukturen, de olika förvaltningarnas uppgifter, för att veta vilken 

kunskapsdomän som ”äger frågan”, men också om organisationens kultur.  

9.1.1 Resursorienterad kompetens 

Själva görandet i målformuleringsarbetet baserar sig på kunskap, till exempel 

formell kunskap och erfarenhetskunskap, om vad som kan uppfattas som 

samhällsproblem. Hur aktören betraktar omvärldsproblem, identifierar behov 

osv, återspeglas i diskussionerna i arbetet och är det jag beskrivit som 

resursorienterad kompetens. Aktörerna utformar mål för sitt arbete, i syfte att åtgärda 

samhällsbrister. För att kunna diskutera målen använder de sig av sin kompetens; 

de arbetar med konkreta åtgärder, diskuterar, tolkar och skriver planer.  

Formella kunskaper kan erhållas genom utbildning och kan vara specifika, 

beroende på utbildningen, men aktörerna har också erfarenhet, från livet och från 

yrket. När de identifierar vad som är samhällsproblem och hur det kan åtgärdas 

gör de det utifrån sina olika kunskapsområden. Aktörerna ser olika saker eftersom 

kunskapen ger olika perspektiv på omvärlden, utifrån vilka de agerar (Köppä, 

Sivonen, & Ståhle, 2004). Aktörerna har också visat intresse för varandras 
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kunskaper, de lyssnar på varandra och kan antas ha utvecklat en gemensam 

kompetens som uppstått i det sammanhang de diskuterat och utbytt erfarenheter 

och kunskap (jfr Gustavsson, 2005). Att ta del av varandras erfarenheter är dock 

så självklart att det kan beskrivas som en del av kulturen i arbetet. Formell kunskap 

kommer mest till uttryck i resursorienterad kompetens. Den resursorienterade 

kompetensen får utrymme, vilket kan tolkas som att aktörerna håller de 

organisatoriska kunskapsgränserna något stängda, samtidigt som de vet vem som 

kan förväntas ha kunskap kring frågan som diskuteras. Den har inslag av 

erfarenheter från praktiskt arbete och från lokala förutsättningar men också mer 

faktabaserad kunskap. I dessa kompetenser kommer expertkunskaperna fram.  

Det som skiljer sammanhang med enbart tjänstemän och sammanhang där både 

politiker och tjänstemän förekommer är hur den resursorienterade kompetensen 

används. I grupper med enbart tjänstemän förekommer både faktabaserad 

kunskap och erfarenhetsbaserad kunskap. När det gäller den erfarenhetsbaserade 

kunskapen diskuterar politiker och tjänstemän utifrån olika referensramar. I 

tjänstemännens erfarenhetsbeskrivningar framträder erfarenheter från arbete, 

medan det i politikers finns ett vidare perspektiv, med inslag från livet som helhet. 

Detta kan beskrivas som erfarenheter hämtade från gruppernas respektive 

domäner, där politikerna använder livserfarenheter av informell karaktär från 

exempelvis fritidsintressen (jfr Lave & Wenger (1991). Den erfarenhet som 

tjänstemännen använder har en tydligare koppling till förvaltningarna som de 

representerar, vilket kan omsättas till kunskapsdomäner (jfr Singh, Märstin & 

Glasswell, 2013).  

I de blandade grupperna, d.v.s. i sammanhang där både politiker och tjänstemän 

träffas, anpassas diskussionerna till mötets förhållanden. På samma grunder 

framträder den begreppsorienterade kompetensen. Att identifiera behov hos olika 

målgrupper, exempelvis äldre, ungdomar med missbruksproblem, skolbarn m.fl. 

är kopplat till förvaltningstillhörighet och yrkesspecifika kunskaper (resursorienterad 

kompetens), men också till användningen av yrkesspecifika begrepp 

(begreppskompetens). 

9.1.2 Begreppsorienterad kompetens  

De begrepp som framträtt i resultatet är inflytande, delaktighet, hälsa och 

trygghet. Begreppen har innehållsliga innebörder. När kompetensen studerades, 

studerades också sammanhanget för användningen av begreppen. De aktörer som 

var föremål för observationerna kan alla mycket om sitt arbete, de träffades som 

representanter, utifrån sina speciella kunskaper.  
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Den begreppsorienterade kompetensen handlar om användningen av begrepp och 

uttrycker kunskap om ett begrepps värde och relevans i användning. Detta kan 

förstås på flera sätt. Givet är att aktören vet vad hen själv menar, däremot kan 

betydelsen av det som ändå sägs tolkas olika. I resultatet från diskussionen 

tjänstemän emellan förekom vissa begrepp mer frekvent än i andra sammanhang. 

Vad som bör hållas i minnet är att det observerade sammanhanget mellan 

tjänstemän (obs. 6) hade ett särskilt uppdrag att utveckla målpunkterna, vilket bör 

ha bidragit till att diskussionen om begreppen flätades in i samtalet på ett naturligt 

sätt. Men det faktum att användningen tonades ner i sammanhang där politiker 

och tjänstemän förekom gemensamt kan förstås som en del av begrepps-

kompetensen d.v.s. att veta när det är lämpligt att använda ett begrepp och hur 

begreppet bäst ska uttryckas. Jag har tidigare visat att det i dessa sammanhang 

också förekommer långa presentationer, exempel från verksamheter eller 

beskrivningar av något. Detta betraktas som en anpassning av kommunikationen 

(jfr Carlile, 2004) till gruppsammansättningen. Utifrån det perspektivet kan 

kompetensen betraktas som förmåga att beakta det specifika, d.v.s. ett ansvar att 

se till att det som är verksamhetsspecifikt ska bli synligt. Detta innebär att 

kunskapen om ett visst begrepp också innebär en möjlighet att förklara begreppet 

på mer än ett sätt. Detta har kopplingar till resultatet om att kommunikationen 

behöver anpassas för att bli begripligt för alla (jfr Carlile, 2004). Alltså kan man 

förstå aktörernas minskade användning av specifika begrepp som en medvetenhet 

om att inte riskera att andra inte ska förstå.  

Begreppsliga uttryck kan också förstås utifrån att de skapats i en kontext där de 

fått fäste och därför legitimerar användning. Eftersom begrepp också är socialt 

konstruerade kan en inbyggd makt finnas i användningen av ett visst begrepp 

(Säljö, 2002), till exempel kan åtgärder (rörande insatser till kommunens 

medborgare) formuleras genom att använda begrepp som inflyttade och 

delaktighet. Begrepp kan också ha kulturella aspekter med särskild betydelse (jfr 

Engesröm, 2010). Begreppen har en viss innebörd (även om det finns nyanser) 

och ur den aspekten också en viss funktion i samhället. Aktörernas uppdrag att 

representera sina respektive grupper i de gemensamma diskussionerna avspeglar 

också olika specialområden, eller kunskapsdomäner. Som en jämförelse kan här 

ses Säljö (2002) beskrivning av metaforer som legitimerar politiska beslut. Vissa 

av begreppen är mer eller mindre förvaltningsspecifika och får en annan innebörd 

när de används i en grupp som representerar andra domäner. Begreppen skapades 

i ett sammanhang, inom en förvaltning, men fylldes med ny betydelse och praktisk 

funktion i ett annat. Aktörerna använder dessa begrepp när de träffar sina kollegor 

och man kan anta att vissa aktörer är mer bekväma än andra att använda dem i ett 
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vardagligt arbete, som till exempel inflytande och trygghet, då detta också är 

vokabulär som ingår i aktörernas regelverk (till exempel skollagen, 

socialtjänstlagen osv). Mäkitalo och Säljö (2002) menar att själva användningen av 

begrepp startar processer hos människor, som gör att de kopplar betydelsen till 

det förflutna. Jag betraktar därför aktörernas användning av begrepp som 

användning av erfarenheter från olika kunskapsdomäner. Dessa kommuniceras 

mellan aktörerna och blir till ny kunskap. 

9.1.3 Relationsorienterade kompetens  

Vidare har i studien framgått att den relationsorienterade kompetenserna har en 

framträdande roll i sammanhang där politiker och tjänstemän diskuterar.  

Relationsorienterade kompetens handlar om tillämpning av kunskaper som rör 

diskussionen i gruppen. Kompetensen handlar om att söka efter kunskap i sociala 

sammanhang. Att veta hur sociala sammanhang kan användas för att utvinna 

kunskap, medvetet eller omedvetet, handlar om att kunna identifiera arbetets olika 

möjligheter för agerande, så kallade handlingsutrymmen. Kompetensområdet har 

framträtt i stor utsträckning i relationen mellan politiker och tjänstemän. Att 

politikerna ställer frågor som tjänstemän besvarar kan betraktas som att aktörerna 

vet när de behöver veta något (identifiering), och vad de behöver veta. 

Relationsorienterad kompetens är inriktad på kommunikationen i gruppen och 

bygger på antaganden om att andra vet, eller på kunskap om att andra vet mer. 

Jag har inte undersökt just orsakerna bakom, men enligt vad som tidigare visat sig 

rörande domänspecifik kunskap kan man anta att gruppens behov av att veta mer 

också driver fram förmågan att hålla en konversation igång till dess att svaret 

kommer. Det kan handla om att ställa de rätta frågorna, vilket också borde bygga 

på att aktörerna faktiskt känner till något om varandras domänspecifika kunskaper 

(jfr Singh, Märstin & Glasswell, 2013). Den relationsorienterade kompetensen är 

inte ”fastlåst” vid bestämda uppfattningar ur organisatoriska eller formella krav. 

Detta pekar också på en rörlighet och anpassningsbarhet av kunskaper och dess 

användning.  

Den relationsorienterade kompetensen har ingen koppling till kunskapsdomän, 

eftersom den inte handlar om att använda domänspecifik kunskap. Det 

handlingsbaserade utrymmet är på så vis inte knutet, eller begränsat av vad som 

bör råda.  

9.1.4 Koordination av kompetens  

Att koordinera andras kompetenser är något som agenten gör. Koordinationen är 

en handling i kommunikation som också, precis som relationsorienterade 
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kompetensen, har ett utrymme att agera inom. Ramarna är inte lika snäva som för 

resursorienterad kompetens. Möjligheten handlar om att styra kompetenserna i 

ett sammanhang. Detta är en möjlighet som är förenad med agentrollen. 

Resultatet visar hur agentrollen koordinerar andras kompetenser genom att 

koppla ihop olika domäners kompetens och koordinera kunskaper som blir till 

nytta för diskussionen. För detta agerande krävs att agenten använder egen 

kompetens i kombination med legitimitet (roll och funktion). I agentrollen 

används den resursorienterade kompetensen, där fakta och erfarenhet är de 

kunskapsformer som framträtt tydligast, som den vanligaste kompetensen för 

koordination. Agenten använder sig alltså av egna fakta- och 

erfarenhetskunskaper för att koordinera kompetenser. Agentrollens koordination 

kan beskrivas som en kompetens att genom egen kunskap hantera andras 

kompetenser. 

Det finns likheter mellan den relationsorienterade kompetensen och koordinationen av 

kompetenser på så vis att dessa båda hanterar hela sammanhangets kompetens. Men 

det finns saker som skiljer dem åt. Koordination av kompetens handlar mer om 

att styra befintlig kompetens utifrån kunskap. Agentrollen är förenad med 

legitimitet att representera ett kunskapsområde och befogenhet att uttala sig 

utifrån kunskap.  Relationsorienterad kompetens håller samtalet vid liv, men styr 

på sätt och vis också inriktningen i samtalet, genom att ställa frågor till andra, dock 

inte på samma grunder som koordination.  

Koordination kan lite hårdraget beskrivas som mer kompromisslös än den 

relationsorienterade kompetensen. Orsaken till detta är, enlig tidigare resultat, att 

agentrollen innebär tolkningsrätt i sammanhang och situationer där målområden 

och begrepp kopplade till målformuleringsarbetet diskuteras. Koordination av 

kompetens innebär hantering av kunskap medan relationsorienterade 

kompetensen är sökande efter kunskap.  

9.1.5 Avslutande reflektion över resultatet  

Kompetenserna är bakomliggande villkor till kommunikationen varför jag har 

adderat dem till den modell som är ett resultat av villkoren för meningsskapande. 

Modellen bli på så vis en komplett bild av det sammanlagda resultatet från de båda 

studierna.  

Utgångspunkten för forskningen fanns i de utmaningar som ett målformulerings-

arbete kan innebära, d.v.s. i villkoren som finns inbäddade i aktörernas handlingar 

och organisatoriska förutsättningar, men också i den komplexitet av krav, 
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kunskaper och strukturer som omger aktörerna och sätter villkor för det arbete 

som de gör. Resultatet från studierna visar villkor för kommunikation.   

Resursorienterad tillsammans med begreppsorienterad kompetens baseras på 

verksamheternas kunskaper, domänspecifika kunskaper, medan koordination av 

kompetens och relationsorientrad kompetens förstås kan utifrån aktörernas roller, 

positioner makt osv, som här ses höra till aktörernas relationer.   

 

 

Figur 25: En komplett bild av det sammanlagda resultatet  

Kompetens bygger på kunskaper som aktörerna samlat på sig genom att kollektivt 

utforma mål och handlar om att uttrycka ett kollektivt kunnande. Jag har studerat 

den kompetens som framkommer i sociala sammanhang, vilket förklarar att inte 

olika individuella varianter av specialkompetenser har beskrivits. Istället beskrivs 

och visas grupperingar, eller inriktningar, som jag menar är de kompetenser som 

används i målformuleringsarbete. Vad som kan utkristalliseras är att det som finns 

bortom meningsskapande handlingar är kompetensernas kompletterande 

funktion – likt ett redskap för gemensamt meningsskapande.  

. 
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10 De viktigaste komponenterna  

Innan jag går in på diskussionen vill jag peka på de viktigaste komponenterna 

bakom resultaten från de empiriska analyserna. Syftet med detta korta kapitel är 

att lyfta fram de fynd som är särskilt intressant att peka på, för att i nästa kapitel 

fördjupa diskussionen i valda delar.  

Det innebär ytterligare en förenkling då endast enstaka villkor som har betydelse 

för aktörernas meningsskapande och kompetens, inom ramen för deras 

målformuleringsarbete, framhävs.  

10.1 Meningsskapande och gemensam förståelse  

Det första delsyftet var att förstå hur meningsskapande villkoras med hjälp av 

kommunikation, rörande betydelsen av olika målformuleringar i strävan mot att 

uppnå en gemensam förståelse.  

Resultatet visar att verksamhetens diskussioner vilar på ett fundament, d.v.s. en 

fast grund, som utvecklats över relativt lång tid. Fundamentet består av både 

strukturella och individuella krav och förväntningar som får effekter för det arbete 

som görs inom organisationen. De omgivande kraven från nationell nivå tolkas 

och bryts ner till mer konkreta krav på lokal nivå. Utöver det har aktörerna egna 

föreställningar om hur de bäst ska prestera i sitt arbete, vilket formar den tredje 

kategorin av krav. Fundamentet bygger alltså på yttre, inre och aktörernas egna, 

individuella krav, i relation till organisationen. Dessa förutsättningar i form av krav 

omvandlas, genom tolkning och gemensam förståelse, till betydelsefulla resurser 

i de sammanhang aktörerna diskuterar de begrepp och formuleringar som finns i 

kommunens måldokument.  

Resurserna fungerar som stöd i aktörernas arbete eftersom de innehåller kunskap 

på olika nivåer och benämns här kunskapsstöd. Kunskapsstöd används för 

argument i de sammanhang aktörerna diskuterar och kan beskrivas som 

verksamhetens egen stödfunktion eller förråd av kunskap för argument. Stödets 

styrka beror på hur formellt det är, vilket varierar eftersom det finns 

stödfunktioner av olika slag. Tolkningen av kunskapsstödet varierar också vilket 

tycks bero på aktörernas olika domänspecifika kunskap, d.v.s. att de tillhör olika 

kunskapsdomäner. 

Argumenten är medel för att nå gemensam förståelse. Alla aktörer kan använda 

sig av kunskapsstöd till sina argument, men om argumentet accepteras av gruppen 

beror på dess styrka i kombination med aktör. I situationer som kräver starkt 
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kunskapsstöd kan man se att aktörens position och funktion kan legitimera 

tolkningsrätt och ge en s.k. agentroll. Med tolkningsrätt följer ökad trovärdighet 

och det resulterar i att andra aktörer i sammanhanget accepterar tolkningen.  

Vidare visar resultatet sammanhangets betydelse för aktörernas kommunikation. 

De studerade sammanhangen betraktas som symmetriska eller asymmetriska 

beroende på sammansättningen av aktörer. Rollernas innehåll skapar balans eller 

obalans i relationen mellan aktörerna. Kommunikationens utformning är avhängig 

aktörernas relationer och villkorar därför meningsskapande genom skillnader och 

likheter i bakgrund och funktioner samt domänspecifik kunskap. Resultatet visar 

alltså hur meningsskapande villkoras och hur gemensam förståelse skapas kring 

begrepp och hur aktörerna gemensamt tolkar och skapar en förståelse för målens 

betydelse i sitt unika sammanhang.  

 

Figur 26: Villkoren för meningsskapande  

De väsentligaste resultaten har visat hur kunskapsstöd, relationer till varandra 

(innefattar roll, funktion) och kunskapsdomäner (förvaltningstillhörigheter) visar sig 

ha effekter för kommunikationen aktörerna emellan. Kommunikationen har i sin tur 

inverkan på det meningsskapande som uttrycks kring målformuleringar och 

begrepp.   

10.2 Kompetens  

Det andra delsyftet var att förstå hur kompetens kommer till uttryck i de 

sammanhang där verksamhetens mål diskuteras och hur det kan förstås som en 

del av agerandet i samband med målformuleringsarbetet. 

Resultatet visar tre typer av kompetensområden; begreppsorienterad kompetens, 

resursorienterad kompetens samt relationsorienterad kompetens. Kompetensområdena är 

kategoriseringar av den kapacitet som finns i ett sammanhang när flera aktörer 
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arbetar med verksamhetens målområden. Kompetenserna tillhör inte bestämda 

aktörer eller förvaltningar eftersom alla aktörerna kan hantera flera 

kompetensområden. 

Begreppsorienterad kompetens är aktörernas användning av begreppen i mål-

formuleringsarbetet. Detta är begrepp som på olika sätt förekommer i 

måldokumenten och i verksamheten i stort. Att använda begrepp bygger på en 

viss föreställning om ett begrepps betydelse och vikt. Vad aktörerna lägger för 

betydelse i begreppen varierar, vilket framförallt tycks bero på aktörernas 

skiftande förvaltningstillhörighet. Begreppsdiskussionerna analyserades 

innehållsmässigt, men också utifrån ett sammanhang vilket visade att begreppens 

bakomliggande komponenter kunde relaterats till aktörernas yrkesmässiga 

ansvarsområden och kunskapsdomäner. Detta förklarar också olika tolkningar av 

ett och samma begrepp. Vidare visar resultatet att det finns en skillnad mellan de 

sammanhang där enbart tjänstemän diskuterar med varandra och där politiker och 

tjänstemän diskuterar. Begreppsorienterad kompetens kunde bara ses i 

tjänstemännens kommunikation.  

Området resursorienterad kompetens innehåller ett antal underkategorier som 

beskriver kompetensområdet och innebär att använda och synliggöra olika typer 

av formell kunskap, som passar sammanhanget, svara på de frågor som 

sammanhanget kräver och använda de kunskaper som behövs för att nå målet. I 

resursorienterad kompetens framträder kulturella värden, så som organisationens 

normer, värdegrund, utvecklingsarbete. Aktörerna förmedlar här egna 

erfarenheter av den kultur de befinner sig i.  

Det tredje kompetensområdet, relationsorienterad kompetens, har också ett antal 

underkategorier som beskriver området. Detta kompetensområde innebär att 

användning av olika handlingsstrategier riktas mot diskussionen kring målen. 

Strategierna som aktörerna använder för att stimulera diskussionen lockar fram 

den kunskap som finns i sammanhanget. Den relationsorienterade kompetensen 

är till nytta för själva diskussionsprocessen.  

Det finns en koppling mellan de relations- och resursorienterade kompetens-

områdena. Vad som länkar dem samman är sökande efter svar på ställda frågor. 

Den relationsorienterade kompetensens frågor och den resursorienterade 

kompetensens svar samspelar (bilaga 9) för att tillföra den kunskap som 

sammanhanget kräver. 

Agentrollen visar, förutom samma kompetenskategorier som aktörer i övrigt, 

även kompetens att koordinera andras kompetenser. Resultatet visar att koordination 
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av olika kompetenser leder arbetet framåt.  Den resursorienterade kompetensen är den 

vanligaste kompetensen för koordination. Agenten använder sig alltså av egna 

fakta- och erfarenhetskunskaper för att koordinera andras kompetenser. 

 

Figur 27: Kompetenser som del av villkoren i målformuleringsarbete 

Även kompetenserna är del av de bakomliggande villkoren för kommunikationen, 

varför jag har adderat dem till modellen (framgår av figur 27). Kompetenserna 

visar, i olika grad, en förmåga att agera i olika sammanhang. Detta kan beskrivas 

som att den resursorienterade kompetensen har fokus på innehållet i 

kommunikationen (till exempel inriktning mot ett ämne eller betydelsen av det 

som diskuteras) och den relationsorienterade kompetensen har fokus på formen 

för kommunikationen (struktur, mönster), genom att på olika vis locka fram 

relevant kunskap från deltagare i en diskussion.  

10.3 Det sammanlagda resultatet  

Avslutningsvis vill jag återkoppla resultatet till avhandlingens övergripande syfte; 

att förstå hur målformuleringsarbete i offentlig verksamhet kan genomföras inom ett socialt 

sammanhang där olika villkor påverkar lärandeprocessen. Som helhet visar resultatet hur 

olika komponenter villkorar meningsskapandet i målformuleringsarbetet. 

Utgångspunkten för aktörernas diskussioner fanns i de villkor som är inbäddade 

i aktörernas handlingar och organisatoriska förutsättningar, vilket innebär en 

komplexitet av krav, kunskaper, strukturer som omger aktörerna (inom och 

utanför organisationen).  

Det som utkristalliserats är kunskapsstöd, kunskapsdomän, relation, kompetens och 

kommunikation som villkor för meningsskapande i målformuleringsarbete. 

Kunskapsstöd är den fasta grunden för aktörernas kunskap, som också kan 
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beskrivas som institutionell kunskap. Kunskapsdomän och relation är komponenter 

som finns bakom aktörernas kommunikation och som påverkar diskussionen 

kring målen och de tolkningar som görs. Kompetenserna (begrepps-, resurs- och 

relationsorienterad samt koordination av kompetens) bygger på kunskaper som aktörerna 

samlat på sig och uttrycker även en kollektiv funktion att använda kunskapsstöd. 

De är verktyg i det konkreta arbetet med att formulera målen, men innefattar 

också insikter om det sammanhang arbetet ingår i. Resursorienterad kompetens 

tillsammans med begreppsorienterad kompetens baseras till stor del på starkt 

kunskapsstöd och domänspecifik kunskap, medan relationsorienterad kompetens och 

koordination av kompetens till stora delar kan förstås utifrån aktörernas roller, d.v.s. 

positioner, funktioner, makt osv.   

 

Figur 28: Villkor för meningsskapande i målformuleringsarbete 

Resultatet i detta kapitel har presenterats i form av komponenter (kunskapsstöd, 

kunskapsdomän, relation, kompetens och kommunikation) som villkorar menings-

skapande i målformuleringsarbete (figur 28). Detta är visar också hur utformandet 

av tydliga målformuleringar går till och vad det styrs av. Mer om hur detta kan 

förstås och hur dessa villkor påverkar lärprocessen kommer att diskuteras vidare 

i nästa kapitel, vilket också var del av avhandlingens övergripande syfte.       
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11 Avslutande diskussion   

Den exakta formuleringen av det övergripande syftet var att förstå hur 

målformuleringsarbete i offentlig verksamhet kan genomföras inom ett socialt sammanhang där 

olika villkor påverkar lärandeprocessen. De empiriska analyserna har varit inriktade på 

två delsyften som i analysarbetet behandlats separat. Den första studiens syfte var 

att förstå hur meningsskapande villkoras med hjälp av kommunikation, rörande betydelsen av 

olika målformuleringar för att uppnå en gemensam förståelse. Den andra studiens syfte var 

att förstå hur kompetens kommer till uttryck i de sammanhang där verksamhetens mål 

diskuteras och hur det kan förstås som en del av agerandet i målformuleringsarbetet. Att veta 

hur något fungerar kan hjälpa oss att förstå förutsättningarna. Förståelse för hur 

målformuleringsarbete kan gå till hjälper till att synliggöra de villkor som har 

betydelse för utformningen så att hänsyn kan tas till detta i både arbete och 

lärande. Som jag nämnt i föregående kapitel så kommer diskussionen hantera 

avhandlingens resultat som helhet där de mönster som framträtt i resultatet 

diskuteras vidare. Detta görs med hjälp av den modell som vuxit fram.  

                          

 
Figur 29: Modell över resultatet; Villkor för meningsskapande i målformuleringsarbete. Pilarna symboliserar 
relationen mellan olika villkor. 
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11.1 Vägen till meningsskapande i mål-
formuleringsarbete och villkoren bakom - Modellen 

Kommunala förvaltningsorganisationer ansvarar för att ge form åt ett 

välfärdsarbete som baseras på lokala behov och rådande samhällsförhållanden, 

som exempelvis medborgarnas önskemål och krav, eller på arbetsmarknadsläge 

(jfr Blome & Steib, 2014; Oskarsson 2012). I detta arbete får målen sin 

utformning.  

Att formulera gemensamma mål kan vara en arbetskrävande och lång process och 

det kräver en organisation vars intresse är riktat mot utveckling. Den studerade 

verksamhetens målformuleringsarbete har sin grund i möten och olika former av 

förberedelser som resultat i en rad olika textdokument, utredningar, 

informationsinhämtning och utkast till nya mål. Jag har studerat några av de 

aktiviteter som ingått i denna process. Resultatet visar de krav som en organisation 

kan behöva ta hänsyn till och den kunskap och kompetens som kan komma till 

användning i arbetsprocessen. Modellen (se figur 29 ovan) är uppbyggd av det 

som beskrivs vara villkoren för kommunikation och meningsskapande. I 

diskussionen förhåller jag mig till modellen och de angivna komponenterna 

(markerade från a till g i modellen). 

(a) fundament  

Fundamentet är organisationens stabila grund. 

Den studerade kommunen har beskrivits som en välfärdsorganisation med 

uppgift att arbeta med folkhälsofrågor och en intention att uppnå en inkluderande 

och social samhällsmiljö. Dessa intentioner synliggörs i aktörernas diskussioner 

kring de olika målformuleringarna samtidigt som de många krav och 

förväntningar som kan ses som inbyggda i organisationsstrukturen framgår (jfr 

Mäkitalo & Säljö, 2002). Fundamentet är en del av aktörernas totala kontext och 

sammanhang (den vida praktiken för arbetet; både den närmaste miljön och det 

kringliggande samhället) och blir en ram för agerande. Av resultatet kan 

fundamentet tolkas som en stabil grund, fylld med allt vad verksamheten lagrat; 

krav och möjligheter i form av rådande föreställningar. På denna grund bygger 

aktörernas diskussioner i målformuleringsarbetet. De krav som framgår av 

resultatet är yttre formella krav från samhället, inre formella och informella krav från den 

egna organisationen och aktörerna egna informella krav på att utföra ett bra arbete. 

Fundamentet, med sina krav, är stabilt oavsett sammanhang och situation och återfinns 

i samtliga av de analyserade grupperna.  
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(b) kunskapsstöd  

Kunskapsstöd är resurser som används. Resurserna används olika beroende på sammanhang 

och situation.  

Lokala behov och efterfrågan på offentliga tjänster måste mötas genom åtgärder 

riktade till individer, grupper eller strukturer inom den egna kommunen. För att 

hantera detta på bästa sätt behövs kunskap om vad som kan göras och hur det 

bäst bör göras. De organisatoriska kunskaperna, det som benämns kunskapsstöd, 

bygger på fundamentets krav som omvandlas till stödfunktioner då aktörerna 

behöver argumentera för sin tolkning av begrepp. Jag likställer kunskapsstödets 

funktion med resurser (jfr Säljö, 2009; 2014) som finns inom den egna 

organisationen och som kommer till användning i samband med 

meningsskapandeprocessen. Kunskapsstödet har olika styrka. Ett formellt generellt 

kunskapsstöd ger det starkaste stödet och bygger på fundamentets yttre krav, formellt 

och informellt lokalt stöd bygger på lokala krav och informellt eget kunskapsstöd är ett 

svagare stöd, det bygger på aktörernas egna krav. Viss kunskap reflekterar ett 

etiskt ansvar inom ett yrkesfält (t.ex. yrkesetiska riktlinjer i Sveriges Ingenjörer, 

2016; Akademikerförbundet, 2010; Lärarnas Riksförbund, 2012). Annan kunskap 

kan handla om nationella riktlinjer (t.ex. Folkhälsomyndigheten, 2014; 

Socialstyrelsen, 2012b) eller kunskap om människors levnadsförhållanden och 

liknande. Kunskapen finns hos aktörerna, i deras yrkeskunnande, och hanteras 

här genom argument som återspeglar de krav som ställs på aktörerna. För att ett 

argument ska accepteras av kollektivet och användas i målformuleringsarbetet 

behövs ibland en agent. Det finns två typer av situationer som kräver olika mycket 

kunskapsstöd där agentens argument kan bli avgörande för den slutliga 

formuleringen; 1) situationer som inte kräver så mycket förklaring, där syftet är att vägleda 

och informera och 2) situationer som kräver övertygande kunskapsstöd, där syftet är att 

förklara.  

Fundamentet (a) är på så sätt tätt sammanvävt med kunskapsstödet (b). 

Kunskapsstödet, är till skillnad från fundamentet, föränderligt beroende på sammanhang 

och situation. Det innebär att den kunskap som används tolkas utifrån 

sammansättningen av aktörer. Kunskapsstöd framträder i handling och visar den 

kunskap som finns i aktörernas sociala sammanhang (jfr Mäktitalo, 2012). Det 

innebär att kunskapen blir synlig i konkreta diskussioner kring målen. 
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(c) kunskapsdomäner  

Kunskapsdomäner är organisationens fysiska och intellektuella arenor, präglade av 

domänspecifik kunskap.  

Kunskapsstödet (b) ser olika ut beroende på kunskapsdomän. Organisationen kan 

beskrivas som socialt formad, där skillnaderna mellan olika domäner består av 

skillnader i kunskap (t.ex. olika yrkesbakgrund för ingenjör, socionom, lärare), 

men också skillnader i kultur (normer och värderingar), förväntningar och lokala 

regler som formar domänerna (jfr Billett, 2004; Blome & Steib, 2014). Av 

resultatet framgår att kunskapsdomänerna framträder tydligast som 

förvaltningstillhörigheter med professionella inriktningar. Vad som framförallt är 

väsentligt är att kunskapsdomäner innehåller domänspecifika kunskaper och 

innebär här att det har en koppling till aktörernas kunskaper och de tolkningar 

som aktörerna gör med kunskap som grund till sina argument. Här syns alltså 

kunskapsdomäner (c) ha en koppling till kunskapsstöd (b). 

De aktörer som träffas för att diskutera representerar olika förvaltningar och kan 

av den anledningen också ha har olika yrkesmässiga kunskaper (jfr Levine & 

White´s, 1961; Singh, Märtsin & Glasswell, 2013). Aktörernas språk är del av det 

sociala sammanhanget och man kan anta att även språket är institutionaliserat (jfr 

Mäkitalo & Säljö, 2004).  Eftersom språket används som verktyg i 

kommunikationen kring kunskap med kollegor från olika delar av organisationen, 

måste det processas för att bli begripligt mellan olika kunskapsdomäner (jfr 

Carlile, 2004). Detta gör att aktörerna måste förklara och beskriva saker på olika 

sätt för att förstå varandra.  

Av resultatet kan man anta att aktörer som träffas oftare kan utveckla ett 

samarbete och yrkesrelationer (se även relationer (e) ), alltså konstruera en egen 

kunskapsdomän, som bygger på gemensamma kunskap (jfr Carlile, 2004; 

Edwards, 2012). Ur den aspekten kan kunskapsdomäner också förstås som 

organisationens interna små ”fundament” och till viss del som stabila grunder, 

med skilda innehåll, olika mål, uppdrag och uppgifter (jfr jfr Levine & White´s, 

1961; Singh, Märtsin & Glasswell, 2013).  

(d) relationer   

Det som avses är relationer mellan aktörerna i organisationen, men också relationerna mellan 

aktörerna och deras omgivning.  

Vad och hur mycket av kunskapen som måste anpassas språkligt för att bli 

begriplig har också visat sig påverkas av aktörernas relationer till varandra samt 

deras relationer till organisationen, dess produkter (som måldokumentet), historia 
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och kultur. Aktörernas samspel är en kollektiv aktivitet där de behöver förhålla 

sig till varandras olika roller, funktioner, kunskaper och kunskapsdomäner. Det 

innebär att villkoret relationer (d) är sammanvävt med kunskapsdomäner (c). Till 

exempel kan relationerna mellan aktörerna inom en grupp vara symmetriska eller 

asymmetriska, viket avspeglas i deras kommunikation. Detta kan förstås utifrån 

att aktörer som representerar olika kunskapsdomäner trots allt har utvecklat en 

förståelse för varandras domänspecifika kunskaper. Vissa arbetsgrupper träffas 

regelbundet i flera sammanhang varför det kan antas att de har ett upparbetat 

samarbete och ett utvecklat gemensamt sätt att kommunicera (jfr Carlile, 2004; 

Edwards, 2012) som inte kräver mycket språklig anpassning. Man kan här anta att 

det räcker med en enkel överföring av information eftersom aktörerna har 

relationer till varandra som bidrar till kommunikationen kring målformuleringar 

och begrepp i arbetet. Relationerna är delar av de villkor som finns inbäddade i 

målformuleringsarbetet och får betydelse för kommunikationen (f) och 

meningsskapandet (g). 

(e) kompetens  

Kompetens är att veta vad och när arbetet kräver något och hur kunskap kan komma till nytta 

i en specifik situation – en tillämpning av kunskap som bygger på yrkesutbildning och 

yrkeserfarenhet.  

Att kunna hantera en variation ett sammanhang förutsätter en möjlighet att se vad 

som passar; vilka kunskaper som ska lyftas fram och hur det ska göras. 

Kompetens visar sig i aktörernas handling, i deras diskussioner. Resultatet går att 

förstå som att kompetens också handlar om aktörernas förmåga att flexibelt 

hantera kunskap som finns eller sammanhang där de anser att kunskap sankas. 

Utifrån avsaknad av kunskap utvecklar de och förklarar vad de menar för att andra 

ska förstå. De kompetensinriktningar som blivit synliga är begreppsorienterad-, 

resursorienterad- och relationsorienterad kompetens. Kompetenserna kan också 

sammanfattas som möjligheter att situationsanpassa kunskap och omvandla den 

till begriplighet för andra (jfr Carlile, 2004). Ett fjärde kompetensområde handlar 

om att koordinera de övriga kompetenserna och innebär att hantera övriga 

kompetenser i ett sammanhang, likt en metakompetens där olika typer av 

kompetenser som rymmer sociala, funktionella, kognitiva element samordnas (jfr 

Delamare Le Deist & Winterton 2005). Kompetensområdena ger olika utrymmen 

för agerande utifrån kunskapsstöd (b). De resurs- och begreppsorienterade 

kompetenserna ligger nära aktörernas användning av formellt kunskapsstöd 

medan relationsorienterad kompetens och koordination av kompetens mer 

relateras till informellt kunskapsstöd och aktörernas relationer till varandra. 
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Resultatet tyder på att organisationens kulturella ramar upprätthålls med hjälp av 

resurs- och begreppsorienterad kompetens medan de utmanas med hjälp av den 

relationsorienterade kompetensen. Kompetens (e) i målformuleringsarbete har 

koppling till kunskapsstöd (b), kunskapsdomän (c) och relationer (d). 

(f) kommunikation 

Kommunikation är aktörernas verktyg för att skapa gemensam innebörd och mening kring 

olika målformuleringar. 

Med bilden av fundamentet (a) som resurs och ram för kunskap vars innehåll formas 

både av samhället i stort och av aktörerna inom organisationen inom olika 

kunskapsdomäner (c), är kommunikationen det verktyg som förmedlar innehållet. 

Aktörernas kommunikation länkar samman historia med nutid genom de 

språkliga val som görs och kan förstås som kulturbärande och som vägen till 

meningsskapande. 

(g) meningsskapande  

Meningsskapande är beroende av kommunikation för att resultera i lärande. 

Resultat visar att aktörernas diskussioner är en del av en meningsskapande 

process. I det målformuleringsarbete som genomförs finns kommunikativa 

aktiviteter (aktörerna formar gemensam förståelse genom kollektiva tolkningar) 

som betraktas som meningsskapande processer inom vilka den befintliga 

kunskapen hanteras. Här blir det också tydlig att meningsskapande (g) i 

målformuleringsarbete är relaterat till kommunikation (f) som kan anpassas i mötet 

mellan olika kunskapsdomäner (c), där kompetens (e) har en viktig roll för att få fram 

det kunskapsstöd (b) som sammanhanget kräver.   

11.2 Att förstå målformuleringsarbete  

Den stegvisa analysen har inneburit ett särplockande i olika beståndsdelar och 

framträtt som villkor bakom aktörernas målformuleringsarbete i försöket att 

förstå har en ny helhet byggts samman, bestående av villkoren i modell (figur 29). 

Denna nya bild är ett resultat av studien kring ett målformuleringsarbete, som 

också gett upphov till nya funderingar och antaganden. Några av dessa kommer 

här att diskuteras i punktform och har att göra med förståelsen av det studerade 

målformuleringsarbetet.  

 Förståelsen av det jobb som görs och att det kan ta tid 

Det är inte konstigt att det tar tid att utforma mål inom en organisation med 

många anställda. Jag skulle vilja understryka arbetet med målen som värdefullt 
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eftersom det är genom de tillfällen som ges för diskussion mellan olika aktörer 

som innehållet i olika formuleringar fylls av specifika betydelser. Eftersom alla 

förvaltningar dessutom arbetar med egna specialområden och har egna mål blir 

det viktigt i ett organisationsövergripande arbete att dela med sig av olika 

kunskaper. Ett målarbete, likt det som här undersökts, kan också vara en väg för 

framtida samverkan över organisationsgränser. Att tillvarata etablerade forum för 

aktiviteter och kunskaper som finns för gränsövergripande diskussioner kan vara 

en snabb väg att hitta ny gemensam kunskap. Den organisationsstruktur som bäst 

kan ge stöd i olika arbetssituationer där samlad kunskap är nödvändig behöver 

alltså inte innebära en förändring av den befintliga (jfr Bergmark & Minnas, 2007; 

Edwards, 2012). Ett forum för framtida diskussioner borde bygga på upparbetade 

kunskapsdomäner (c) där expertkunskaper görs synliga men där fackspråk och 

arbetskultur kan tonas ner. Detta kan vara ett sätt att arbeta gemensamt trots 

existerande och oundvikliga stuprör (jfr Dunér & Olin, 2011; Billett; 2004). Det 

är förståelsen för hur det gemensamma formas genom meningsskapande (g), som 

kan bidra till medvetna val i arbetet. En förståelse för det bakomliggande arbetet 

kan eventuellt bli en viss motvikt till de krav som offentliga aktörer har på 

prestation, redovisning och mätbara mål (jfr Ahlbäck Öberg & Widmalm, 2016). 

Att förstå vad som händer när mål formuleras, kan ge en förståelse för processen 

kring arbetet med kommunala mål och de olika omständigheter som 

välfärdsarbetare har att förhålla sig till.  

 Aktörernas relation till fundamentet   

Ett annat resultat berör fundamentet. Fundamentets krav är historiskt och 

kulturellt format. För att lyckas formulera mål som lever upp till ansvar om att 

skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa måste aktörerna förhålla sig 

till olika krav som ska tolkas och skapar mening i målformuleringsarbetet. Kraven 

är dokumenterade, diskuteras återkommande och lever vidare tack vara aktörerna. 

Aktörernas relation till fundamentet är grunden för deras målformuleringsarbete. 

Måldokumentet, den skrivna texten, kan sägas bli en institutionell produkt som 

representerar sin organisation (jfr Mäkitalo, 2005), och har betydande status i de 

sammanhang det förs in. Måldokumentet blir också en resurs som för kraven 

vidare, till exempel i samband med implementering. Att aktörerna använder sig 

av fundamentet innebär att de använder kunskaper av ett visst värde i den 

situation de befinner sig. Möjligheten att använda viss kunskap har beskrivits som 

en tillgång i diskussionerna kring målen och visar att tolkning av begrepp och 
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specifika formuleringar också hjälpt aktörerna att komma fram till gemensam 

kunskap.  

Som resultatet visar får vissa aktörer en agentroll och i och med det sin 

tolkningsrätt. Agentrollen förmedlar fundamentet till övriga aktörer genom det 

kunskapsstöd som används. Detta är också en del av meningsskapandeprocessen 

och kan liknas vid den överföring som jag tidigare beskrivit (jfr Carlile, 2004).  

Agenten hanterar kunskap som behövs för gruppens beslut samtidigt som det kan 

tänkas att hen påverkar vilken kunskap som ska anses som ”den rätta”.  

 Arbetets flyt kan också kopplas till diskussionernas längd och smidighet  

Ett annat resultat berör kommunikationen i samband med aktörernas 

måldiskussioner. Det visar att kommunikationen ser olika ut i olika sammanhang, 

eftersom villkoren ser olika ut. Det innebär inte att det ena är bättre än det andra 

utan bör förstås som ett agerande utifrån sammanhang där kontexten får 

betydelse för kommunikationen aktörerna emellan. Arbetets flyt, alltså 

diskussionernas längd, kan förstås utifrån aktörernas relationer till den sociala och 

kulturella omgivningen i organisationen (jfr Lave & Wenger, 1991; Wenger, 1998, 

Säljö, 2011), och att vissa kunskaper först måste göras kända och förstås innan de 

kan användas i målformuleringsarbetet.  

 Arbetet kan begränsas av fundamentet   

Frågan om smidighet i diskussionerna mellan tjänstemännen kan också förstås 

utifrån fundamentets funktion som resurs för kunskap. Det skulle kunna vara så 

att villkoren ändrar diskussionerna till en viss del, men inte hur mycket som helst 

eftersom dessa diskussioner sker inom en kontext där fundamentet (a) antas 

utgöra ett stabilt innehåll, av både materiell och immateriell art. Aktörernas har en 

relation till kraven och i sin tjänst en plikt att efterleva dessa. Det nya 

måldokumentet blir en resurs som bygger på tidigare inbyggda värden. En viktig 

slutsats är att villkoren borde göras synliga för att relationen till fundamentet och 

till olika krav medvetet hanteras som resurser för argument. Aktörerna är 

beroende av att förhålla sig till de krav som ställs på dem, som är grundläggande 

och ofrånkomliga. Diskussionen mellan aktörer kan betraktas ske inom ramen för 

de institutionella normerna och är avhängig aktörernas tolkning av resurserna. I 

ett målformuleringsarbete kan detta hjälpa till att förstå hur mycket som är möjligt 

att förändra och förnya, och till vilken grad det nya är önskvärt.  
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 Kompetens ger utrymme att agera  

Sammansättningen aktörer handlar inte enbart om variation av domänspecifik 

kunskap eller en önskvärd variation av kunskaper i en grupp som ska arbeta med 

mål, utan också om de kompetenser som ges utrymme. Kompetenshanteringen 

belyser olika kunskaper och ger, i olika grad, ett utrymme för agerande. Till 

exempel visar resultatet tendenser till att de kulturella ramarna (organisationens 

kunskap och språk) upprätthålls med hjälp av resurs- och begreppsorienterad 

kompetens medan de utmanas med hjälp av den relationsorienterade 

kompetensen. Detta kan förstås som ett spelrum för kunskapshantering.   

Den flexibilitet i handling, som kan förstås av aktörernas hantering av kompetens 

(e), kan också förstås som en flexibilitet att inom vissa gränser vidga utrymmet 

och utveckla ett arbetsinnehåll, en arbetsuppgift mm. Dessutom hör det till 

yrkeskunnandet att till exempel följa lag, styrdokument och skapa förtroende för 

sitt arbete och att göra bedömningar som grundar sig på vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet. Aktörernas kunskapsmässiga och etiska ansvar, ansvaret att 

arbeta för samhällets bästa, sätter både gränser och anger förväntningar på ett 

kunnande inom arbetet. Att i målformuleringsarbete hantera denna balansgång är 

kanske det som är kompetens i ett komplext arbetsliv? En annan fundering är om 

kompetensen i sammanhanget riskerar att begränsas av att agenten bestämmer 

kurs genom sin koordination av övriga kompetenser.   

Aktörernas förmåga att forma kunskap efter sammanhang kan förstås som 

förmågan att anpassa språk och kunskap efter situation (jfr Carlile, 2004). I detta 

resonemang finns egentligen två, ganska motstridiga påståenden om kompetens. 

Det ena handlar om friheten att kunna påverka och den andra om att vara 

anpassningsbar. Man kan då fråga sig vad är det rätta, hur bör aktörerna agera och 

vad är egentligen kompetens i målformuleringsarbete? Ellstöm (2006) resonerar 

om kompetens i förhållande till anpassning eller utveckling av arbetets innehåll. 

Anpassning och utveckling kan utifrån detta synsätt beskrivas som ett möjligt 

spelrum för kunskap där utveckling i större grad än anpassning kan kopplas till 

kompetens som en förmåga. Anpassning innebär snarare att underordna sig 

systemet och inordna sig i befintliga krav, medan utveckling handlar om att 

hantera befintliga krav men samtidigt kunna förändra. Detta speglar också lite av 

resonemanget ovan kring ett stabilt eller föränderligt kunskapsstöd. Ett begränsat 

utrymme upprätthåller befintlig kunskap genom till exempel politiskt och juridiskt 

bindande styrdokument (där viss stelhet kan antas begränsa aktörernas utrymme) 

men innebär inte nödvändigtvis en mindre grad av kompetens. I min studie 
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handlar det snarare om förmågan att kunna hantera kunskap, vilket innebär att 

också upprätthålla viss kunskap genom att hålla sig innanför de kulturella ramarna. 

Av analyserna framgår detta genom att aktörerna anstränger sig att finna relevant 

kunskap, den kunskap som passar situationen. Detta (att hålla sig innanför de 

kulturella ramarna) gäller framförallt den resursorienterade kompetensen, men 

kan också antas vara en del av begreppskompetens. Lyckas aktörerna inte med att 

finna relevant kunskap väljer de att överlämna tolkningsrätten till någon annan, 

utanför gruppen. Det kan tolkas som att de är medvetna om att sammanhanget 

har begränsningar. Det är i dessa situationer som relationsorienterad kompetens 

kommer fram genom kreativa inslag. Beroende på sammanhang så har den 

relationsorienterade kompetensen lite olika roll i arbetet. I möten mellan politiker 

och tjänstemän får den relationsorienterade kompetensen mer utrymme och 

utmärker sig genom att aktörerna inbjuder till diskussion och socialt samspel, 

medan den resursorienterade kompetensen dominerar när enbart tjänstemän 

diskuterar. Detta kan antas vara kopplat till krav på kunskap.  

 Målformuleringsarbete erbjuder möjligheter att överbrygga 

kunskapsluckor med hjälp av kompetens  

Olika förvaltningar arbetar på olika sätt och de kan därför ha skilda uppfattningar 

om prioriteringar och genomföranden av ett organisationsövergripande arbete, 

till exempel vilket som är det mest gynnsamma genomförandet då det rör 

målformuleringsarbete. De organisatoriska gränserna, de så kallade ”stuprören”, 

kan försvåra ett helhetstänkande inom organisationen och bilda barriärer som 

förhindrar gemensam måluppfyllelse eftersom arbetet begränsas av 

organisationsstrukturen. Genom målformuleringsarbetet skapas möjligheter till 

interaktion mellan organisationens olika förvaltningar. På så vis etableras 

relationer mellan olika aktörer. När aktörerna kommunicerar skapas kunskap i 

målformuleringsarbetet, med villkoret att den omvandlas och anpassas till 

sammanhanget som den ska tjäna. Hur det unika sammanhanget, villkorar 

kommunikationen och tvärt om kan förstås utifrån att det finns institutionella 

gränser för kommunikation och kunskap som vid varje diskussionstillfälle måste 

överbryggas genom gemensam förståelse (jfr Carlile, 2004; Edwards 2012).  

Den praktiska hanteringen av kunskap i målformuleringsarbete kan förstås som 

möjligheten att kombinera de kompetensinriktningar som agenten anser vara 

viktiga för diskussionen i syfte att överbrygga kunskapsluckor. Detta kan också 

uppfattas som en kompetens att bygga broar mellan kunskapsdomäner och 

navigera andra kompetenser för att hitta lösningar. Här kan den 

relationsorienterade kompetensen vara jämförbar med Delamare Le Deist & 
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Wintertons (2005) beskrivning av social kompetens och med förmågan att lotsa 

gruppen i diskussionen. Av resultatet i denna studie kan antas att 

relationsorienterad kompetens stimulerar till samspel mellan aktörer i andra 

sammanhang. 

 Kunskapsstöd som resurs för målformuleringsarbete  

Kunskapsstödet kan ses som organisationens institutionella resurs (jfr Säljö, 2014; 

2009) i form av kunskap med hjälp av vilken aktörerna, genom 

målformuleringsarbetet, upprätthåller eller utmanar de organisatoriska ramarna. 

Det formella kunskapsstödet består av teoretisk och formaliserad kunskap genom 

vilken aktörerna kan göra anspråk på att veta något (jfr till exempel Bohlin, 2009¸ 

Billett, 2001a; Köppä, Sivonen & Stahle, 2004; Säljö 2004) medan det informella 

kunskapsstödets funktion och användning kan jämföras med vad Ahn m.fl. (2009) 

benämner som formellt osynlig kunskap. Det sistnämnda är kunskap som inte har 

formaliserats, men ändå finns och används, eftersom allt vad aktörerna gör i sitt 

arbete omöjligt kan formaliseras i text. I vissa sammanhang krävs formellt 

kunskapsstöd och i andra räcker det informella, men då ställs större krav på 

aktören. Resultatet visade att ett informellt kunskapsstöd ensamt är otillräckligt 

som argument för att leda till acceptans och gemensamma förståelse. Detta blev 

synligt när aktörerna tolkade betydelser av begrepp där tolkningsrätten var 

kopplad till aktörens yrkesroll eller chefsposition (jfr Köpsén, 2010). Det skulle 

alltså kunna vara så att variationen av kompetenser är värdefull för ett lyckat 

målformuleringsarbete.  

 Ett stabilt eller föränderligt kunskapsstöd?  

Att utforma nya mål för verksamheten kan av olika anledningar vara ett arbete 

kantat av utmaningar. Den studerade organisationens målformuleringsarbete 

handlade om att förnya innehållet i arbetet. Det nya betraktades i förhållande till 

det gamla och till förändrade samhällsförhållanden. Det jag här vill sätta ljuset på 

är frågan om nya lösningar inom en och samma miljö är möjliga eller om aktörerna 

egentligen bara omkonstruerar något som redan finns, men utifrån en ny 

förståelse?  

Kunskaper på samhällsnivå ändras över längre tid (till exempel kan det ta lång tid 

innan lagförändringar genomförs) och kan därför anses som relativt stabila. I den 

studerade organisationen finns stabila kunskaper inbyggda som en del av 

systemet, typiska kunskaper för kommunala organisationer (jfr Engeström, 1987). 

Mindre lokala förändringar pågår däremot konstant inom organisationen 
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(exempelvis kan förändringar göras av vissa arbetsuppgifter, tjänster, uppdrag, 

beslut, förvaltningar osv). Förändringar av detta slag kan antas få effekter för 

kunskap på en individnära nivå, mellan grupper av aktörer, till exempel hur visst 

kunskapsstöd ska tolkas. Svaret på frågan om kunskapsstödets stabilitet eller 

föränderlighet är komplex. I ett sociokulturellt perspektiv antas nivåerna påverka 

varandra. Relationerna mellan aktörerna (på en individnivå) och relationen mellan 

aktörer och struktur (på en organisations- och samhällsnivå) samspelar och 

belyser olika saker. Fundamentet erbjuder kunskaper som aktörerna har att 

förfoga över när de behöver stöd till sina måldiskussioner. Genom denna 

föreställning betraktas kunskapsstödet bestå av institutionella resurser som på en 

viss nivå erbjuder reproduktion av kunskap, men inte oberoende av aktörerna. Det 

är genom aktörernas tolkning av kunskapen som den ges ett specifikt värde i ett 

sammanhang, exempelvis får begrepp olika betydelser beroende på aktör och 

sammanhang även om kunskapen är att betrakta som stabil. Om ett 

måldokument, som det som utarbetats i den studerade organisationen, tolkas av 

andra tjänstemän kommer de förmodligen att tolka det som står där på ett nytt 

sätt och ur den aspekten bidra till produktion av kunskap. Fundamentet kan förstås 

som en bas till den kunskapsresurs vars innehåll skapas och formas av behov och 

krav i det omgivande samhället och det speglar det inre arbetet, kulturen och 

kunskaperna i den studerade organisationen. Detta är ett sätt att betrakta 

organisationens samlade kunskaper. Det är också ett sätt att förstå 

målformuleringsarbete som format av förutsättningarna i det omgivande 

samhället, den egna organisationen och av aktörerna i sammanhanget. Det 

handlar inte bara om att aktörerna tolkar och hur de tolkar, utan också i förhållande 

till vad tolkningen görs. Det innebär att både stabilitet och föränderlighet antas 

förekomma i det kunskapsstöd som ligger till grund för aktörernas 

målformuleringsarbete. Med komplexiteten konstaterad vill jag kort diskutera 

reproduktion och produktion av aktörernas kunskap. 

 Reproduktion – som ett alternativt sätt att betrakta resultatet  

Stabiliteten i systemet betraktas som en stelhet av det som finns att tillgå inom 

systemet och bidrar till att kunskaper blir en del av den institutionella strukturen. 

Resultatet visar hur aktörerna hämtar stöd för sina argument i det ”förråd” av 

kunskap som finns tillgängligt. De argument som används hämtas från 

institutionaliserat stöd och erbjuder på så vis inga innovativa lösningar, men de är 

dock nya för sammanhanget: 
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Figur 30: Användning av institutionell kunskap  

Kunskapen antas cementeras i fundamentet och reproduceras inom kulturella 
ramar. Detta kan ses i parallell med andra studier där normer visat sig finnas 
bevarade i samhälleliga system (till exempel Mäkitalo, 2005). De resurser som 
erbjuds är sådana som redan finns eftersom organisationen är oberoende av 
samhället i övrigt. De lokalt utformade målen har utvecklats inom en institutionell 
praktik med gällande normer och kunskaper som får konsekvenser för hur arbetet 
genomförs. Enligt Ellström (2001) kan en stabil kunskapsgrund vara en effekt av 
formell kunskap som utvecklats från olika krav som ställts i arbetet. Resultatet har 
visat att aktörernas möjligheter att formulera nya mål är avhängigt de yttre krav 
som har byggts in i systemet varför viss kunskap reproduceras.  

Kunskaper och vissa arbetsuppgifter i en kommunal organisation ändras inte hur 
som helst, exempelvis kan de bygga på evidensbaserad kunskap. Som framgår i 
kontextbeskrivningen (kap 2) så stödjer aktörerna sitt välfärdsarbete på olika typer 
av forskning och ambitionen är att utveckla ett långsiktigt och hållbart arbete. 
Utifrån aspekten om att verksamheten styrs av rådande lagar som aktörerna är 
skyldiga att arbeta efter kan reproduktion av viss kunskap och kultur vara 
nödvändig.  

 Produktion – som ett annat alternativ att betrakta resultatet 

Det stabila systemet (verksamhetens fundament) har också sina fördelar. Ett 
annat sätt att betrakta aktörernas målformuleringsarbete är utifrån att 
måldokument formats som en konsekvens av deras kompetens. Arbetsgruppen 
vet inom vilka ramar de måste hålla sig och vilka de kan tänja. De arbetar kollektivt 
och kan resonera kring de föreställningar som de uppfattar sig vara låsta kring, 
vilket kan hjälpa dem att bryta mönster och att använda kunskapsstödet på ett 
innovativt sätt. Här kan agentens roll bli viktig. En medvetenhet om 
agentfunktionen kan hjälpa andra arbetsgrupper i framtida målformuleringsarbete 
i att koordinera olika kompetenser, vilket är en viktig funktion för att navigera 
gruppens handlingsutrymme. Resultatet visar att det finns en kompetens som 
hanterar andra kompetenser, vilket kan jämföras med Delamare Le Deist och 

Krav leder till arbete för aktörerna (fundamentet) lösningar hämtas från 

befintliga resurser (fundamentet) institutionella resurserna som bygger på 

befintliga idéer, värderingar, styrdokument resulterar i produktion av nya 
dokument där förändringarna är ytterst marginella. 
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Winterton (2005) beskrivning av en slags metakompetens som möjliggör att andra 

kompetenser kommer till uttryck.  

De målområden som har utformats av aktörerna blir så småningom en 

pappersprodukt, ett dokument som kommer att leva vidare avskilt från det 

sammanhang som det producerats inom (jfr Longman & Mercer, 1993). Andra 

aktörer kommer att läsa det och tolka intentionerna. Även om det lokala arbetet 

är anpassat till lokala förutsättningar så har utformningen gjorts inom vissa ramar. 

Även andra lokalt producerade dokument används kontinuerligt i aktörernas 

arbete. Trots dokumentens lokala anknytning kan formuleringarna i text ändå vara 

relativt vida och möjliga att tolka på olika sätt och kanske andra sätt än vad som 

vid ett skede av utarbetande var tänkt. Detta innebära att varje gång en ny grupp 

aktörer tolkar samma dokument, kommer det fyllas med deras förståelse, alltså 

något nytt. Begreppen och texterna kontextualiseras i ett nytt sammanhang av nya 

aktörer. På så vis är de institutionella dokumenten, som måldokumentet, också 

sammankopplade med aktörerna. Utifrån aspekten om att verksamheten styrs av 

rådande lagar som aktörerna är skyldiga att arbeta efter är produktion av kunskap 

möjlig till en viss gräns. 

 Styrkan av det kollektiva   

Målformuleringsarbete kräver att aktörerna använder sina tidigare kunskaper och 

erfarenheter (jfr Billett, 2002a; Edwards, 2012), då de gemensamt visar en både 

bred och djup kunskap. Här kan man se att expertkunskap visar sig i 

diskussionerna och att aktörerna som deltar i diskussionerna ansvarar för sina 

respektive kunskapsområden (jfr t ex Edwards, 2012; Billett, 2001a; Köppä, 

Sivonen & Stahle, 2004) genom att framhålla dem när det är relevant. Man kan 

säga att de delar expertkunskaper med varandra. Vidare kan detta förstås som att de 

delar kompetens när de i utformningen av målen tar sig an olika problem som de 

gemensamt löser genom den expertkunskap som finns att tillgå i sammanhanget. 

Jag ser det som en slags gemensam expertkompetens. Aktörerna formas av 

sammanhanget, men också tvärt om (Säljö, 2014). De är aktiva i att utveckla något 

tillsammans som ska användas i det kommande arbetet. Sammantaget består 

utformningen av måldokumentet av en kombination experter som diskuterar 

målområden och gemensamt antas forma kollektiv expertkompetens. De 

måldokument som aktörerna arbetar med består av kulturella symboler, alltså 

formuleringar och begrepp, som också fungerar som verktyg för aktörernas 

verksamhet. Genom formuleringarna och begreppen kan arbetets värde stärkas 

och bekräftas. Samtidigt kan aktörernas kollektiva engagemang och formulerande 

ge arbetet en inriktning utifrån den kunskap som finns i rummet, befästas och 
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eventuellt begränsa de formuleringar som görs inom varje målområde (jfr 

Boreham & Morgan, 2004).  

11.3 Att förstå lärande i målformuleringsarbete 
utifrån villkoren 

Här kommer några antaganden att diskuteras i punktform utifrån förståelsen av 

det lärande som sker i målformuleringsarbete.  

Lärande är en nödvändig del för att utveckla arbetet; gemensamma riktningar, 

innehåll osv. Kunskap och lärande ses här som integrerat med det praktiska arbetet 

och den sociala och kulturella omgivningen (jfr Boreham & Morgan, 2004; 

Mäkitalo, 2012; Säljö, 2001; Thång, 2004). Studier inom arbetsintegrerat lärande 

(AIL)101, kan genomföras inom olika organisationer och handla om olika saker, 

till exempel förändring i arbete, hantering av kunskap genom kommunikation 

o.s.v. Det arbetsintegrerade lärandet handlar här om den specifika arbetsuppgift som 

det innebär att formulera mål för en verksamhet och det lärande som detta kan innebära – 

alltså ett lärande som sker när människor arbetar. Eftersom villkoren bakom 

meningsskapande har framträtt, vill jag också diskutera hur lärande i 

målformuleringsarbete kan förstås utifrån dessa. Villkoren (a) till (e) i modellen 

ovan (figur 29) har inte bara betydelse för själva arbetet med utformningen av 

målen utan även för den utveckling som sker hos varje individ när den får 

möjligheten att ta del av andras kunskap och att forma arbetet tillsammans med 

andra.  

 Villkoren antas forma aktörernas lärande  

Lärandet sker spontant i de sammanhang som aktörerna diskuterar och 

formulerar olika målområden (jfr Köppä, Sivonen, & Ståhle, 2004; Säljö, 2011, 

                                                      

101 AIL innebär här att lärande i arbete fokuseras. AIL har också andra forskningsobjekt 
än lärande på arbetsplatser. Ex. är lärande inför arbete, med inslag av yrkespraktik också 
AIL. Det kan handla om perspektiv på undervisning där teori och praktik integreras, 
studier av det lärande som blir till när akademin möter omvärlden eller om hur 
vetenskapliga kunskaper förenas med praktiskt arbete. Thång (2004) använder uttrycket 
”sammansmälter” för att beskriva den integrering som sker mellan lärande inom reguljärt 
utbildningssystem och ett informellt arbetsplatslärande. Avhandlingar med inriktning mot 
AIL inom ämnet pedagogik vid Högskolan Väst rör fenomen som; övergången från 
pappersbaserade patientjournaler till elektroniska patientjournaler (Winman, 2012), 
professionell kunskap i integrationsarbete riktat mot nyanlända (Vesterlind, 2016) och 
blåljusorganisationers övning av samverkan (Andersson, 2016).   
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2014; Wenger, 1998). Meningsskapande förstås som en aktivitet och process av 

interaktion och kollektivt kunskapsutbyte (Märtsin, 2012; Serder & Jakobsson, 

2015). Att förstå målformuleringsarbete utifrån de villkor som påverkar 

meningsskapandet är också ett sätt att förstå villkoren bakom lärandeprocessen. 

Resultatet belyser olika sätt att se på villkoren för lärande i målarbete. Endast 

genom att studera aktörernas kommunikation kan något sägas om deras tolkning 

och förståelse av målformuleringarna och hur de hanterar kunskap. Detta innebär 

ändå inte att jag verkligen vet, utan antagandet har sin grund i teorin. I 

diskussionerna påverkar aktörerna varandra på det sätt som visat sig av resultatet. 

De delar med sig av sina kunskaper till varandra; berättar, förklarar, argumenterar, 

ändrar uppfattning och samordnar sig kring hur de ska tänka. Kommunikationen 

(f) är därför ett viktigt verktyg för deras meningsskapande.  

 Gemensamt lärande som konsekvens av målformuleringsarbete 

Ett lärande i konkret arbete tillsammans med andra antas uppstå genom 

kommunikation i det praktiska arbetet. Lave och Wenger (1991) menar att 

kunskapens ursprung finns i själva görandet och formas av praktiken. 

Målformulering är den aktiviteter inom vilken aktörerna lär medan de arbetar. 

Deras praktik skapar de omständigheter inom organisationen, praktikens olika 

villkor, inom vilka lärandet sker och påverkar på så vis hur det sker. 

Målformuleringsarbetet studeras i en specifik praktik, specifika sammanhang och 

specifika aktörer inom vilken målen formas tillsammans med kollegor. Hur kan 

dessa diskussioner förstås utifrån lärande? Bakom aktörernas diskussioner finns 

erfarenheter av exempelvis arbete med utanförskap eller av de kartläggningar och 

studiebesök som gjorts i både den egna kommuner och av hur andra kommuner 

arbetar. Det finns kunskap av både formell och informell karaktär. Exempelvis 

kan man anta att enskilda aktörernas professionskunskaper ligger till grund för 

deras identifiering av behov, då det är nödvändigt att ha kunskap om individ- och 

samhällsproblem, välfärdsarbete, organisering osv för att veta vad som förväntas 

av yrkesrollen. Detta bildar den kompetens (e) som framträder i 

målformuleringsarbetet som formella och informella resurser, och som används 

som kunskapsstöd (b), exempelvis kunskap om yrkesetiskt ansvar. Dessa kunskaper 

får ett nytt värde när det används i diskussionen kring målen där de bidrar till 

unika resurser för meningsskapande i varje nytt sammanhang. Kunskapen är i den 

bemärkelsen också en resurs, inte bara för argument, utan också för att driva fram 

det lärande som en viss aktivitet erbjuder. Möjligheterna att tillvarata varje 

sammanhangs lärande ligger därför i förmågan att förstå det andra förmedlar 

(meningsskapande) och förmågan att göra sig förstådd (kompetens).  
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Det lärande och den kunskap som kollektivt utvunnits av målformuleringsarbetet 

är också en konsekvens av det genomförda arbetet. Värdet av att kollektivt 

diskutera varje detalj, om så behövs, är alltså den kunskap som utvinns, den 

förståelse som gemensamt skapas och ger möjlighet till utveckling av kompetens.  

 Att delta eller att ta del av  

Utgångspunkt att lärande skapas i sociala sammanhang definierar aktörernas 

målformuleringsarbete som integrerat i ett vardagligt arbete. Lärandet är i det 

avseendet informellt och naturligt, drivet av kollektiv aktivitet (jfr Boreham & 

Morgan, 2004). I avhandlingen betraktas relationen mellan aktörerna som tillfällen 

för kunskaps- och erfarenhetsutbyte och betonar ett förhållande mellan människa 

och omgivning eller mellan lärande och arbete där båda delarna är att se som integrerade 

med varandra. Lärandet, som en del av en språklig och komplex miljö fylld av 

kunskap, synliggörs i samband med aktörernas diskussioner. Det är också i dessa 

diskussioner som det gemensamma uppstår; förståelse, meningsskapande och 

lärande (jfr Säljö, 2001; 2011) eftersom det är då som måldokument får en 

bestämd form. Ur det perspektivet är lärandet att betrakta som situerat, varför det 

också kan antas vara nödvändigt att få tillgång till just detta sammanhang för att 

formuleringar och begrepp ska få den betydelse som kollektivet har diskuterat 

fram (jfr Lave & Wenger, 1991; Mäkitalo, 2012; Vygotskij, 2001). Utifrån 

lärandeperspektiv, kan det därför finnas en västenlig skillnad mellan att delta i 

utformningen av målen och att ta del av ett färdigt material som andra diskuterat.  

 Aktörernas anpassning inom en formell organisation  

Variation finns mellan sammanhang men också inom sammanhang och specifika 

situationer där aktörerna måste anpassa diskussionerna efter dem de möter. I 

resultatet konstateras att domänspecifik kunskap kan göras tillgänglig genom 

anpassning. Aktörerna använder språk och begrepp som anpassas och förklaras 

för att skapa förståelse och mening. Själva anpassningen vittnar om att den 

kunskap som aktörerna har att hantera är lika komplex som deras organisation. 

Anpassning och hantering utifrån olika situationer och sammanhang visar sig vara 

viktig och skulle också kunna påstås vara en nödvändig del av processen till 

lärande. Men man kan förstå att detta kräver sina kompetenser. Att veta när 

språket ska anpassas och hur detta ska göras är förmodligen lika komplext som 

den kunskap som hanteras. En blandning av kunskapsdomäner erbjuder en 

blandning av kunskaper och kulturer (jfr Köpsén, 2009). Detta är del av den 

komplexa organisationen men också en väg till en organisation med möjligheter. 
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Den kollektiva kommunikationen leder till lärande och lärandet leder 

organisationens målformuleringsarbete framåt.  

 Kombinationen sammanhang och situation ger olika förutsättningar för 

lärande 

Kunskapens relationella egenskaper och den interaktion som sker mellan 

aktörerna kan se olika ut. Oenighet kan förefall negativt, men ur lärandeperspektiv 

är det i just dessa aktiviteter som aktörerna får möjlighet att förhandla och få nya 

perspektiv på tidigare kunskaper. De aktörer som inte träffas så ofta har av 

naturliga skäl inte samma möjligheter att förstå varandra. Detta är jämförbart med 

de sammanhang som, enligt Carlile (2002; 2004), är mer ansträngande eftersom 

olika intressen står i konflikt och obalans finns mellan olika roller. Själva 

processandet kan förstås som att utmanande aktiviteter inom ramen för 

utarbetandet leder till lärande i arbete (jfr Köppä, Sivonen, & Ståhle, 2004).  

Villkoren för meningsskapande kanske inte alltid finns där? Exempelvis skulle de 

sammanhang där diskussionen flyter på växelvis (symmetriska relationer) kunna 

betraktas som sammanhang där aktörerna inte får samma möjlighet att på djupet 

diskutera sina kunskaper eftersom aktörerna inte bollar tankar eller utmanar 

uppfattningar. Å andra sidan kan det förefalla som onödigt, då de verkar vara 

överens och förstå varandra. Även om fokus inte varit att studera oenighet i 

diskussioner eller asymmetri i relationer mellan aktörerna, är detta ett resultat av 

vikt. Det som framkommit kan diskuteras ur ett perspektiv på lärande. 

Sammanhang där samtalet är oproblematiskt och flyter på kan ur samma 

perspektiv vara svårare att bedöma. Jag kan endast uttala mig utifrån det jag hör 

aktörerna säga. Att de håller med varandra eller har ett språk som flyter på (jfr 

Carlile, 2004) behöver heller inte innebära att de inte lär. När någon sitter tyst 

behöver det inte betyda att hen inte lär av att höra andra diskutera osv. Utifrån 

hur aktörerna pratar kan det tolkas som att deras gemensamma kunskapsdomän 

format språket, men det kan också tolkas som att de bara håller med varandra. 

Vidare kan deras kollektiva kunskaper ha formats under en längre tid och när 

målen diskuteras blir hanteringen effektiv. Det skulle i så fall innebära att de 

verkligen förstår varandra och därför inte behöver diskutera alla delar så ingående. 

Smidigheten kan också bero på att aktörerna vet hur de ska använda sin kunskap 

och sitt språk i dessa sammanhang.  
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11.4 Avslutande kommentarer  

Resultat kring villkoren för lärande kan vara viktigt för vad som uppfattas som 

betydelsefull kunskap för målformuleringsarbete.  

Den studerade organisationen har utan tvekan en komplex arbetsuppgift. Som jag 

angett i avhandlingens inledande kapitel, så ligger det mycket arbete bakom målen 

som aktörerna har lagt tid på under en längre period. De har själva sagt att arbetet 

är stort, t.o.m. ett av de största inom den egna organisationen. Av naturliga skäl 

kräver ett målformuleringsarbete i denna storleksklass inte bara ett engagemang 

från alla, utan också kunskap på både bredd och djup samt ett samarbete mellan 

aktörerna, ett samarbete där de delar med sig av sin kunskap. Resultatet har visat 

prov på delar av detta, hur kunskap kommer till uttryck i målformuleringsarbete 

och hur lärandet men också arbetet villkoras. Allt från anställdas kunskaper och 

verksamhetens utformning till ekonomi, politik och nationella styrdokument får 

konsekvenser för aktörernas arbete med utformningen av målen. I ett arbete som 

går ut på att serva och hjälpa medborgarna blir lärande en konsekvens av ett 

nödvändigt kunskapsutbyte som kan ses som ett lärande som är integrerat med 

själva arbetsprocessen, och som är betydelsefullt för utvecklingen av framtida 

arbete inom offentlig sektor.  

Resultatet visar hur olika resurser samspelar med aktörerna och får konsekvenser 

för hur arbetet ska genomföras. Det pekar också på en rörlighet och 

anpassningsbarhet av kunskaper och dess användning. Det kan till exempel vara 

svårt att exakt förutse vilka kunskaper som krävs i ett sammanhang och handlar 

därför istället om att handha och använda ett kunnande när så behövs och att 

”plocka fram” den kunskap som är relevant i ett visst sammanhang. Aktörernas 

diskussioner visar att kompetens i utförande av arbete kräver en medvetenhet om 

kommunikation som verktyg i arbetet, särskilt för att nå gemensam utveckling. 

Här kan paralleller dras till exempelvis Dunér och Olin (2011) och Ellström (1992) 

som menar att kompetens i utförande av arbete också förutsätter vissa förmågor. 

Till exempel kan det handla om att dels kunna urskilja ett problem av viss karaktär 

och dels veta vad man kan göra åt det. Även om Ellström beskriver kompetens 

ut ett individperspektiv ser jag resonemanget som överförbart på de 

arbetsgrupper som här diskuterar mål i arbete. Varje aktör måste utgå från sina 

speciella kunskaper och använda dem som en resurs. Det innebär att individers 

olika kunskaper synliggörs i ett sammanhang där olika yrkesområden 

representeras. Dessa bildar en gemensam kunskapsresurs för det fortsatta 

målformuleringsarbetet. Det innebär att de skapar något nytt tillsammans. 
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Aktörerna vill gärna vara detaljerade i sina formuleringar, både i tal och text. 

Samtidigt är de måna om att målformuleringarna i textdokumentet blir allmänt 

hållna för att inte begränsa tolkningen för dem som ska läsa dem i samband med 

implementering. I detta finns det en ambition att lämna utrymme för de olika 

förvaltningarna att själva tolka och utforma det exakta innehållet i 

formuleringarna. Ambitionen är god, men det kan samtidigt innebära risker. Att 

inte precisera sig mer detaljerat innebär också att tolkningsrätten lämnas över till 

någon annan, utanför gruppens kontroll. En allmänt hållen skrivning (på en 

övergripande organisatorisk nivå) kan innebära att andra aktörer kanske inte 

känner sig berörda. Ny tolkning och förståelse blir sannolikt nödvändig.  

11.5 Kunskapsbidrag och tänkbara praktiska 
implikationer 

Denna studie bidrar med kunskap och ökad förståelse kring hur 

målformuleringsarbete i en kommunal organisation går till, hur mål formuleras. 

Den synliggör också de villkor som påverkar denna sorts arbete som antas leda 

till lärande. Den visar vad som finns bakom ett arbete med målformuleringar och 

understryker betydelsen av att varierande kunskap delas och bearbetas kollektivt 

genom hela processen.  

Det studerade målformuleringsarbetet är organisationsövergripande och ställer 

kanske andra krav på aktörernas professionella kunskaper än om det hade rört 

målformulering inom ett kunskapsområde. Tack vare den bredd av målområden 

som omfattas i detta arbete krävs kunnande från olika yrkesområden, så att olika 

mål kan innefattas. Det visar också värdet av att utvinna kollektiv kunskap. 

Genom en variation av kompetenser kan många typer av krav hanteras utifrån 

bästa tillgängliga kunskap samtidigt och möjliggöra målformuleringar inom ett 

flertal områden. 

Resultatet från denna forskning erbjuder inga lösningar på hur 

målformuleringsarbete bäst ska bedrivas, det har inte varit studiens syfte. Av 

studien framgår situationer som säkert känns väl igen av dem som arbetat i 

liknande organisationer. Kunskapen bör kunna beaktas i det praktiska arbetet, i 

samband med planering av målformuleringsarbete och fungera som underlag för 

diskussion om organisationens villkor och om hur kunskaper kan göras 

tillgängliga genom hela processen av ett målformuleringsarbete.  

Kunskapen kan komma till nytta för organisationer med intresse för lärande i 

samband med målformuleringsarbete, men bör också fungera för andra likande 

aktiviteter som utförs inom komplexa organisationer likt den studerade. 
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Förhoppningen är också att detta kan leda till pedagogiska diskussioner på 

arbetsplatser, i relation till målformuleringsarbete men även annat arbete där 

tolkning av formuleringar är nödvändigt. I ett arbete där intresse finns för lärande 

kan också nya metoder att angripa målformuleringsarbete utvecklas.  

Vidare kan kunskapen från denna studie användas inom utbildning och för att 

identifiera nya framtida behov av kunskap kring målformulering, men också kring 

upplägg av arbete där komplexitet kräver en blandning av kompetenser. De 

kompetenser som har synliggjorts har visat sig viktiga för målformuleringsarbetet 

och kan även antas vara viktiga för framtida liknande arbete. Studien belyser de 

villkor som driver diskussionerna och arbetet framåt samt hur vissa kompetenser 

används. Kunskap om villkoren för kunskapsutbyte och lärande kan gynna 

arbetets utveckling, till exempel sammansättningen aktörer i en arbetsgrupp. 

Resultatet erbjuder en fortsatt diskussion om konsekvenser för arbete, men också 

för lärande i arbetet, där minst tre aspekter kan betraktas som praktiska 

implikationer av genomförd forskning. Dessa bygger på resultatet från 

avhandlingen och betonar kunskap om: 

1. Aktörernas samarbete som centralt för framtida arbete: Samarbete bidrar till lärande 

och lägger grund för framtida arbete. En sannolik konsekvens är att detta bidrar 

till att kunskaper sätter avtryck och inom vissa ramar åter kan användas. Villkoret 

är att det finns aktörer som varit med i utarbetandet och som kan bidra med att 

omvandla (enl. Carlile, 2004) den gamla kunskapen till de nya sammanhangen (jfr 

Mäkitalo & Säljö, 2002).  

2. Planering och genomförande av målformuleringsarbete: Det lärande som sker inom 

ramen för målformuleringsarbetet ger inte bara kunskap om domäners betydelse 

för arbetet utan också om hur domänspecifik kunskap påverkar 

meningsskapandeprocessen. En medvetenhet om villkor kan ha betydelse för 

planeringen och utformningen av arbetet. Utöver de konkreta målen, som är 

produkten av ett arbete, kan en medvetenhet hjälpa till att väga in villkorens 

betydelse för önskat resultat eller för vad som är mest gynnsamt för 

arbetsprocessen.  

3. Medvetenhet om den domänspecifika kunskapen betydelse i målformuleringsarbete: Något 

förenklat kan man säga att gruppsammansättningar från olika kunskapsdomäner 

(med ett stort kunskapsmässigt avstånd) bidrar till dynamiska samtal och 

maximala lärandeprocesser. Potential till innovativa idéer finns. 

Arbetsprocesserna tar dock tid och energi. Motsatsen är enhetliga 

sammansättningar där aktörernas kommer från en och samma kunskapsdomän. 
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Eller sammansättningar utifrån att de som ska samarbeta har ett gemensamt 

utarbetat språk underlättar istället arbetsprocessen och går fortare - om produkten 

(målformuleringar) är i fokus.  

Några av de slutsatser som denna studie lett till är att 

 agentrollen är betydelsefull för målformuleringsarbetet (vilka beslut som 

fattas och vilka formuleringar som hamnar på papper) samtidigt bidrar den 

till meningsskapande. Detta sker genom att aktörerna själva tar sig 

tolkningsrätten eller genom att de ges rätten att tolka vad som är viktigt. 

Agentrollens funktion är att koordinera kompetens för möjligheten att 

hantera och överbrygga kunskapsluckor mellan kunskapsdomäner  

 ett synliggörande av villkoren bakom ett målformuleringsarbete innebär 

också en möjlighet att diskutera varje villkor utifrån dess betydelse för arbetet 

och utifrån möjligheter och hinder, men också för framtida arbete med 

målformuleringar 

 det lärande som sker i målformuleringsarbete bör betraktas som ett lärande 

av värde för arbetets utveckling, men det kräver en medvetenhet om 

betydelsen av det informella lärandet 

11.6 Kritisk reflektion och metoddiskussion 

Resultatet bygger på data från observationer genomförda inom en avgränsad 

kontext och begränsat antal aktörer. Grupperna har i vissa fall varit mer samspelta 

än i andra. Resultatet är begränsat till det material jag utgått från och det innebär 

att jag inte skulle kommit fram till exakt samma sak om jag hade studerat fler eller 

andra grupper av aktörer. De kommunikationsväxlingar som har beskrivits som 

symmetriska respektive asymmetriska är exempel på detta. Här fanns det en 

skillnad i antal aktörer som observerats vid de olika tillfällena, vilket också kan ha 

påverka resultat. Aktörerna i den lilla gruppen, har uppvisat symmetriska 

relationer som egentligen också kan ha påverkats av den lilla gruppens 

sammanhang eller av en viss kombination individer. Det framgick också, som jag 

redogjort för, att aktörerna uttryckte att det var viktigare hur det praktiska arbetet 

faktiskt görs än att formulera något på papper. Även detta är en aspekt av arbetet 

som visar vilken typ av energi som läggs på de olika delarna av 

målformuleringsarbetet. Vidare kan resultatet ha påverkats av mitt angreppsätt. 

Min avsikt var inte att studera gruppernas oenighet, symmetri eller maktbalans. 

Studiens syften och forskningsfrågor har inte haft den inriktningen, men det blev 

ett resultat och en konsekvens av det jag redan studerade vilket kan vara ytterligare 

284



KAPITEL 11  

 

309 

 

en förklaring till varför eventuella oenigheter i gruppen med symmetriska 

relationer inte kommit fram.  

I målformuleringsarbetet strävar en hel organisation i samma riktning vilket kan 

vara en svårighet då den är uppbyggd av flera olika förvaltningar, med också andra 

mål och inriktningar. Jag upplevde aktörernas arbete som engagerat och 

målmedvetet, vilket kan ha en grund i det förarbete som gjorts innan jag kom in i 

bilden. Den positiva inställningen kan tänkas påverkat aktörernas arbetsvilja och 

prestation vid de tillfällen som observerats, men min närvaro kan också haft en 

inverkan, exempelvis viljan att på ett positivt sätt prata om organisationen. 

Argumenten som uttrycks, och är del av resultatet, kan ha påverkats av de 

omständigheter inom vilka studien har genomförts. En annan aspekt av 

argumenten är vad som kan betraktas som sann kunskap. Ibland kan delar saknas 

av en komplex bild. Den kunskap som framställs av aktörerna betraktas av mig 

som sann. Det är vad de har sett, hört och bedömt för sant. Mitt fokus har heller 

inte varit att förstå system och studien kan inte göra anspråk på att ge en 

helhetsbild av organisationens målformuleringsarbete, varför resultatet måste 

förstås som giltigt för en mycket avgränsad del av aktörernas arbete.  

Generaliserbarhet 

Kan man bidra till en generell förståelse för fenomenet genom att överföra 

förståelsen från studien till liknande skeenden inom andra 

samhällsorganisationer? Fenomenet kan inte anses vara helt unikt utan likna vad 

som händer inom andra organisationer. Utifrån att det också händer inom andra 

organisationer är vissa av aspekterna generaliserbara andra inte. Det förutsätter 

förståelsen av det specifika sammanhang inom vilket undersökningen har gjorts. 

Generaliserbarhet kan också ses utifrån relevans (Larsson, 2009). I denna studie 

diskuteras konsekvenserna av ett lokalt politiskt beslut vilket ger effekter för en 

hel organisation. Eftersom de lokala beslut som fattas är avhängiga av rådande 

normer, lagar osv reflekterar de något mer och större än bara själva 

målformuleringsarbetet. Kontexten, som en spegling av samhället, gör 

avhandlingsresultatet relevant att generalisera till andra liknande sammanhang, 

trots att det lärande jag beskriver är att betrakta som situerat i sitt sammanhang. 

Det situerade är inbäddat i ett unikt sammanhang (Lave & Wenger, 1991). 

Eftersom det unika i en kontext sätter prägel på lärandet, kan just generalisering 

av det situerade blir problematiskt. Larsson (2009) menar att en utförlig 

beskrivning av studiens kontext har betydelse för möjligheten att abstrahera och 

generalisera resultat. I avhandlingens andra kapitel görs en kontextbeskrivning där 
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jag försöker att inta aktörernas perspektiv på arbetet. Praktiken har sina teoretiska 

grunder att vila på, som påverkar aktörernas synsätt och resonemang kring i 

arbetet. Det sammanhang som studeras präglas av lokala förhållanden och måste 

åskådliggöra det specifika fallet för att läsaren ska få uppfattningen om vilka 

förhållanden som kan anses som unika eller motsatsen och utifrån det kunna 

bedöma resultatet i förhållande till andra sammanhang.  

Vilka röster hörs och hur påverkar det resultatet? 

En annan sak att fundera över är betydelsen av aktörernas delaktighet. De aktörer 

som observerats har av naturliga skäl olika roller i organisationen och i gruppen. 

Några pratade mer än andra, rent generellt, men det såg också olika ut beroende 

på mötessammanhang. Om någon pratar mindre, eller mer, har självklart effekter 

på resultatet eftersom jag observerar det som sägs. Men jag anser att det ändå är 

av vikt att nämna det handlar om en analys av det talade, vem som talar och vad 

som sägs i ett sammanhang där det outtalade också kan ha haft betydelse. Bara 

för att något inte uttalas, betyder det inte att det inte finns. Exempel på när detta 

blev märkbart var när användningen av olika begrepp (inom kompetensanalysen) 

studerades. De som kände sig bekanta med institutionella begrepp var 

förmodligen också de som använde begreppen. Känner man sig inte bekväm med 

ett begrepp så blir det förmodligen inget som ger tonvikt åt en diskussion, såvida 

inte begreppet hamnar i fokus för en diskussion av funderingar eller 

ifrågasättanden. Jag vill samtidigt betona att det är en företeelse jag studerat, inte 

- vad enskilda individer säger, eller vem som säger vad.  

Det faktum att det finns fler representanter för vissa av förvaltningarna påverkar 

förmodligen också förekomsten av vissa förvaltningstypiska begrepp. Samtidigt 

bör man veta att det finns förvaltningar som representeras av en person som är 

tongivande. Tittar man närmare på de två förvaltningar som har högre 

representation (tre aktörer i samma grupp) framgår det att alla tre röster inte är 

lika dominerande, vilket kan bero på sammanhang, situation, position eller andra 

tillfälligheter. Det förekommer också att aktörer bara deltagit vid ett halvt möte, 

men måste gå, eller kommer senare till mötet. Eller att någon inte pratar, vilket 

skulle kunna bero på att dessa aktörer kanske inte känner igen sig i diskussionerna 

om de är avlägsna den egna verksamheten/arbetsuppgiften. Vidare finns det 

aktörer som på grund av sin involvering i andra arbetsgrupper kanske håller en 

lägre profil och medvetet avstår att delta i delar av en diskussion. 

För att skapa förståelse kring något som är komplext måste resultatet visas genom 

förenkling, något annat vore omöjligt. Som Alvesson och Kärreman (2011) 

skriver så är verkligheten alltför omfattande för att kunna återges, därmed kan 
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inget åskådliggöras exakt eller absolut objektivt. Vi ser världen genom olika filter, 

beroende på erfarenheter, uppfattningar och mycket annat.  

11.7 Fortsatt forskning  

Framtida forskning kring målformuleringsarbete i kommunal organisation kan 

rikas in mot 

 relationerna mellan olika verksamheter; Eftersom denna studie belyser en 

mycket avgränsad del av en offentlig organisations 

målformuleringsarbete skulle studier kring hur olika sammanhang 

förhåller sig till varandra vidga perspektivet  

 målformuleringsprocessen, d.v.s. hur ett målformuleringsarbete går till 

genom att titta på vad som ändras i sak genom att studera 

måldokumentens framväxt och texternas förändring  

 hur praktiken förändras av genomfört målformuleringsarbete  

 fördjupning av kompetens och handlingsutrymmets betydelse för 

utformningen av mål  

 arbetsgrupper där tjänstemän interagerar- för att ytterligare studera dessa 

med fokus på skillnader mellan olika arbetsgrupper 
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Sammanställning av arbetsgrupper   BILAGA 3 

 

 

Arbetsgrupper 
 

Observation nr. Deltagare  Analyssteg  

Arbetsgrupp A 
Ansvarsgruppen 
 

2, 5,  
8, 16  
 

Tjänstemän och politiker  3, 8 
3 
 

Arbetsgrupp B 
Blandbasgruppen  
 

6, 11, 19 Tjänstemän 1, 2, 5, 6, 7 

Arbetsgrupp C 
Centralgruppen 

 

7, 8, 9, 10, 13, 17 Tjänstemän   

Arbetsgrupp D 
Diskussionsgruppen  
 

1, 14 Tjänstemän och politiker  3, 4 

Arbetsgrupp E 
Nämnd E 
 

3 Politiker (och några 
tjänstemän) 

 

Arbetsgrupp F 
Nämnd F 
 

4 Politiker (och några 
tjänstemän)  

 

Arbetsgrupp G 
Ledningsgrupp G 

 

12 Tjänstemän   

Arbetsgrupp H 
Ledningsgrupp H 

 

18 Tjänstemän   

 

 

 

Samtliga arbetsgrupper/observationer ovan har använts som underlag till avhandlingen. Grupperna 

A, B samt D är underlag till empirianalyserna. 



Resultat av ordfrekvensanalys inom ramen för analyssteg 8  BILAGA 4 

Resultat av ordfrekvensanalys genomförd i NVivo inom ramen för Analyssteg 5. 

 

  

 

Av tabellen från framgår frekvensen av olika ord. För att gallra bort irrelevanta ord finns i NVivo en 

inställning för antalet bokstäver per ord. I databearbetningen sattes ribban vid minst 5 bokstäver per ord. 

Valet av inställningen beror på att jag vid tidigare tester sett att de begrepp som gäller för urvalet (inom 

ramen för de fyra målområde) och som inte är ord innehåller minst 8 bokstäver.  
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Resultat av ordfrekvensanalys inom ramen för analyssteg 8       BILAGA 6 

Resultat av ordfrekvensanalys genomförd i NVivo inom ramen för Analyssteg 8. 

Resultat från sökningen efter hälsa i de utvalda sammanhangen (analyssteg 8, begreppskompetens) 

Genom detta kunde jag hitta antal gånger samt var i materialet aktörerna använder det i tal. En djupdykning 

på respektive ställe avgränsade fortsatt analys där jag kunde se vilken förvaltning som synliggörs och 

tolkningen som görs av begreppen.  

Förekomst av begreppet Hälsa i kommunikationer. Resultat av ordfrekvensanalys genomförd i NVivo. 

 

Bilden ovan visar observation 2 och 8. För den uppmärksamme kan det nämnas att orsaken till att det finns 

en viss skillnad i grafiken mellan siffrorna 2 och 8 beror på att jag i NVivo numrerat observationerna i den 

ordning de ligger, vilket gör att observation 8 något olyckligt hamnat på plats 7, varför jag efteråt gjort en 

justering av sifforna.  

 







Exempel på meningsbärande enheter                                BILAGA 8 
 

Innehållsanalys för Del 1. Resultat från analys till den första delstudien där analys gjort av observation 6 (grupp 1 och 2). Två 

tabeller av meningsbärande enheter och koder bakom kategorierna för grupp 1 och 2 presenteras i denna bilaga. 

 

  

 

 

 

Exempel på meningsbärande 
enhet/del av meningsbärande enhet 
från grupp 1 

Exempel på kodning   Sub-kat (vad påverkar?) 

SO: ja och nationella samordnaren Carin Götblad, 
hon kommer ju att komma med det förslaget, att det 
blir eget folkhälsomål, generellt. DÅ kanske det är 
bra att följa det. 

Andra styr vad som är viktigt  
 

Regeringens utredare  

”Våld i nära relationer – en 
folkhälsofråga” (slutbetänkande) 
Förslag om nationellt 
folkhälsomål. 

Regering och riksdag  

U: … tycker jag att det är bra att använda den här 
barnkonventionen att den, att en pratar om barnet. 

Från politiska beslut 
Styrning 
Centrala konventioner  

Lagtext, styrdokument 

   

Ku: Det här är taget från regionen... 
Ku: … men ska det handla om X (kommunen) ...? 
U: det står det i rubriken, tänker jag 

Gällande utgångspunkt, Från 
folkhälsopolitiskt perspektiv  
Lokala politiska beslut ligger till 
grund/utgång för samtalet  

Lokala politiker  

Ku: Stratsys   Program som styrinstrument (bär 
historia) 
(Historik styr, Instruktioner, syfte 
som framgår) 

Arbetets bakgrund och syfte  

Ku: … Man har fått med ALLA dom orden man ska 
ha med. 

Ku: ... finns med i våra andra dokument. 

Sådant som görs idag men bör 
förtydligas 
Sådant som framgår av dokument  
 

Policydokument  
 

   

So: Mm. Ja, men det var ju det jag frågade om … det 
är ju dom här punkterna som ska tänka …  
So: … dom som har föreslagit…  
So: Vad menar dom egentligen? 
Ku: kanske avvakta den punkterna och höra hur 
dom tänker 

Presenteras som ”dom”/grupp Arbetsgruppens förarbete  

Ku: Ja, men jag tror att K3 har tagit med en del utav 
det här va ... 
U: Hon kanske har gjort det, utifrån vad vi... mm 
Ku: Jag vet inte, det kan finnas fler sådana punkter 
sen eller där eller så som särskilt vill lyfta i X 
(kommunen). Det är ju tankarna som har gått så, har 
jag förstått på K3 
So: Det får K3 formulera. 
Ku: kan vi inte skriva... Jag tror att K1 och K3 har 
en tanke med detta alltså. 
So: Ska gissa att det handlar om det? 

Presenteras som 
”hon”/individstyrt 
 
Hur tänker dom här (hur vill dom 
att vi tänker)? 

Projektledaren K3, men ibland även K1 

   

Ku: Främja en positiv livsstil och god hälsa bland 
barn och unga. Det blir väl jättebra! 
: Att det ska vara lustfyllt, att man hittar arbetssätt 
och metoder som stimulerar barn och unga till att 
vilja lära sig. 
So: Ja, men uppmuntra och skapa mötesplatser och 

andra arenor för lärande.  

Skapa förutsättningar för barn 
och ungdomar  
Behov av stöd från samhället 

Meningsfull och god uppväxt 
 
 

So: Jag tänker att det kan vara så mycket, man pratar 
om integration eller inkludering...  
U: och man kan koppla jämställdheten tydligare till 
det än till trygghet. 
Ku: … men om man vet att såhär att i dom här 
undersökningarna, att människor känner sig otrygga 

Utifrån medborgarnas perspektiv 
Spegla kommunens medborgare 

Jämställdhet, mångfald, inkludering 
Trygghet  



Exempel på meningsbärande enheter                                BILAGA 8 
 

Innehållsanalys för Del 1. Resultat från analys till den första delstudien där analys gjort av observation 6 (grupp 1 och 2). Två 

tabeller av meningsbärande enheter och koder bakom kategorierna för grupp 1 och 2 presenteras i denna bilaga. 

 

  

 

 

 

 

på olika sätt. Då handlar det ju om att öka 
tryggheten. 
So: Fast det är ju egentligen upp till varje förvaltning, 
oavsett om du jobbar på miljöförvaltningen eller på 
stadsbyggnad. 

Ku: Föreningslivet ska erbjuda alla kan skapa goda 
relationer för att … 
Ku: Föreningslivet och alla såna ... det vill vi att fler 
ska gå med där och påverka 
Ku: Ja, och det kan ju va så att det finns någon annan 
som vill göra en förening, eller du har en... stimulerar 
dom... Att vi inte behöver va huvudmän till allt, utan 
att de finns andra aktörer också. 

(Anpassa till andra verksamheters 
behov) 
Påverka utbudet  

Ideella och privata verksamheter  
Föreningsliv  

   

Ku: ja menar här kan det ju vara så att stadsbyggnad 
eller tekniska, då pratar dom kanske om cykelvägar 
eller vad dom nu gör. I skolans kanske det handlar 
om personaltäthet, elevvård, eller vad det nu kan 
vara och för oss handlar det om helt andra saker 
också, belysning eller motionsspår eller vad det nu 
kan vara. 
Ku: ja, ja... och sen så betyder det olika för olika 
förvaltningar. 
 : ja, fast jag kan hålla med dig SO, att frågan är hur 
verksamheterna kan beskriva en aktivitet under 
detta… 

Verksamhetsperspektiv  Förvaltningars olikheter/kulturer 

So: Fast det är ju egentligen upp till varje förvaltning, 
oavsett om du jobbar på miljöförvaltningen eller på 
stadsbyggnad.  
So: … för jag tänker sen måste du ju... det är ju 
pinsamt liksom om det inte är någon förvaltning 
som kan haka på någonting sen. 

Att försöka anpassa arbetet, göra 
sitt bästa  

Kvalitet i arbete  

So: varje förvaltning har ju faktiskt en inriktning ... 
ja...  
So: Det måste man ju kunna tolka som... 
U: men "D-et" ska bort där också, va? 
K: ja det måste det väl va där eller? 
U: men det har vi inte haft där uppe 
Ku: det är "ATT-et" som ställer till det där, kan vi ta 
bort ATT på alla ställen? 
(?): då måste vi lägga till... 

Vikt vid att alla känner igen sig, 
alla ska förstå 
Textens innebörd och betydelse  
 
Detaljerade språkliga justeringar 
(lägga till, ta bort, flytta om i 
texten) 
 
(Pratar mer om form än innehåll 
om man jfr med gr 2) 

Begriplighet i hela organisationen 



Exempel på meningsbärande enheter                                BILAGA 8 
 

Innehållsanalys för Del 1. Resultat från analys till den första delstudien där analys gjort av observation 6 (grupp 1 och 2). Två 

tabeller av meningsbärande enheter och koder bakom kategorierna för grupp 1 och 2 presenteras i denna bilaga. 

 

  

 

 

 

Exempel på meningsbärande 
enhet/del av meningsbärande enhet 
från grupp 2 

Exempel på kodning   Sub-kat (Vad 
argumenteras?)  
Hänvisning till källor 

A294: Det kommer särskild satsning på det i år…  Andra styr vad som är viktigt  
 

Regering och riksdag  

A207: Lagen, inte bara X (kommunen), det finns en 
lag som säger så! 

Från politiska beslut Lagtext, styrdokument 

   

A1: … använt mig av beskrivningen för områdena 
som står i folkhälsopolitisk policy för regionen… 
K1: MRP, vad står det där, så att vi inte liksom inte... 
Den kan ju ... Meningen är inte att det här ska gå 
emot våra programförklaringar …  

Gällande utgångspunkt Lokala politiker  

A14: Så avtal är gjort där nu. Det finns ett sådant 
avtal där man har … 
A8: Och syftet är ju att det är aktiviteterna som ska 
kopplas till dom sen… 

Avtal, bakgrund, instruktioner från 
antagna dokument 

Arbetets bakgrund och syfte  

A80: Det står i policyn egentligen… 
So: Ja det står i arbete för att främja hälsa och 
förebygga ohälsa, står det ju här, i den här 
beskrivningen! 

Sådant som görs idag men bör förtydligas Policydokument  

   

A5: ... så hade vi tänkt… 
A13: Bara så ni vet vilket resonemang vi har haft, 
varför vi valde just… egentligen var det ju det vi 
diskuterade först… 
K1: … där pratade vi om att alla ska ha en 
möjlighet att ta till sig, oavsett om du inte kan 
språket, om du inte kan se, eller om du inte kan 
liksom... så ska du kunna ta del av ... 
So: Det var det vi pratade om för äldre också... om 
man ska ha det digitaliserat också t.ex. 

Presenteras som ”vi”/grupp Arbetsgruppens förarbete  

A219: Någonting ville jag få in.  
A273: Lite det där är jag ute efter 
A296: Ja, och där skulle jag vilja ha in en mening 
också som handlar om… 
K1: Ja, jag vill inte landa i att vi måste ha den långa 
texten, för at det kan hända, folk läser det dom 
behöver läsa och dom kommer inte sitta och läsa 
hela texter.  

Presenteras som ”jag”/individ Projektledaren  

   

A64: Vad kan vi i kommunen göra för att angripa 
arbetslösheten?  
A75: För det är ju så att ungdomar… 

Skapa förutsättningar för ungdomar  
Behov av stöd från samhället 

Ungdomsarbetslöshet 

A93: Vad är det vi vill att mångfalden ska föra in här? 
A97: Det blir en spegelbild av hur samhället ser ut 
mångfaldsmässigt. 
So: … För det finns också ur ett 
jämlikhetsperspektiv.  
So: Att vi faktiskt ska verka för att dom känner sig 
trygga.  

Utifrån medborgarnas perspektiv 
Spegla kommunens medborgare 

Jämställdhet, mångfald 
Jämlikhet, trygghet  

A50: … ge förutsättningar för nya företag att 
komma hit eller att man etablerar nya företag. 
A134: Att den ska stimulera samhällsutvecklingen 
genom privata initiativ och entreprenörskap… 

Anpassa till andra verksamheters behov  Ideella och privata verksamheter  

   

A281…någon annan gör den här på något annat 
sätt, tekniska genom att ploga, någon annan på något 
annat sätt… 

Verksamhetsperspektiv  Förvaltningars 
olikheter/kulturer 



Exempel på meningsbärande enheter                                BILAGA 8 
 

Innehållsanalys för Del 1. Resultat från analys till den första delstudien där analys gjort av observation 6 (grupp 1 och 2). Två 

tabeller av meningsbärande enheter och koder bakom kategorierna för grupp 1 och 2 presenteras i denna bilaga. 

 

  

 

 

 

 

K2: Och om vi ska få det att fungera ut till samtliga, 
så det är klart att det måste vara väldigt tydligt vad 
det handlar om. 
K2: det är det jag menar ... att då kan ju kanske ni 
på miljö tänka på ett annat sätt, att då kan vi lägga 
bort det, för det  
har inte vi med att göra eller så, tekniska jobbar inte 
heller med det. Men däremot så jobbar ASF med 
det och Omsorgsförvaltningen jobbar med det, så 
det är ert. Och då blir det mitt och ditt och vårt 
istället för det ska vara … För det ska involvera...  
K2… men andra som inte har min kunskap eller 
den förförståelse som jag har, kanske köper det på 
ett annat sätt, eller förstår det på ett annat sätt. 
A46: Ja, det tänker jag är jätteviktigt... vi som nu är i 
färd med att ta fram ett kvalitetsutvecklingsprogram 
(syftar på den egna förvaltningen) 
A58: Det är ju det som är kvalitet… 
So: Om man inte läser den här texten, för den bli 
väldig viktig, den blir som en sorts 
programförklaring för vad det är. Här står... och det 
visar ju på att det är fler än ASF och 
omsorgsförvaltningen kanske som måste tänka på 
det här, eller hur?  

Att försöka anpassa målarbetet, göra sitt 
bästa  

Kvalitet i arbete  

A70: Då förstår folk vad det betyder. 
A156: Och det är väl också olika var man sitter, olika 
professioner, vad man lägger i olika hälsoperspektiv. 
A169: men det är ju egentligen det som är meningen 
med dom här inriktningarna. Dom ska konkretisera 
det övergripande… att alla kan känna sig träffade  
So: ... alltså finns det något annat namn för den 
informationen? 

Vikt vid att alla känner igen sig, alla ska 
förstå 
Textens innebörd och betydelse  

Begriplighet i hela 
organisationen 
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Abstraktionsschema med kategorier, från analys av kompetenser. Figuren är en komplettering av den 

ursprungliga figur 9 i avhandlingen 

  

 

 

 

Figur 9: Abstraktionsschema med kategorier. Här kompletteras schemat med pilar som illustrerar den 

koppling som finns mellan två av kategorierna  

(Gäller diskussionen från grupp1. Observation 6, Arbetsgrupp B) 
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Förvaltningarnas arbetsinnehåll och ansvarsområden  

Förvaltningarna driver gemensamt den kommunala verksamheten och har olika ansvarsområden. För att 

visa på organisationens komplexitet samt arbets- och kunskapsskillnader anges här de olika förvaltningarnas 

ansvarsområden. Det som nedan beskrivs är ett urval aktiviteter med arbetsinnehåll som kommer från den 

studerade verksamheten och kan ses som exempel på typiska förvaltningsrelaterade arbetsuppgifter där 

specialkompetens efterfrågas.  

Den dagliga verksamheten, kommunens kärnverksamhet, är utåtriktad. Detta gäller även olika typer av 

välfärdsfrågor, så också målformuleringsarbetet gällande de målområden som arbetet kretsar kring. 

Eftersom organisationen bedriver verksamhet inom olika områden, styrs dessa av både sina specifika och 

generella styrdokument. 

Kommunstyrelsens förvaltning har ett övergripande ansvar i frågor rörande kommunens utveckling och 

tillväxt. Förvaltningen arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen och är organisatoriskt indelad i fem 

arbetsinriktningar. Dessa ansvarar för fem huvudområden med frågor kring tillväxt och utveckling (ex. 

folkhälsa, kollektivtrafik), personal (organisationens personalfrågor), ekonomi (kommunens ekonomiska 

planering), administration (ex. skydd och säkerhet, IT, kvalitetsarbete, intern kommunikation osv) samt 

produktion och service (ex. post, växel, reception).  

Utbildningsförvaltningen ansvarar för all skolverksamhet. Det gäller verksamheterna inom förskola och 

fritidshem, grundskola, särskola, vuxenutbildning och all den administrativa varsamhet som hör därtill.  

Omsorgsförvaltningen erbjuder hjälp och stöd till äldre och funktionshindrade. Omsorgsförvaltningen 

ansvarar också för särskilda boendeformer och för biståndsbedömda hjälpinsatser.  

Socialförvaltningen erbjuder hjälp och stöd till familjer och enskilda individer och ansvarar bl.a. för frågor 

och stöd som är kopplat till arbetsmarknad, familj, integration, alkohol- och drogberoende.  

Kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet handlar om att kunna erbjuda fritidsaktiviteter genom ett 

brett föreningsliv till alla i kommunen. Det är viktigt att det finns fritidsgårdar till barn och ungdomar i 

kommunen. Mest resurser har satsats på de områden där det finns barn och ungdomar med utländsk 

bakgrund då detta är en viktig del för integrationsarbetet. Mötesplatser, kulturområden, bibliotek är andra 

exempel. Förvaltningens arbete är uppdelat efter olika ansvarsområden inom kultur- och 

fritidsförvaltningen, som bibliotek, kultur, fritidsgårdar, föreningsstöd osv.  

Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för planering av kommunens funktioner och byggnationer, gator 

osv. Även inom denna förvaltning finns underkontor med specialansvar. Förvaltningen består av fem 

specialinriktade ansvarsområden: Stadsarkitektkontoret, Plankontoret, Lantmäterikontoret, Kart- och 

mätningskontoret samt Gatu- och parkkontoret.  

Miljöförvaltningen arbetar med tillsyn av miljön (av livsmedel, inomhusmiljö osv). Förvaltningen har sex 

olika specialist och- ansvarsområden (boendemiljö, avlopp, livsmedel, miljöfarlig verksamhet samt 

naturvård). Inom denna förvaltning arbetar inspektörer (inom miljö och livsmedel), ekologer och 

administratörer. 
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Analysens genomförande i åtta steg 

Här återfinns en mer detaljerad beskrivning av varje analyssteg. Presentationen nedan görs utifrån ett 

fokusområde åt gången; fokus mot meningsskapande (steg 1-4) och fokus mot kompetens (steg 5-8) 

Analyssteg 1 – 4  

Att studera meningsskapande i diskussioner kring måldokument, d.v.s. hur betydelser bearbetas, beskrivs 

och blir till gemensamma mål, men också hur detta sker i relation till sammanhang, har varit en genomgående 

avsikt med analyserna. Det som analyserades var samtal kring målen i olika mötessamanhang. Analysarbetet 

genomfördes stegvis (i 4 steg) och består av två delar, där del 1 fokuserar på möten mellan politiker och del 

2 på möten mellan tjänstemän och politiker. 

 

Del 1 Handlar om  

Analyssteg 1: Vad som styr utarbetande av målformuleringar (gäller två observerade sammanhang, endast 

tjänstemän) 

Analyssteg 2: Hur aktörerna kommer fram till gemensam förståelse (gäller två observerade sammanhang, 

endast tjänstemän) 

Del 2 

Analyssteg 3: Om de pratar om samma ”vad” som ovan (vad som styr utarbetandet av målformuleringar). 

Testar modellen från analyssteg 1 på andra sammanhang (gäller fyra observerade sammanhäng, tjänstemän 

och politiker) 

Analyssteg 4: Hur aktörerna kommer fram till gemensam förståelse (gäller två observerade sammanhang, 

politiker och tjänstemän)  

 

För att visa hur jag gått tillväga har varje analyssteg fått utrymme för en relativt detaljerad beskrivning. Detta 

för att bidra till transparens och förståelse för analysarbetet.  

Analyssteg 1  

Inledningsvis avgränsades arbetet till ett specifikt mötestillfälle (observation 6). Analys genomfördes av 

diskussioner mellan tjänstemännen när de samtalade om målformuleringarna i måldokumentet. 

Förutsättningen för att jag skulle förstå mina hur-frågor (se forskningsfrågorna) var att först ta reda på mer 

om vad som händer och vad aktörerna talar om.  

Analysenheten utgjordes av två parallella möten (d.v.s. diskussioner i två grupper). Observationerna av dessa 

genomfördes i samband med en konferens. Materialet från observationstillfället (6) består av 4,5 timmars 

inspelning. Det som analyserats är vad aktörerna pratar om. Jag har också betraktat denna vad-fråga som en 

fråga om tänkbara faktorer som påverkar diskussionen kring målen inom gruppen av ledande tjänstemän i 

arbetet med att ta fram organisationens målformuleringar.  

Materialet från detta observationsmöte transkriberades i sin helhet, vilket genererade 92 sidor text. 

Innehållsanalys gjordes av hela den transkriberade texten. I förberedelsearbetet bekantade jag mig med 

materialet genom upprepat lyssnande, först bara ljud därefter adderades bild från filmerna. Senare lästes den 

transkriberade texten. Inledningsvis genomfördes kategorisering av materialet utifrån olika begrepp, men 

var till viss del otillfredsställande och influerat av vad jag redan kände till genom de erfarenheterna jag fått 

kring aktörernas arbete med texten. Detta uppfattade jag vara en förförståelse som påverkade min tolkning, 

varför jag valde att göra om analysarbetet (efter en tids paus) med hjälp av ett organiserat upplägg 
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(konventionell modell för innehållsanalys som förklaras nedan). Då jag på nytt närmade mig materialet, 

riktades fokus mot vad som sades i diskussionen mellan de olika tjänstemännen. Här valdes ett organiserat 

analysförfarande som stöd för det fortsatta arbetet i att upptäcka vad som fanns i materialet, reflektera över 

innehållet (jfr Klippendoff´s, 1989) och genomföra analysen. Vidare behövdes en distansering till materialet. 

För ett sådant förfarande fann jag stöd artikeln ”The qualitative content analysis process” av Elo och 

Kyngnäs (2008) där författarna systematiskt redogör för tillvägagångssättet för analysprocessen i samband 

med innehållsanalys. I artikeln fokuseras abstraktion av datamaterialet, vilket skapar olika kategorier. 

I frågan om vad som påverkar måldiskussionen trädde nya kategorier fram och hjälpte till att sortera 

materialet på ett annat sätt än tidigare. Här analyserades inte vad som kunde anses vara latent i det som sades 

eftersom min avsikt istället var att hitta ett sätt att få mer kunskap om och beskriva fenomenet. Resultatet 

av det första analyssteget hamnade alltså på en beskrivandenivå.  

Eftersom materialet var stort blev det logiskt att genomföra analysen i två steg, med start från det 

videoinspelade materialet (materialet bestod av videofilm och ljudinspelning via diktafon). Processen 

inleddes med en öppen kodning av hela materialet. Därefter skapandes kategorier och genom abstraktion 

ytterligare större grupper av kategorier (jfr Elo & Kyngäs, 2008). Meningsbärande enheter markerades först 

och kompletterades vartefter. Materialet organiserades och koder växte fram genom processen. Meningarna 

klipptes isär och sorterades (figur 1). Det sorterade materialet har dokumenterats genom bilder och bevarats 

i kollageform.  

 

Figur 1: Arbetsprocessen från kodning till kategorisering (grupp 2).  

Denna del av arbetet tog längst tid och det fanns anledning att placera om vissa meningsbärande enheter 

under arbetets gång eftersom de senare tycktes passa bättre under nya rubriker. Enligt Elo och Kyngäs 

(2008) kan abstraktionsprocessen pågå så länge som det är möjligt. Liknande sortering genomfördes av 

materialet från den andra observationstimmen från samma grupp, men här användes istället verktyg för 

kvalitativ dataanalys (NVivo) till hjälp för en snabbare sortering. Den observation som dokumenterats med 

hjälp av ljud analyserades sist, eftersom den var svårast då det där gällde att identifiera röster (här fick jag 

arbeta ganska mycket med att para ihop röst med person). Upprepat lyssnande med hjälp av filmer ledde 

slutligen till att jag bekantade mig med ljudmaterialet tillräcklig för att ta mig an en tredje analysomgång. 

Även här organiserades texten med hjälp av NVivo där kategorisering gjordes, vilket innebar att sortering 

utifrån redan funna aspekter gjordes. I korthet fortsatte arbetet från den tidigare analysen. Eftersom 

materialet redan var genomläst ett antal gånger och bearbetat kände jag till innehållet i diskussionen. Här 

användes kategorierna från redan genomförd analys, vilket fungerade bra då de båda grupperna (grupp 1 

och 2) kom från samma observationstillfälle och verksamheten hade samma syfte med de båda 

diskussionerna. Jag kunde därför upptäcka kategorigrupperna tidigt.  

Meningsbärande enheter  

Analysen från den första gruppen gav 188 meningsbärande enheter med tillhörande koder som avgränsades 

till meningar, eller stycken, utifrån frågor som ställdes till materialet (om vad aktörerna pratar om, vem som 

pratar) för att möjliggöra en första sortering. Det kunde inledningsvis handla om mindre delar av en menig, 

t.ex. när någon säger ”att göra hälsoinformation tillgänglig för alla”, men för att få med mer av 
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sammanhanget för uttalandet plockades kringliggande text in i sorteringen. Eftersom ljudmaterialet inte 

kodades på det detaljerade vis som i den första filmanalysen, kan jag inte ange det exakta antalet 

meningsbärande enheter för ljudobservationen. Vid slutskedet av arbetet kom enbart de mer typiska 

meningsbärande enheterna att presenteras som empiriska exempel. Det hade inte varit meningsfullt att koda 

hela materialet, då materialet inte uppvisade något nytt och jag hade lätt föra att se kategorierna.  

Kategorier  

I materialet hittades så småningom gemensamma drag som kunde generaliseras till sub-kategorier, mellan-

kategorier och generella kategorier i syfte att öka abstraktionsnivån. Analyserna1 genererade 13 sub-

kategorier, fem mellankategorier, tre generella kategorier och en huvudkategori. De empiriska exempel som 

hittades under analysprocessen placerades under de tre generella kategorierna som tidigare vaskats fram. 

Processen illustreras genom två abstraktionsscheman (ett schema per delgrupp). I figurerna (2 och 3) är det 

sub-kategorierna som skiljer sig mellan de två grupperna.  

 
Figur 2: Abstraktionsschema med kategorier. Gäller diskussionerna från arbetsgrupp B (delgrupp 1), observation 6. 

                                                      
1 Gäller för de båda grupperna  
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Figur 3: Abstraktionsschema med kategorier. Gäller diskussionerna från arbetsgrupp B (delgrupp 2), observation 6. 

Analyssteg 2  

Denna analysnivå handlade om att förstå genom att söka svaret på hur, och tolka det bakomliggande.  

I den fortsatta analysen, analyssteg 2, utgick jag från det befintliga materialet, d.v.s. de kategorier som vuxit 

fram ur analyssteg 1. Kategorierna blev alltså redskap i det fortsatta analysarbetet. I detta skede hade jag fått 

klart för mig vad de två grupperna diskuterade och kunde beskriva kategorierna som tre beståndsdelar av 

ett fundament (d.v.s. generella kategorier, fig. 2 och 3), men det behövdes en djupare analys genom att gå 

bakom kategorierna där interaktionen kunde studeras. De olika ”aktörsröster” som blir tydliga genom 

analysprocessen, kunde förstås som aktörernas sätt att beskriva organisationens arbete. Samtalen mellan 

aktörerna synliggjorde beskrivningar av vad som ses som viktigt och styrande.  

Det visade sig finnas ”diskussionsavslut” (20 st.) som indikerade att gruppen hade diskuterat klart 

(observation av film och analys av transkriberad text), där acceptans uttrycktes (t.ex. bekräftande ord) och 

där diskussionerna får ett tydligt avslut. Dessa ”avslutsindikatorer” fungerade också som verktyg för att 

tolka samstämmighet och hjälpte mig att urskilja agentrollen. Detta möjliggjorde studerandet av hur det går 

till i de sammanhang och situationer där mening skapas och gemensam förståelse uppstår. För att ta reda på 

hur aktörerna kom fram till vilken tolkning som skulle gälla, gick jag tillbaka till dialogerna där sub- 

kategorierna fanns (källan till argumenten) och studera hur de används, hur aktörerna pratar, hur det går till 

när menig ges åt innehåll och hur de uppfattar gemensam förståelse av innebörd.   

Analysenheten avgränsades på samma vis som i analyssteg ett ovan, men med fördjupning mot hur och med 

inriktning mot avslut och argument. Med argument avses här de uttalanden som till sitt innehåll ger stöd åt 

ett påstående. Argumenten innehåller mer eller mindre fakta som hämtas från aktörernas egen kunskap och 

tillhörande kunskapsdomän. I detta analyssteg läste jag åter igenom materialet, med utgångspunkt från de 

tre generella kategorierna, för att komma åt hur aktörerna argumenterar i dessa sammanhang och hur 

förståelse skapas. Jag studerade de avslutade samtalen, där konsensus uppfattades råda och där samtalen 

resulterade i en skriftlig produkt (aktörernas arbetsdokument). Eftersom jag endast kunde hitta relativt 

oproblematiska diskussioner och argument ställde jag mig frågan om jag endast hittade det jag sökte eller 

om det verkligen förhöll sig på det vis som jag uppfattade. Jag sökte därför igenom materialet igen (för att 
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titta efter skilda uppfattningar). En förklaring till aktörernas samstämmighet kan vara att grupperna var 

ganska samspelta och samarbetsvana. Även om arbetsmomentet var nytt, så var varken sättet att arbeta eller 

diskussionsinnehållet främmande för aktörerna, vilket kan ha underlättat deras resonemang i samtalet.  

Analyssteg 3  

För att se hur det förhöll sig i andra sammanhang inom verksamheternas aktiviteter vidgades analysarbetet 

till att gälla fler grupper. Analysenheten bestod här av totalt fyra observerade mötessammanhang inom vilka 

fortsatta analyser av kommunikation genomfördes. I det här steget utgick jag från resultatet från tidigare 

analysarbete i steg 1 och 2, för att studera ett större material.  

Analysen byggde på de diskussioner som politiker och tjänstemän hade kring målområdena. Sökandet efter 

kategorier gjordes genom att åter läsa det transkriberade2 materialet. Sorteringen av den transkriberade 

texten genomfördes delvis med hjälp av NVivo men för det mesta utan. Jag kunde även här finna stöd i 

tidigare analysprocess och snabbare identifiera vad materialet gav information om. T.ex. fördelningen av 

vad som diskuteras utifrån de tidigare funna generella kategorierna, eftersom dessa fanns med som en 

grundtanke här. Samtidigt var jag öppen för att se det annorlunda, d.v.s. det som inte förekommit i tidigare 

material när endast tjänstemän diskuterar med varandra. Detta gjordes genom att söka motsvarigheter till 

generella kategorier och mellan-kategorier i den nya texten (jfr deduktiv innehållsanalys Elo och Kyngnäs, 

2008). Arbetet blev omvänt och utgick från resultatet från den första analysen (Analyssteg 1), likt en 

kategorimatris, där det nya materialet kodades mot redan identifierade och befintliga kategorier3, som ett 

facit. De tre huvudkategorierna (krav-kategorier) återfanns i materialet och frågan blev därför vad aktörerna 

talar om i dessa sammanhang. Förståelse för vad som styr utarbetandet av målformuleringar undersöktes 

först med stöd av en matris där frågan handlade om aktörerna här (tjänstemän och politiker) talar om samma 

vad, som i gruppen med enbart tjänstemän.  

Tabell 1: Matris. Vad diskuteras? Vad styr utarbetandet av målformuleringar? 

 YTTRE KRAV  INRE KRAV EGNA KRAV  

PASSAR IN I BEFINTLIGA 
KATEGORIER 

Lag, 
styrdokument 

Lokala mål  

Lokal policy 

Arbetsgruppers 
arbete, projekt 

Förvaltningskultur, 
kvalitet, begriplighet  

Språklig utformning, 
begrepp  

VAD ÄR NYTT I DESSA 
KATEGORIER? 

   

 

Detta blev också ett sätt att testa de tidigare funna kategorierna (Elo och Kyngnäs, 2008) samtidigt som det 

också gjorde att en större mängd material kunde bearbetas utan att behöva vara transkriberat. Här blev 

filmerna åter ett stöd i arbetet. En första sortering gjordes alltså utifrån sådant som passade in i redan färdiga 

kategorier, men också sådant som inte passade in blev intressant, alltså mer unika händelser i form av 

diskussioner. Ett nytt kategoriområde som handlade om krav och förväntningar på andra inom 

organisationen visade sig. Det nya kategoriområdet framgår av abstraktionsschemat nedan och har 

benämnts. Förväntningar – politikers krav på tjänstemän.   

                                                      
2 Transkribering gäller för observationerna 2 och 8. Endast delvis för observation 5 och 14 
3 En ny analys men omvänt arbetssätt, där fyndet används för att se om det kan användas på annat material – 
inspirerad av deduktiv innehållsanalys. 
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Figur 4: Abstraktionsschema med en fjärde och ny kategori. Gäller diskussionerna från grupp A och D (observationerna 2, 5, 8 och 14). 

Abstraktionsschemat blir även en illustration av det jag benämnt vara ett fundament för verksamhetens 

pågående aktivitet eftersom de olika kategorierna är en grund för det arbete som diskuteras.  

Analyssteg 4   

För att skapa en förståelse för fenomenet studerades hur det går till i de sammanhang där politiker möter 

tjänstemän och gemensam förståelse skapas kring det som diskuteras. Detta analysarbete fokuserade på att 

ta reda på hur aktörerna kom fram till gemensam förståelse. Här gjordes en sortering utifrån två inriktningar; 

1) användning av kunskapsstöd 2) tolkning och förhandling.  

Först studerades aktörernas användning av kunskapsstöd vid argument 

Med utgångspunkt i analyssteg 3, där en fjärde kategori framträtt, undersöktes hur aktörernas diskussioner 

förhöll sig till de olika kategorierna av kunskapsstöd. Analysenheten utgjordes tre möten (observation 2, 14 

och 16) där jag arbetade utifrån det som organiserats i förra analyssteget (steg 3) för att se hur argumenten 

används av aktörerna. Eftersom det nu fanns en ytterligare fjärde kategori samt en annan grupp aktörer 

(blandat mellan tjänstemän och politiker) att förhålla sig till, ville jag veta hur dessa använde kunskapsstödet 

som hjälp för sina argument. Denna analys genomfördes enligt samma princip som tidigare (analyssteg 2), 

d.v.s. mer på djupet för att ta reda på hur aktörerna (politiker och tjänstemän) kommer fram till gemensam 

förståelse.  

1) Analysarbetet riktades mot hur aktörerna, med hjälp av argument, kommer fram till vilken tolkning 

som ska gälla. Analysarbetet inriktades först mot de argument som aktörerna använde i samband 

med diskussionerna om de olika målområdena och bestod av att använda kunskapsstödet för att 

följa upp hur det kan komma till nytta i strävan efter samförstånd. Fundamentet blev ett fortsatt 

verktyg i analysen där aktörernas handling återspeglas genom deras inhämtande av kunskapsstöd.  
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Fortsatt analys fokuserade aktörernas tolkning och förhandling av yttranden i diskussion  

Analysen koncentrerades på diskussionerna kring målen som förekom i aktörernas måldokument och de 

situationer där aktörerna talade om verksamhetens målformuleringsarbete, alltså sådana diskussioner som 

kretsade kring olika målområden4. En avgränsning gjordes genom att: 

2) Finna diskussionssekvenser för att fastställa diskussionens början och slut. Detta innebar att ta reda 

på var diskussionen kring ett ämne upphör och övergår till något annat, viket också inkluderade att 

hitta någon form av avslut (samförstånd, oenighet osv). Ibland uppfattades aktörerna nå 

samförstånd och vara överens, men det fanns också situationer där aktörerna inte var helt överens 

eller inte verkade förstå varandra. Det som bäst hjälpte mig att hitta avsluten var att det vid dessa 

möten ofta fanns en ordförande som markerade ett tydligt avslut. Detta resulterade i att fem 

diskussionssekvenser hittades i materialet. Diskussionssekvenserna är som kortast 1,5 A4 sida och 

som längst 5,5 A4 sidor text -ett material bestående av totalt 18,5 sidor transkriberad text. Det är 

värt att nämna att allt som framgick i dessa möten inte kunde anses vara en dialog mellan politiker 

och tjänstemän, vilket gjorde att en del av materialet naturligt föll bort. Detta gällde t.ex. när 

aktörerna hade långa presentationer för varandra eller när någon höll ett föredrag inom ett område. 

Jag nöjde mig med det funna materialet som underlag till fortsatt analys.  

Den fortsatta analysenheten utgjordes av de nyss nämnda fem diskussionssekvenserna inom två observerade 

möten, inom vilka en diskussion fördes mellan politiker och tjänstemän där de strävade efter att förmedla 

något till varandra i syfte att göra sig förstådda. Det innebar att aktörernas tolkning och meningsskapande 

studerades genom yttranden i dessa diskussioner.  

3) Det konkreta arbetet bestod i att granska diskussionerna inom varje sekvens där jag i de avskilda 

diskussionssekvenserna sökte efter förändringar i mening när diskussionen avslutas, i syfte att 

kunna få syn på yttranden som kunde vara bärande.  

Förfarandet gav möjlighet att öppet granska texten inom varje sekvens och att synliggöra kommunikationen 

i förhållande till sitt sammanhang, vilket en analys av meningsskapande kräver (Säljö, 2000) så att det inte 

blir en analys av enbart orden i sig. Språket är ett sätt att kommunicera och en social handling (Mäkitalo & 

Säljö, 2004) som här sker inom en avgränsad situation, inom ett sammanhang.  

Analyssteg 5 – 8  

I det fortsatta analysarbetet studerades hur kompetens kommer till uttryck i de sammanhang där 

verksamhetens mål diskuteras och hur det kan förstås som en del av agerandet i målformuleringsarbetet. 

Det har inneburit att jag först har undersökt vilken kompetens som förekommer innan jag studerat hur den 

kommer till uttryck i handling. Analysarbetet genomfördes stegvis genom fyra nya steg (analyssteg 5-8).  

Även här har möten där aktörernas arbete kretsar kring samtal om målen analyserats. Jag har inte varit 

intresserad av att framhäva enskilda individer, eller att hålla mig på en individnivå, utan har som tidigare 

blickat ut över hur det som studeras framträder i samspelet inom grupper av aktörer. Det har tidigare 

framhållits att sammanhang har en central roll för arbetet. I analysen av kompetens blev det viktigt att 

fortsatt betona vad aktörernas arbetsuppgifter innebär i relation till verksamheten i stort.  

Jag gör inga anspråk på att den kompetens som visar sig hos de studerade aktörerna skulle vara den enda 

som finns i verksamheten.  

                                                      
4 Framförallt kring de fyra första målområdena i kommunens måldokument: Jämlika och jämställda levnadsvillkor, 
trygga och goda uppväxtvillkor, livslångt lärande samt ökat arbetsdeltagande (se även kap. 2 för närmare 
beskrivning). 
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Analysarbetet bestod av två delar, där del 1 fokuserar på möten mellan politiker och del 2 på möten mellan 

tjänstemän och politiker. 

 

Del 1 Handlar om 

Analyssteg 5: Den kompetens som framträder hos aktörerna (gäller två observerade sammanhang, endast 

tjänstemän)  

Analyssteg 6: Hur aktörers kompetens kan förstås (gäller ett observerat sammanhang, endast tjänstemän) 

Analyssteg 7: Hur agenters kompetens kan förstås till skillnad från aktörers i övrigt (gäller 18 

diskussionssekvenser inom två observerade sammanhang, endast tjänstemän) 

Del 2 

Analyssteg 8: Om samma kompetens finns i dessa sammanhang (som ovan). Testar modellen från 

analyssteg 5 och 6 på andra sammanhang (tjänstemän och politiker). Det handlar också om hur aktörernas 

kompetens förstås (gäller två observerade sammanhang) 

 

De olika analysstegen har genom avhandlingen fått en fortlöpande numrering. För att visa hur jag gått 

tillväga följer en redogörelse av de fortsatta analysstegen.   

Analyssteg 5  

Detta steg har genererat information med vars hjälp jag har kunnat tolka materialet för fortsatt analys. 

Resultatet har gett en grund för att kunna hantera ett större material. I detta steg bestod analysenheten av 

ett mötestillfälle med två grupper. Analysen utvecklas vidare i analyssteg 8 där också större textvolym 

hanteras.  

Steget har handlat om att identifiera och kvantifiera aktörernas samtalsinnehåll, närmare bestämt deras 

begreppsanvändning. Valet att ta mig an begreppen på detta sätt har koppling till resultaten från föregående 

analyser där det i aktörernas diskussioner syns olikheter i begreppsanvändning. Precis som aktörernas roller 

och position kan även kompetens vara en viskig aspekt för gemensam förståelse. Det blev därför viktigt att 

gå tillbaka och titta på materialet på ett nytt sätt. Det material som har analyserats är samma som vid 

analyssteg 1 och 2 och kommer från observation 6.5 I analysen ingår sammanlagt 11 aktörer, först uppdelade 

på två grupper och senare en samling med samtliga. 

Jag tog först reda på vilken kompetens som framträdde i materialet. Detta gjordes genom läsning av 

transkriberat material vari aktörernas användning av begrepp framträdde som utmärkande. Jag insåg att 

aktörerna använder begrepp på olika sätt och att vissa begrepp används mer än andra, vilket ledde in mig på 

en närmare analys av detta. Fokus blev då att studera de vanligast förekommande begreppen i relation till 

grupper av aktörer, d.v.s. tjänstemännens funktionstillhörighet (funktion används synonymt med 

arbetsuppgift). För att få en överblick över begreppen genomfördes ett ordfrekvenstest i NVivo (se bilaga 

4). Detta användes som stöd för att snabbt få syn på förekomsten av begrepp i de sammanhang som de 

båda grupperna arbetat i. Med utgångspunkt från aktörernas måldokument kunde valet av begrepp 

begränsas till de som var relevanta med koppling till målformuleringsarbetet. De vanligast förekommande 

begreppen (som kan kopplas till aktörernas fyra första målområden) är: inflytande, delaktighet, hälsa och trygghet. 

Det fortsatta analysarbetet innebar att jag studerade begreppens användning närmare. Jag gick därför tillbaka 

till de fyra begrepp som utmärkt sig som de mest frekventa för att ta reda på hur användningen ser ut, hur 

                                                      
5 Observation av arbetsmöten mellan aktörer med olika nyckelpositioner (tjänstemän i ledande position som 
representerar olika förvaltningar, erfarenheter och kunskaper) från olika delar av en och samma organisation.  
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de beskrivs (utifrån innebörd) fördelat på representant och verksamhet - alltså vilka aktörer begreppen 

används av och vad de står för. Detta gjordes genom att studera aktörernas diskussion kring begreppen. När 

de diskuterade begreppen gjorde de samtidigt tolkningar och jag kunde på så vis se hur begreppen beskrevs.   

Analyssteg 6 

Detta analyssteg övergick till att analysera hur kompetens kommer till uttryck i de samtal aktörerna har med 

varandra. Analysenheten är begränsad till en av grupperna (grupp 1) från observation 6 för att närmare 

studera samma möte som ovan och består av ett material på totalt 3 timmars inspelning. Innehållsanalys är 

genomförd på materialet.   

Analysarbetet förbereddes genom läsning och bearbetning av den transkriberade texten. Meningsbärande 

enheter markerades för hand med kommentarer i marginalen. Materialet organiserades därefter genom 

öppen kodning (jfr Elo & Kyngäs, 2007), vilket innebar att flera aspekter växte fram genom processen. De 

meningsbärande enheterna markerades för att kunna sorteras till kategorier. Det sorterade materialet har 

dokumenterats i figuren nedan (Figur 5).  
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Figur 5: Abstraktionsschema med kategorier. Gäller diskussionen från arbetsgrupp B (Observation 6, grupp 1) 

I figuren syns följande kategoriindelning; sub-, under- och mellankategori samt generell kategori. I samtliga 

delar är detta ett uttryck för aktörernas agerande. Som exempel visas ett citat nedan, en meningsbärande 

enhet, som kodats till ”berättar ur egna erfarenheter från arbete” och hör till sub-kategorin ”Erfarenhet”, 

underkategorin ”Erfarenhetsbaserad inriktning” och mellankategorin ”Sammanhangsorienterad praxis”, 

vilket slutligen är en del av den generella kategorin ”Resursorienterad kompetens”.  

Ku: […] Jag tänker bl.a. på det här vi kör med biblioteket, digital delaktighet. Vi har haft kurser för 

pensionärer för datoranvändning och såna saker. ....alla möjliga... Att det livslånga lärande är inte 

bara ett mål i sig, utan det gör vi ju därför att... något mer! 
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I resultatet presenteras några av de meningsbärande enheterna som empiriska exempel. Här ovan framgår 

det som ett exempel på genomfört analysarbete där de meningsbärande enheterna sorterats under kategorier. 

Eftersom sorteringen ibland kapade dialogerna mellan aktörerna (orsaken var att jag inte ville plocka in för 

mycket text i det som var meningsbärande) valde jag att parallellt arbeta i ett annat dokument där jag 

antecknade och gjorde motsvarande indelning men behöll fylligare beskrivningar. Detta hjälpte mig att 

snabbare hitta tillbaka till sammanhanget för den meningsbärande enheten. De meningsbärande enheterna 

lades in i ett rutsystem där kodning och abstrahering gjordes. Dessa delades sedan in i olika grupper i syfte 

att få en överblick över materialet. På så vis skapades ytterligare idéer kring några av kompetenserna.  

Analyssteg 7 

Detta analyssteg genomförs som en utveckling av tidigare analys och är därför att ses som en fortsättning 

på en del av vad som innehållsmässigt framkommit i resultatet från analyssteg 2 där bl.a. agentrollen 

framträdde (hos tjänstemännen). Det tidigare resultatet studeras ytterligare genom en fördjupning kring 

agentens kompetens. Eftersom jag genom tidigare analysarbete fått syn på agenten i samtalet och 

förutsättningarna i situationerna, blev fokus nu på att ta reda på hur agenters kompetens kan förstås.  

Det som hittills visats är att agenten är den som i en viss situation har tolkningsrätt och förmedlar (genom 

tolkning) kunskap mellan fundamentet och aktörerna så att samstämmighet uppstår, men vad består denna 

kompetens av och hur uttrycks denna kunskap?  

I analysarbetet gick jag tillbaka till diskussionsavsluten, som var ett resultat av analyssteg 2, och valde att 

vidga materialet. De tidigare identifierade avsluten utvidgades till kompletta diskussioner, med början och 

slut. Analysenheten blev här de diskussionssekvenser där agenter hade identifierats. Antal identifierade 

diskussioner var 20 (vilket handlar om 32 A4 sidor).  

 

Figur 6 Analys av 20 identifierade diskussioner. Av materialet skapades en kategorimatris (bilaga 5) 

Materialet baserar sig på tidigare nämnda diskussioner mellan tjänstemän, som genomförs i samband med 

en konferensdag och utgörs av två parallella grupper (samma som i analyssteg 1 och 2, från observation 6). 

Materialet från observationstillfället (6) grundar sig på totalt 4,5 timmars inspelat material. I de identifierade 

diskussionerna (20 st.) kunde man se vilken förvaltningstillhörighet agenterna hade. Fördelningen blev 

följande: Socialförvaltningen (So) 3 dialoger, Utbildningsförvaltningen (U) 7 dialoger, 

Omsorgsförvaltningen (O) 6 dialoger, Kommunförvaltningen (K) 1 dialog och Kulturförvaltningen (K) 1 

dialog. En av dialogerna hade en oidentifierad agent pga. att för få aktörer hade identifierats i transkriptionen 

och en annan saknade en del identifierade aktörer, varför dessa två valdes bort. Det resulterade slutligen i 

18 dialoger/diskussionsavsnitt på vilka analys genomfördes.  

I analysen studeras olika diskussioner där agentens roll framgick för att se vad dessa hade gemensamt eller 

vad som skilde sig. Det var likheterna som visade det typiska. Det handlade alltså om att backa tillbaka till 

diskussionerna och titta på materialet utifrån de tre identifierade kompetensområdena.  
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Samtalen lästes som mindre dialoger. Särskild uppmärksamhet riktades mot agenten och hur hen genom 

samtalet samspelar med aktörerna i gruppen.  

Identifieringen av mönster, d.v.s. de kännetecken som framträtt som typiska för en grupp av aktörer, som 

förmedlade en bild visade sig. Detta har dokumenterats i en matris, så att översikt kunde skapas över 

materialet (bilaga 5) där kompetenserna för varje samtal noterats.  

Analyssteg 8  

Som underlag i detta analysarbete kring kompetenser användes sammanhang där politiker och tjänstemän 

samspelar. För att se hur det förhöll sig med kompetens användes samma angreppssätt som i analyssteg 5 

och 6, där begreppskompetens samt resurs- och relationsorienterad kompetens hittats. I detta analyssteg undersöktes 

både förekomsten av tidigare funna tre kompetensområden samt hur kompetens kan förstås, d.v.s. 

aktörernas användning av kompetenserna.  

Analysenheten bestod av två observerade möten (observation 2 och 8, båda från grupp A) där aktörerna 

diskuterar det som kan kopplas till olika målområden.  

Inledningsvis undersöktes förekomsten av begrepp samt begreppsanvändning i båda sammamanhangen. 

1) Begreppskompetens  

En identifiering rörande aktörernas begreppsanvändning gjordes, likt den i analyssteg 5 (samma begrepp 

använder här). Frågan om vilka begrepp som framträdde och hur de hanterades undersöktes. Sättet att 

hantera detta kommer från den tidigare genomförda analysen (analyssteg 5) där fyra begrepp (inflytande, 

delaktighet, hälsa och trygghet) framträdde genom analysarbetet. Det finns en anledning att poängtera att 

begreppen förekommer i aktörernas nationella och lokala styrdokument, så väl som i det egna 

måldokumentet. Begreppen eftersöktes i det aktuella materialet (observation 2 och 8). Det som också 

intresserade mig var att hitta var i kommunikationen begreppet förekom för att kunna fortsätta analysen. En 

djupdykning i diskussionen kring ett specifikt begrepp avgränsade analysen. Av analysen synliggjordes den 

tolkning som respektive förvaltning gjorts av ett begrepp. Detta gjordes i syfte att studera hur aktörernas 

begreppskompetens kan förstås.  

Nvivo kom till användning i sökandet efter förekomst varpå begreppens användning i relation till aktörer 

och verksamhet studerades (se bilaga 6: Resultat från NVivo-sökningen efter begreppet hälsa i de utvalda 

sammanhangen). Eftersom förekomsten var betydligt lägre i dessa sammanhang än i de tidigare observerade 

(analyssteg 5) gav det anledning till fortsatt analys för att se hur de konversationer där begreppen förekom 

kunde kopplas till aktörernas arbete.  

Vidare hanterades materialet utifrån de tidigare funna kategorierna: 

2) Resurs- och relationsorienterad kompetens  

Resten av arbetet fick därefter en omvänd hantering då jag utgick fån resultatet från analyssteg 6 där de två 

kompetensområdena resurs- och relation framträtt (jfr deduktiv innehållsanalys Elo och Kyngnäs, 2008). 

En kategorimatris upprättades (se tabell 2) varefter motsvarigheter till redan funna kategorier6 söktes i dessa 

nya sammanhang. 

 

 

 

 

                                                      
6 Resultat från analyssteg 6. Här avses generella kategorier och underkategorier. 



En närmare beskrivning av studiens åtta analyssteg   BILAGA 11 

Tabell 2: Matris. Hur kan aktörernas kompetens förstås? 

 RESURSORIENTERAD 
KOMPETENS 

RELATIONSORIENTERAD 
KOMPETENS 

PASSAR IN I 
BERINTLIGA 
KATEGORIER 

Faktabaserad 
Organisationsorienterad 
Erfarenhetsbaserad 

Fokus på kunskap  

Öppen  
Problemorienterad 
Diskussionsordinerad  

Fokus på kommunikation  

HURKAN DESSA 
KATEGORIER 
BESKRIVAS? 

  

I sökandet efter hur kompetens kommer till uttryck i handling kodades materialet mot redan identifierade 

och befintliga kod-kategorier. Tabell 2 visar de generella kategorier (resurs och relationsorienterad 

kompetens) samt underkategorier (fakta, erfarenhet, problemorienterad osv) som användes likt ett facit. 

Dessa kategorier kommer från resultatet av analyssteg 6. Materialet kodades och delades in i 

kompetensområden. Då de två generella kategorierna fanns i materialet, handlade det om att direkt fokusera 

på innehållet. En närmare analys gjordes av hur kompetenserna kommer till användning i sammanhang där 

politiker och tjänstemän diskuterar. På så vis kunde jag se vad kompetenserna handlade om i dessa fall och 

hur de kunde förstås.  
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Informellt lärande i en formell organisation

Att utforma tydliga mål för utveckling och förändring i kommunal organisation med 
många anställda kan var en utmaning då det kräver kunskap och kompetens. I denna 
avhandling studeras hur tjänstemän och politiker utvecklar nya verksamhetsmål. Ett 
sådant arbete betraktas här som lärande och fokus i avhandlingen är detta lärandes 
villkor i målformuleringsarbetet.

Variationen av yrkesroller, arbetsuppgifter, professionella inriktningar osv, i kombina-
tion med olika krav ger prägel åt den kunskap som diskuteras och den kompetens som 
kommer till uttryck i arbetet. Kunskap, relationer och förvaltningstillhörigheter formar 
villkoren inom de sammanhang där aktörerna diskuterar målen med varandra. Detta visar 
sig ha effekter för kommunikationen mellan aktörerna. Villkoren antas spela en roll för 
deras gemensamma meningsskapande runt olika målformuleringar samtidigt som de 
möjliggör ett lärande – ett kollektivt lärande i målformuleringsarbete.  
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