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Sammanfattning 
Att skapa en god relation till medborgaren är en utmaning för de flesta kommuner. Botkyrka 

kommun har länge arbetat med medborgardialoger och demokrati men ändå har medborgarnas 

förtroende minskat. För att vända trenden genomförde Botkyrka kommun 2013 ett perspektivskifte 

till Medborgarens fokus, att arbeta med istället för åt medborgarna, och införde en 

processorienterad organisationsförändring vid årsskiftet 2015-2016.  

Syftet med detta arbete är att undersöka vad begreppet Medborgarens fokus innebär och hur det 

kan påverka planeringspraktiken. För att svara på syftet har intervju genomförts med Botkyrkas 

kommundirektör. En dokumentstudie har även gjorts samt jämförelse mellan Botkyrka kommuns 

tankar om Medborgarens fokus med managementkoncept från vården, Patientens väg, och 

forskningsprojektet Mellanplats.   

Studien visar att ett ökat samarbete mellan kommun och medborgare önskas uppnås med 

Medborgarens fokus, för att tillsammans tillgodose medborgarens behov och där planeraren kan 

assistera och guida medborgaren genom smidigare kommunala flöden.  

Analysen visar att olika planeringsideal och underliggande motiv har stor påverkan på resultatet och 

att Botkyrka kommun därför bör skapa en tydlig formulering och arbeta för en gemensam syn på mål 

och syfte med konceptet Medborgarens fokus.  

En slutsats är att Botkyrka kommun genom Medborgarens fokus kan skapa en starkare relation med 

medborgarna och vinna deras förtroende om konceptet lyckas vid implementeringen. Medborgarens 

fokus kan leda vägen in i framtidens sätt att se på kommuners roll gentemot medborgaren.  

 

Nyckelord: Medborgarens fokus, medborgardialog, processorientering, organisationsförändring 
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Abstract 
Creating a good relation towards the citizens is a major challenge for most municipalities. The 

citizens' trust towards Botkyrka municipality has decreased, despite large efforts for increased 

democracy and public participation. In order to reverse this trend, Botkyrka municipality 2013 

changed their perspective to the Citizens' focus, to work with instead of for the citizens, and made a 

process oriented organizational change at the shift of 2015-2016.   

The purpose of this report is to examine the meaning of the concept Citizens' focus and how it can 

influence the planning practice. To answer this, an interview was conducted with Botkyrka's 

Municipal Director. A document study was also made together with a comparison between the 

Municipality of Botkyrka's thoughts on Citizens' focus and management concept of the healthcare 

sector, the Patient path, and the research project Mellanplats. 

The study shows that an increased cooperation between the municipality and the citizens are a 

desired outcome of the implementation of Citizens' focus, a cooperation to meet the needs of the 

citizens together and where the planners can assist and guide the citizen through smoother 

municipal flows.   

The analysis shows tendencies of different planning ideals and underlying motives, which can greatly 

influence the outcome. Therefore, Botkyrka municipality should clearly formulate the concept of 

Citizens' focus and work towards a common view of its goal and purpose.   

A conclusion is that Botkyrka municipality can, by implementing the concept of Citizens' focus, create 

a stronger relationship with the citizens and gain their trust if the concept has a successful 

implementation.  Citizens' focus  can lead the way into the future way of looking at the municipal role 

towards the citizens. 

 

Key words: Citizens' focus, public participation, process oriented, organizational change 

English title: Citizens' focus - a change in perspective: The municipality's role towards the citizens.    
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1. Inledning 
En kommuns relation till dess medborgare är en utmaning för de flesta kommuner. En relation ska 

skapas där medborgarna har förtroende för att deras kommun utvecklas i den riktning som utlovas 

och ser till sina medborgares behov. I arbetet med relationen ingår dialog mellan kommun och 

medborgare och till vilken grad medborgarna släpps in i beslutsprocesserna. 

Botkyrka kommun, en förortskommun till Stockholm med ett invånarantal på nästan 90 000 

invånare, bestämde under 2013 genom ett politiskt beslut att vända sitt perspektiv till att i större 

grad arbeta med, istället för åt, medborgarna (Botkyrka kommun, 2013a).  Förändringen resulterade i 

ett skifte från medborgarfokus till ”Medborgarens fokus” (Botkyrka kommun, 2015a) vilket kan ses 

som ett initiativ att ta medborgarfokus ett steg längre. Det nya perspektivet med ”medborgarnas 

fokus” är nu tänkt att genomsyra hela Botkyrka kommuns arbete. Som ett resultat av det förnyade 

perspektivet infördes en ny processorienterad organisation vid årsskiftet 2015-2016 med målen att 

utifrån medborgarens fokus gynna en hållbar samhällsutveckling med en ökad helhetssyn, mer 

effektiva processer och ett fokus på att leverera tjänster efter medborgarens behov (Botkyrka 

kommun, 2015a). 

Relationen mellan kommun och medborgare handlar om att skapa ett gemensamt förtroende, men 

även om demokratiska rättigheter. Medborgarens rättigheter företräds både i den representativa 

demokratin samt i Sveriges lagstiftning. Vid samhällsplanering företräds många av medborgarens 

behov och rättigheter i Plan och bygglagen (PBL) där berörda medborgare ska inbjudas att delta i 

samråd och ges möjlighet till överklagan.   

Utöver det lagkrav som existerar väljer även de flesta kommuner att föra någon form av 

medborgardialog. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har aktivt arbetat med utvecklingen av 

medborgardialoger och medborgarfokus (SKL, 2013). Dessa ledord har ökat i användning och blivit 

populära inom planering, samtidigt som synen på planerarens roll sakta har utvecklats till en medlare 

i större grad, istället för den ”experten” som den historiskt varit.  

Medborgardialog kan fungera som ett paraplybegrepp inom planering och inkluderar olika typer av 

scenarion där medborgarna inbjuds att delta av kommun eller annan offentlig aktör (Lindholm et al., 

2015). Dialog kan användas på många olika sätt, med många verktyg och i olika instanser i en 

process. Lindholm et al. (2015) argumenterar att det är av stor vikt att vara transparant med vad 

resultatet av dialogen ska användas till och hur mycket inflytande som ges till de som deltar.  

På samma sätt som dialog med medborgarna kan ta olika former, kan det även finnas olika mål med 

en dialog. Lindholm et al. (2015) skiljer på en dialog i form av ett samtal i syfte att dela information, 

tankar och idéer och en dialog där deltagarna ges chansen till inflytande. Mellan dessa skilda mål för 

en dialog, anser Lindholm et al. (2015) att det är av stor vikt att vara tydlig för deltagarna vad som är 

målet med dialogen och hur stor chans till inflytande som ges.  

Medborgardialoger kan ge många potentiella fördelar men kan även leda till en rad utmaningar som 

behöver överkommas eller reduceras för en lyckad dialog (Irvin & Stansbury, 2004). I dialog med 

medborgarna kan ett stort kunskapsutbyte vara möjligt, planeraren får ta del av invånarnas 

”expertkunskap” rörande platsen som de lever och verkar i och invånarna får insikt i planerarens 

kunskap i och med dennes yrkesroll (ibid.). På detta sett kan båda parter ta del av den andres 

perspektiv vilket kan skapa ett gemensamt förtroende (ibid.). Utmaningar inom medborgardialoger 
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är att de ofta är dyra och tidskrävande processer (Irvin & Stansbury, 2004). Vid medborgardialog 

finns även finns risker att dialogerna är icke-representativa, att medborgarna inte lyssnas på eller att 

medborgardialogerna används med underliggande motiv och som motverkar demokrati (Purcell, 

2009).   

Botkyrka kommun har länge arbetat med medborgardialoger och demokrati (Botkyrka kommun, 

2008). Kommunen har en stor del miljonprogramsbebyggelse och är hem åt en väldigt mångkulturell 

befolkning (Botkyrka kommun, 2016c). Botkyrkas planerare och politiker har länge stått inför många 

utmaningar, inte minst på grund av ett omfattande renoveringsbehov på 

miljonprogramsbyggnaderna. Under 2013 tog politikerna beslutet att sälja ut en andel hyresrätter till 

ett privat fastighetsbolag trots många protester och en omfattande namninsamling från 

medborgarna (Botkyrka Kommun, 2014d). Kampanjen "Alby är inte till salu" bildades och när 

kommunen avslog förslaget om folkomröstning i frågan kände sig många invånare, enligt en 

medborgarintervju, svikna och förrådda (Radio Sweden, 2013).   

Trots ökad kontakttillgänglighet, genom satsningar på medborgardialoger med medborgarkontor och 

andra dialogarenor för medborgarna i Botkyrka kommun har, enligt årlig undersökning av 

kommunen, medborgarnas förtroende för kommunen minskat (Botkyrka kommun, 2016a).  

Medborgare, som begrepp, har allt mer diskuterats av både kommuner och forskare (Lindholm et al., 

2015). En medborgare kan ses som en invånare med ett juridiskt medborgarskap, medfött eller 

erhållit genom ansökan (Migraionsverket, 2015). Genom medborgarskapet erhålls vilka juridiska 

rättigheter och förpliktelser som ingår, det tydliggör även skillnaden på vem som är medborgare och 

vem som inte är det (Svensson, 2008). Begreppet medborgare, ur dess juridiska bemärkelse, kan 

därför uppfattas exkluderande gentemot invånare utan juridiskt medborgarskap, exempelvis 

invånare i väntan på asyl. På grund av detta är det idag en pågående diskussion om att begreppet 

invånare och invånardeltagande vore mer lämpligt (Lindholm et al., 2015). Begreppet medborgare 

kan även ses utifrån mikronivå som invånare i sin relation till kommunen och dess verksamhet 

(Svensson, 2008). Medborgaren kan definieras diskursivt genom hur invånarens egna uppfattning av 

sig själv som medborgare (ibid.).  Enligt Listerborn (2015) kan medborgaren ibland även benämnas 

som ”kund”, Listerborn anser här att när medborgaren enbart blir en kund, en mottagare av service, 

förminskas de rättigheter som en medborgare har.  

Detta arbete utgår ifrån den diskursiva synen på begreppet medborgare (samt 

medborgardeltagande, medborgardialog och medborgarfokus) som individer med rättigheter i 

kommunen och i deras kontakt med kommunen och kommunens arbete.  

Under 1990-talet hämtades många idéer, om hur den offentliga sektorn ska arbeta som organisation, 

från industrin och privata företag (Almqvist, 2013). Det fick namnet New Public Management och har 

influerat offentliga verksamheter i stor grad (ibid.).   

Med Medborgarens fokus som en anledning gjorde Botkyrka kommun vid årsskiftet 2015-2016 en 

processorienterad organisationsförändring (Botkyrka kommun, 2015a). På Botkyrka kommuns 

hemsida beskriver de nyttan av att arbeta processorienterat. Där omnämns att ett stuprörstänk, som 

ofta är ett hinder för effektivitet på en arbetsplats eftersom fokus endast ligger på den egna 

uppgiften, ska minskas och att fokus istället ska anpassas utifrån medborgarbehov och ligga över 

verksamhetsområdena (ibid.). Ett större helhetsperspektiv skapas och dubbelarbete undviks, menar 
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Botkyrka kommun, vid ett processorienterat arbetssätt där Medborgarens fokus hoppas leda till goda 

resultat och hållbarhet i kommunen (ibid.).    

Det processorienterade arbetssättet har slagit igenom som ett alternativ till den traditionella 

linjeorganisationen och processorienterad verksamhetsutvecklingar har skett inom både privata 

företag, där Toyota varit förebild, och inom den offentliga sektorn så som inom vården och skolor. Ett 

processorienterat arbetsätt argumenteras med fördelarna att effektivisera en verksamhets flöden 

och utgå från kundens perspektiv för en ökad kundnöjdhet.  

Medborgarens fokus är tänkt att genomsyra hela Botkyrka kommuns verksamhet. Det är lätt att 

associera konceptet med "medborgarfokus", ett vanligt begrepp vid medborgardialoger. Samtidigt 

genomför Botkyrka kommun en organisationsförändring men anledning av att få Medborgarens 

fokus. Vid samtal med planerare på Botkyrka kommun var det inte självklart vad konceptet innebär 

och ovisshet rådde om hur det skulle påverka deras arbete och planerarpraktiken på kommunen.  

1.1. Syfte  

För att bistå planerarna och Botkyrka kommun, i deras fortsatta arbete med Medborgarens fokus, 

undersöker och analyserar detta arbete konceptet utifrån Botkyrka kommuns tankar och jämför med 

teori och liknande begrepp från andra verksamheter. 

Syftet med detta arbete är att undersöka vad begreppet Medborgarens fokus innebär och hur det 

kan påverka planeringspraktiken.  

För att uppfylla syftet har arbetet utgått från frågeställningarna:  

 Vad kan kommunen uppnå med konceptet Medborgarens fokus? 

 Vad innebär Medborgarens fokus för medborgaren i avseende på dialog och demokrati?  

 Hur kan Botkyrka kommuns nya processorienterade organisationsmodell påverka 

kommunens relation till medborgaren? 

1.2. Disposition och avgränsningar  

Arbetet är efter inledning disponerat med ett kapitel om metoder, där studiens upplägg och arbetets 

olika metoder presenteras. Därefter kommer ett teoretiskt ramverk som arbetet utgår från och som 

är uppbyggt av teori gällande demokratiska modeller och deltagandemodeller för 

medborgarinflytande, följt av planeringsteori där olika planteoretiska ideologier och koncept 

presenteras. En mindre teoretisk inblick i organisationskultur inom organisationsförändring ges även. 

Det teoretiska ramverket är följt av ett kapitel rörande vad en processorienterad organisation är och 

även två processorienterade managementkoncept, Lean produktion och Värdebaserad vård, 

presenteras. Ett bakgrundskapitel om Botkyrka kommun följer därefter med djupare insyn på 

kommunens arbete med medborgardeltagande och demokrati, samt en genomgång av nuvarande 

deltagandemöjligheter. Vidare presenteras det insamlade empiriska materialet rörande Botkyrka 

kommuns syn på Medborgarens fokus utifrån en intervju med Botkyrkas kommundirektör, efterföljt 

av två fall; Patientens väg genom vården och forskningsprojektet Mellanplats om medborgardialog i 

Göteborgs stad. Därefter följer en komparativ analys där Medborgarens fokus och de två andra fallen 

analyseras utifrån det teoretiska ramverket, de processorienterade koncepten och varandra. Detta 

följs av en diskussion. Slutligen dras slutsatser och rekommendationer ges.  
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Eftersom Botkyrka kommuns arbete med Medborgarens fokus är i startskedet är det svårt att till fullo 

förutse hur det kommer utvecklas och påverka planeringspraktiken. Arbetet har därför inte som 

ambition att ge en fullständig och komplett bild utan försöker snarare ge en inblick och hjälpa 

Botkyrka kommun på vägen i målet att nå Medborgarens fokus. 

Vid undersökning kring ämnet om Medborgarens fokus, planerarteori och organisationsutveckling 

finns ett stort antal managementkoncept och många omfattande teorier. Detta arbete försöker inte 

ge en fullständig bild av alla koncept och teorier utan har gjort ett urval av det som uppfattas 

relevant för arbetet.  

Arbetet är av en explorativ, undersökande, art och har Medborgarens fokus som utgångspunkt. Även 

om konceptet är tänkt att genomsyra hela Botkyrka kommun och därför påverkar flera olika 

praktiker, avgränsas detta arbete till att ha planeraren och planerarpraktiken som utgångspunkt.  

Arbetet kommer även främst utgå från Botkyrka kommun. Sveriges kommuner arbetar i olika grad 

med medborgardialog och många offentliga verksamheter har någon form av processorienterat 

arbetsätt. Arbetet avgränsades till att enbart undersöka offentliga verksamheter eftersom de har 

liknande förutsättningar, de kan därför bäst jämföras med Botkyrka kommun. Trots att de berörda 

ämnena är vanligt förekommande i offentliga verksamheter valdes endast två ytterligare fall; 

Patientens väg genom vården och Mellanplats forskningsprojekt om medborgardialog i Göteborgs 

stad. Detta eftersom fallen upplevdes kunna bidra till arbetet med målet att bäst uppfylla syftet och 

svara på dess frågeställningar. De två andra fallen analyseras, men dock inte lika djupgående som 

Botkyrka, eftersom de används för att jämföras med och ta lärdom ifrån medan det är Botkyrka 

kommun och Medborgarens fokus som är arbetets huvudområde.  
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2. Metod 
Projektet har arbetat efter en kvalitativ metodik. Kvalitativa metoder utgår från studier av ett 

subjekts egenskaper och kvaliteter och använder vanligtvis kommunikationsrelaterade metoder 

(Andersen, 1994). Studien använde ett explorativt, utforskande, tillvägagångssätt med begreppet 

Medborgarens fokus som utgångspunkt. 

2.1. Studiens upplägg 

Återkommande diskussion har skett med två planerare på Botkyrka kommun, via både mail och 

fysiska möten. Dessa diskussioner har varit öppna samtal om vad som är aktuella utmaningar för 

Botkyrka kommun samt vägledning i form av utdelat material och hänvisningar till potentiella 

personer att intervjua. Ämnet som diskuterades vid det första tillfället var val av ämne till detta 

arbete samt tillhandahölls information om Botkyrka kommun. I det första mötet presenterades 

begreppet Medborgarens fokus. Botkyrkas tjänstemän hade fått direktiv att arbeta med detta nya 

begrepp men var inte klara över vad det gällde än.  

För att ta reda på vad Medborgarens fokus innebär för Botkyrka kommun var en bakgrundsintervju 

med Botkyrkas kommundirektör en given fortsättning. Eftersom Botkyrkas kommundirektör har varit 

ledande i sina tankar kring Medborgarens fokus, arbetat drivande med detta perspektiv både i 

Botkyrka och tidigare till viss del i Katrineholms kommun samt förespråkat det via sociala medier, var 

en intervju med honom en viktig ingång till ämnet. Intervjun hölls med Botkyrkas kommundirektör 

för att få tankar och bakgrund till perspektivet om Medborgarens fokus. Intervjun hade en flexibel 

struktur med avsikt att ta del av intervjupersonens tankar och följde samtidigt ett antal teman för att 

hålla intervjun på rätt spår, dessa teman rörde: Vad är Medborgarens fokus, förhoppningar, 

inspiration, i praktiken, för och nackdelar, hållbarhet och demokrati, samt förtydligande av begrepp 

som medborgare. Utifrån intervjun kom tre teman fram, dessa var medborgaren, processen och 

organisationen.  

Efter analys och bearbetning av transkriberingen från intervjun samt undersökning av dokumentation 

från Botkyrka kommuns hemsida formades en bild av begreppet Medborgarens fokus. Ett nytt möte 

med de två planerarna på Botkyrkas kommunalhus bokades för att diskutera resultatet från 

undersökningarna kring begreppet samt för att få input av deras tolkning och den information de 

hade angående Medborgarens fokus.  

För att skapa en förståelse av forskningsämnet gjordes sedan ett teoretiskt ramverk. Studien 

fortsatte med en undersökning av kommuner och andra offentliga verksamheter för att undersöka 

om de har liknade syn och arbetssätt i deras verksamhet. Undersökningen valdes att avgränsas till 

offentliga verksamheter eftersom de har mer lika förutsättningar som Botkyrka kommun.  

Då processtyrning kom fram som en viktig del i förändringen som Botkyrka kommun genomfört blev 

det ett viktigt nyckelord i undersökningen.  

Det framkom i undersökningen att en omfattande del av offentliga verksamheter använder 

processtänk i någon grad. Tre fall, inklusive Botkyrka kommun, valdes slutligen. Ett fall inom vården 

och ett i en annan kommun.  

Av undersökningen framgick att vården kommit en lång väg när det gäller processorienterad 

verksamhetsutveckling efter många beprövade managementkoncept. På grund av detta gjordes valet 
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att undersöka processer inom vården och framför allt konceptet Patientens väg. Karolinska 

Universitetssjukhuset, som valt att börja organisera sig efter patientens väg, valdes ut som ett fall för 

denna studie.  

Den processorienterade organisationsförändringen är det mest konkreta förändringen i Botyrkas 

arbete med Medborgarens fokus. Eftersom kopplingen till medborgaren och dialog samt ett 

processorienterat verksamhetsarbete upplevdes relevant att undersöka valdes även Göteborgs stads 

syn på medborgardialog utifrån forskningsprojektet Mellanplats som fall.  

En dokumentstudie med stöd från forskning utfördes sedan för att undersöka och analysera dels 

dokument med processorienterade managementkoncept och dels dokument publicerade av de 

verksamheter som valdes ut. Empirin från Botkyrka kommun med Medborgarens fokus och 

dokumenten från fallen analyserades sedan med ett diskursivt angreppssätt utifrån innehåll, det 

teoretiska ramverket och utifrån de processorienterade managementkoncepten. Därefter jämfördes 

de med varandra för att sedan diskuteras och komma fram till slutsatser. Slutligen gavs 

rekommendationer till Botkyrka kommun.   

2.2. Dokumentstudie 

Undersökningen har till stor del utgått från en dokumentstudie med stöd från forskningsstudier. Ett 

dokument kan i en dokumentstudiemetod innebära skriftliga och tryckta källor, men även analys av 

icke skriftliga material som film och bild (Bell & Waters, 2016). I denna studie har skriftliga dokument 

studerats.  

Vid en dokumentstudie är urvalet av dokument väsentligt. Vid urvalet är problemställningen av 

betydelse för hur omfattande materialet behöver vara, tid är även av relevans för hur stort 

materialet kan vara (Patel & Davidson, 2003). Eftersom det sällan är möjligt att samla och hantera allt 

existerande material, p.g.a. bristande tid eller möjlighet att få tillgång till materialet, bör ett 

kontrollerat och balanserat urval göras (Bell & Waters, 2016). För att materialet ska representera en 

helhetsbild inom ämnet måste urvalet innehålla samtliga synvinklar och åsikter som förekommer 

inom ämnet (Patel & Davidson, 2003). Eftersom en dokumentstudie undersöker befintliga dokument 

är antalet dokument som kan användas redan förbestämt, detta innebär en begränsning med 

metoden (Andersen, 1994).   

Denna studie utgår från ett ”problemorienterat” angreppssätt på dokumentstudier som innebär att 

sökandet av dokument utgår från redan förbestämda frågeställningar för att sedan utvidga 

kunskapen och hitta relevanta källor (Bell & Waters, 2016).  

Dokumenten kan innehålla både kvantitativ fakta och mer kvalitativa värden och åsikter. Det är 

därför viktigt att ha en källkritisk medvetenhet och förhållningssätt gentemot materialet (Bell & 

Waters, 2016). Kritisk källkritik kan ske både externt och internt, där extern granskning utgår från att 

identifiera att författaren av källan är den hen utger sig att vara (ibid.). Intern granskning innebär att 

se till vem som har skrivit materialet och vilket syfte samt underliggande diskurser som kan ha 

påverkat materialet (ibid.).  

I denna dokumentstudie har avsikten främst varit att undersöka dokument från de utvalda 

verksamheterna och analysera deras egen syn på deras arbete och vilka begrepp de använder. 

Eftersom det är verksamheternas egna ord som studeras ingår den interna källkritiska granskningen i 
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analysen av fallen. I och med att materialet hämtades från verksamheternas dokumentation, vilket 

säkerställer att informationen kommer från den berörda verksamheten, gjordes urvalet med extern 

källkritik.  

2.3. Intervju   

En kvalitativ forskningsintervju kan användas för att belysa och skapa en inblick i andra perspektiv 

och synsätt (Kvale & Brinkmann, 2014). Forskningsintervjun är, enligt Kvale och Brinkmann (2014), 

ett interaktivt samtal med syfte att konstruera kunskap och ta del av intervjupersonens tankar och 

erfarenheter. Till skillnad från ett vardagligt samtal mellan två parter ska en forskningsintervju, enligt 

Kvale, vara genomförd med ett bestämt syfte och vara uppbyggd på en struktur. Eftersom det är 

forskaren som definierar både syfte och frågor samt bestämmer struktur på intervjun och 

kontrollerar att intervjun utvecklas enligt ramarna för forskarens undersökning, sker en ojämnlikhet 

mellan parterna som forskaren behöver vara medveten om och inte utnyttja (ibid.). 

I detta arbete genomfördes en semistrukturerad Intervju. Eftersom arbetet är explorativt och utgick 

från begreppet Medborgarens fokus valdes en tematisk struktur där ett antal teman diskuterades och 

användes för att kontrollera att intervjun höll sig till forskningsämnet. Ur en forskningsetisk synpunkt 

kan argumenteras att den tematiska strukturen förhindrade den ojämnlikhet i makt som enligt Kvale 

och Brinkmann (2014) annars kan uppstå.  

Intervjun genomfördes med Botkyrkas kommundirektör som är van vid en ledande position och att 

argumentera för sina synpunkter. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) kan intervjun därför ses som en 

elitintervju vilket bör hållas i åtanke för forskaren då en van talare kan ha redan invanda samtalsspår 

som inte nödvändigtvis följer forskningsfrågan. Genom att förbereda teman innan intervjun sökte 

detta arbete kontra eventuella invanda samtalsspår och få svar på alla eftersökta aspekter.  

Intervjun hade som syfte att utforska Botkyrka kommuns tankar om begreppet Medborgarens fokus. 

Intervju kan således anses vara en begreppsintervju som, enligt Kvale och Brinkmann (2014) innebär 

att forskaren introducerar begreppet och kritiskt följer upp svaren vilket kan ge både konkreta 

beskrivningar av begreppet och kunskap om de diskurser som intervjupersonen innehar.  

För att utföra en forskningsetisk intervju meddelades intervjupersonen om syftet med intervjun och 

vad det insamlade materialet skulle användas till. Intervjun spelades in under samtalet först efter 

intervjupersonens godkännande och transkriberades därefter. På grund av etiska skäl erbjöds även 

intervjupersonen att få ta del av transkriberingen och direktcitat.   

Vid transkribering av intervju bör forskaren även beakta att gester och betoningar tenderar att 

försvinna vid omvandlingen till textform (Patel & Davidson, 2003). En medveten eller omedveten 

omskrivning kan därför ske vilket kan leda till en annan tolkning vid analys (ibid.). För att motverka 

detta gjordes en så utförlig transkribering som möjligt. 

2.4. Komparativ metod 

För att analysera och ta lärdom av de olika fallen kommer en jämförelse ske vilket kännetecknar en 

komparativ metodik. Genom jämförande  studier kan en ökad förståelse ges om olika fenomen och 

hypoteser kan beprövas (Denk, 2002). Vidare kan jämförande med andra situationer än de egna ge 

en ökad förståelse (ibid.).  
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Den komparativa metoden används främst vid jämförelse i kvantitativa studier och ofta vid 

jämförelse av olika länder (Denk, 2002). Däremot finns vissa riskfaktorer som är viktiga att ta hänsyn 

till. En riskfaktor är validiteten i jämförelsen, fallen måste ha komparativa värden för att kunna 

jämföras (ibid.). En förståelse för komplexitet krävs även eftersom fenomen kan påverkas av en rad 

tydliga och mindre tydliga faktorer, samt kan faktorer förekomma som är specifika för en viss 

situation och därför inte kan jämföras (ibid.).  

2.5. Diskursivt angreppssätt  

Begreppet diskurs kan användas i olika sammanhang och med olika tappningar (Bergström & Boréus, 

2005). Diskursbegreppet har som regel ett sammanhang i en språkanvändning kopplat till en social 

praktik och kan enlig Bergström och Boréus (2005) definieras som antingen användningen av språket 

i sig, i tal- och textform, eller med en mer omfattande definition där språkanvändningen är kopplat 

till ett särskilt sammanhang och den sociala praktiken.  

Diskursbegreppet kan alltså sägas bygga på kopplingarna mellan idé och verklighet. Bergström och 

Boréus (2005) menar att, utifrån en social kontext, skapas språket och språkanvändningen för att 

återge verkligheten men genom att användas även formar den sociala verkligheten (ibid.). Som 

analys kan diskurser inkluderas i både metodiken och teorin (ibid.).  

Ett diskursivt angreppssätt kommer i det här arbetet används som ett verktyg för att skapa en 

beredare analys av tal och text vid analysen av intervju och texterna i dokumentstudien. Vid analysen 

av det insamlade empiriska materialet kommer en diskursanalytisk medvetenhet användas där 

hänsyn tas till språkanvändningen men även den kontext de används i.   
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3. Teori 
För att analysera det empiriska materialet har ett teoretiskt ramverk tagits fram. Teorin utgår från 

delarna; demokrati, deltagande, planeringsteori och organisationsutveckling. Teorin kommer inte ta 

hänsyn till alla koncept och teorier rörande dessa delar. Istället kommer ett urval göras för att skapa 

ett teoretiskt ramverk anpassat för studiens syfte och undersökning. 

3.1. Demokratimodeller  

Det finns många olika tankar om hur ett demokratiskt samhälle ska se ut och på samma sätt existerar 

även en stor mängd olika demokratimodeller som fungerar som stöd för att förstå och tillämpa olika 

demokratiska ideologier. De demokratimodeller som detta arbete valt att utgå från kan kategoriseras 

i tre kategorier; liberal demokrati, deltagardemokrati och deliberativ demokrati (Henecke & Khan, 

2002).  

3.1.1. Liberal demokrati 

De demokratimodeller som faller inom den liberala demokratin stödjer en representativ 

demokratiform där politiker konkurrerar om medborgarnas röster vid val (Henecke & Khan, 2002). 

Deras syn på den individuella medborgaren är att varje individ styrs av egenintressen och deltar i 

debatter och val med tanken att stödja en utgång som så väl som möjligt underlättar för deras 

vardag och intressen (ibid.).  

Enligt Henecke och Khan (2002) anser den liberala demokratin att varje individ utgår ifrån sina 

egenintressen, som de har redan när de går in i en debatt. Därför kommer deras insats endast stödja 

de redan definierade åsikterna och alltså inte ta hänsyn till andras intressen eller allmänhetens bästa. 

Enligt den liberala demokratin är det alltså upp till politikerna, politiska eliter, att sammanföra dessa 

intressen och göra avvägningar och kompromisser mellan dem (Henecke & Khan, 2002). För att detta 

system skall fungera och vara demokratiskt måste därför de politiska eliterna representera tydliga 

åsikter där oppositionen skall ha skiljande åsikter, vilket ger valmöjligheter för medborgarna (ibid.). 

Transparens, menar Henecke och Khan (2002), i de politiska partierna och i valet är i liberal 

demokrati väsentligt för att medborgarna skall ha insyn att processen är demokratisk och ha 

möjlighet att verifiera om de politiska löftena efterföljs. Politikerna är här beslutsfattarna inom den 

liberala demokratin men ska även ställas till svars om de missbrukar folkets förtroende. För att 

undvika maktkoncentration måste även den representativa demokratin understödjas med lagar och 

skydd, för exempelvis minoritetsgrupper, samt yttrandefrihet och fria massmedier (Henecke & Khan, 

2002).  

Diskussioner kan vara positiva men anses inte lika centralt eller för att nå konsensus, som i eg. 

deltagardemokrati eller deliberativ demokrati, detta på grund av antagandet att både medborgare 

och politiker har redan satta intressen och mål i förväg (Henecke & Khan, 2002). 

Det finns, som ovan nämnt, olika former av liberal demokrati. Två bra exempel på renodlade tydliga 

liberala demokratimodeller nämns av Henecke och Khan (2002) som den elitdemokratiska och den 

pluralistiska modellen.  

Den elitdemokratiska modellen är kanske den mest renodlade av de liberala modellerna. Den går, 

enligt Henecke och Khan (2002) i linje med beskrivningen av de liberala demokratimodellerna ovan 

och utgår ifrån ett egenintresse från medborgarna. Den utrycker också att för att ett samhälle ska 

vara demokratiskt ska varje individ rösta fram den politiker som bäst för deras talan. Den 
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elitdemokratiska modellen menar att man inte kan förvänta sig att alla medborgare är politiskt 

ansvarstagande och inte kan förledas av en stark, karismatisk person (Henecke & Khan, 2002). I en 

sådan situation skulle demokratin tappa sin demokratiska funktion och i stället bli mer diktatorisk i 

sin art, ett utökat medborgardeltagande är därför inte önskat (ibid.).  

Den pluralistiska demokratimodellen följer, även den, den liberala demokratin med att förespråka 

den representativa demokratin (Henecke & Khan, 2002). Den anser däremot att det är mer 

demokratiskt att fördela makten så att medborgarna kan bilda intresseorganisationer som ett 

komplement till de folkvalda för att påverka politiska beslut och minska maktkoncentrationen. Något 

som Henecke och Khan (2002) däremot påpekar är att kopplingarna mellan politikerna och 

intresseorganiskationerna ofta inte har den transparans och den officiella form som den liberalistiska 

demokratin anser nödvändig.  

3.1.2. Deltagardemokrati 

Deltagardemokrati bygger liksom liberal demokrati på en stomme av representativ demokrati där 

medborgarna väljer bland politiska representanter den som bäst representerar deras åsikter 

(Henecke & Khan, 2002). Till skillnad från den liberala demokratin förespråkar deltagardemokratin en 

högre grad av medborgardeltagande med den uppfattningen att deltagande är positivt (ibid.). 

Deltagande anses här föra med sig positiva värden som en ökad respekt bland individerna, 

tjänstemännen och politikerna till varandra och en förståelse och acceptans för oliktänkande och 

oliktyckande individer. Deltagardemokratin tycker inte att endast eliten kan göra bra beslut utan att 

folket också har den kapaciteten och att deltagande skapar en sammanhållning och ett gemensamt 

ansvar för utvecklingen av samhället (Henecke & Khan, 2002). 

Deltagande kan ske, enligt Henecke och Khan (2002), genom både direkt deltagande eller indirekt, 

som en del i en process. Direkt deltagande kan här innebära exempelvis en folkomröstning och ger 

ett direkt inflytande i en fråga. Indirekt deltagande kan exempelvis vara en folkundersökning där 

medborgarna kan lämna förslag som i sin tur ska påverka resultatet (Henecke & Khan, 2002). 

Utmaningar inom deltagardemokratin utrycker Henecke och Khan (2002) är vilken relation som ska 

finnas mellan den representativa stommen och deltagandet, vilka frågor och projekt ska 

medborgarna delta i och till vilken grad, vilket inflytande att påvverka beslutet eller processen skall 

ges.  

Vid direkt demokrati och inflytande finns en risk att den representativa demokratin undermineras 

och politikerna känner sig hotade (Henecke & Khan, 2002). Det krävs alltså övervägande var 

medborgarna ges inflytande över och i vilka frågor den folkvalda prepresentanten står för 

beslutsfattandet (ibid.).  

I indirekt demokrati skapas ett problem till vilken grad medborganas åsikter tas till vara och används 

vid beslutsfattandet (Henecke & Khan, 2002). Ett annat problem är att deltagande utan faktiskt 

inflytande kan uppfattas omotiverat att delta i för medborgarna (ibid.).  

3.1.3. Deliberativ demokrati  

Den deliberativa demokratin har, enligt Henecke och Khan (2002), diskussion och argumentation som 

centrala begrepp och förespråkar deltagande från medborgarna. Deliberativ demokrati bygger, enligt 

dem, på Habermas tankar om det bästa argumentet i ett kommunikativt handlande skall vinna i den 

ideala diskussionen. Grundläggande för att nå denna ideala diskussion är att alla som är berörda i en 



  Hanna Hjort Koverberg 

18 
 

viss fråga ska få delta på lika villkor, ha samma möjlighet att föra fram argument och samtidigt 

ifrågasätta andras (Henecke & Khan, 2002). Viktigt är även den inställning som alla deltagare har då 

de går in i samtalet, en inställning att kunna ändra sin åsikt om ett bättre argument läggs fram och en 

vilja att nå det bästa gemensamma resultatet och konsensus är väsentligt (ibid.).  

Henecke och Khan (2002) påpekar att för att den deliberativa demokratin skall fungera krävs, 

förutom en gemensam inställning, att maktutövning och manupulation måste undvikas. Detta är 

motsattsen till den liberala demokratin som utgrån från att alla har redan satta egenintressen och 

lätt påverkas av karismatiska personer i maktpossition (Henecke & Khan, 2002). 

3.2. Deltagandemodeller 

Inom medborgardialoger kan det vara viktigt att ifrågasätta vilken nivå av inflytande eller makt som 

ges till medborgarna. Arnstein (1969) argumenterar att en medborgardialog där medborgarna 

förväntas delta blir både frustrerande och meningslös om ingen makt ges till medborgarna. Istället, 

argumenterar hon att en dialog utan inflytande endast skapar förmåner för de i maktposition som 

kan utnyttja att en dialog hölls för att legitimera resultatet (Arnstein, 1969). För att identifiera graden 

av medborgarinflytande kan olika deltagarmodeller användas. Två av dessa modeller är Arnsteins 

stege och Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) deltagartrappa. 

Arnsteins stege, formulerad av Sherry Arnstein (1969), är en modell för att belysa hur en 

medborgardialog kan involvera ett helt spektrum av inflytande och kan därför användas för att mäta 

just medborgarinflytande i en dialog eller situation. Stegen har åtta olika steg (se figur 1 nedan) som 

sträcker sig från ickedeltagande, i och med manipulation och terapi, till vad Arnstein kallar 

symboliska åtgärder, med information och konsultation, till medborgarmakt med medborgarkontroll i 

toppen av stegen (Arnstein, 1969).  

Med inspiration från detta har Sveriges Kommun och Landsting, SKL, tagit fram en trappa om 

medborgardeltagande (SKL, 2013). Denna trappa börjar på Arnsteins tredje nivå, med information. 

Detta kan bero på att de två understa stegen i Arnsteins stege är icke-deltagande och att SKL därför 

valt att utelämna dem (Castell, 2013). SKL:s deltagartrappa sträcker sig sedan till konsultation och 

dialog, för att sedan nå inflytande och medbeslutande (SKL, 2013). Det högsta steget i SKL:s 

deltagartrappa kan argumenteras vara ungefär i nivå med Arnsteins steges sjätte steg, partnerskap, 

men kan i SKL:s beskrivning även sträcka sig mot det sjunde steget i Arnsteins stege, delegerad makt 

(Castell, 2013). SKL:s deltagandetrappa kan sägas vara mer anpassad till Sveriges kommuners 

situation och vad SKL anser är önskade nivåer av medborgarinflytande (Castell, 2013). SKL:s 

deltagartrappa kan alltså anses innehålla de stegen som anses önskvärda inom dagens 

medborgardialoger medan Arnsteins stege till större grad försöker sträcka sig över vilken 

inflytandegrad som faktiskt sker. Arnsteins andra steg är terapi och ingår i det som Arnstein klassar 

som ickedeltagande. Arnstein (1969) beskriver detta steg som dialog med agendan att styra bort 

dialogen från det verkliga problemet eller påverka medborgarnas åsikter i linje efter makthållarens 

idéer, vilket kan liknas vid förankring av färdiga idéer. SKL:s trappa kan ge en bra utgångspunkt men i 

en analys är det viktigt att ha hela inflytandespektrumet i åtanke. 
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Figur 1, Illustration av Arnsteins stege (Arnstein, 1969) Figur 2, Illustration av SKL:s deltagartrappa (SKL, 2013) 

3.3. Planeringsteori 

Samhällen förändras ständigt och likaså tankar och idéer på hur samhället ska se ut och planeras 

vilket gör att det inte finns universella lösningar (Nyström & Tonell, 2012). Planering är starkt länkat 

med olika ideologier och politik och kan anses vara mellan olika nivåer i samhället för att 

sammankoppla särskiljande viljor och behov, vilket även tillför viss makt (ibid.).   

Planeringsteori är enligt Beauregard (1998) olika teorier i hur planeraren ska agera, och i skapandet 

av planeringsteorin påverkas även planerarens identitet. Enligt olika planeringsteorier kan planeraren 

inneha olika roller och identiteter, från teknisk och ekonomisk expert till samordnare eller 

förespråkare, till förändringsagent (Sager, 2009).   

3.3.1. Kommunikativ planering 

Den kommunikativa planeringen har flera olika tolkningar men grundar sig till stor del från 

Habermans teorier rörande den ideala diskussionen och den deliberativa demokratin (Purcell, 2009). 

Den kommunikativa planeringen har en social orientering med en strävan att uppnå allmänhetens 

bästa med utgångspunkt i allas lika rättigheter och med särskilt stöd för utsatta grupper (Sager, 

2009). En kommunikativ process ska enligt Sager (2009) vara inkluderande och respekterande. 

Processen ska även vara transparant och ge medborgarna en inblick i kommunens tankar och 

handlande (ibid.). 

Utifrån den kommunikativa planeringsteorin är planerarens roll främst att leda processer och inta en 

medlarroll mellan olika intressen och försöka identifiera och förhindra olika maktbildningar (Sager, 

2009).  
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3.3.2. Nyliberal planering  

Den nyliberalistiska logiken utgår från ett marknadsorienterat ideal, där en mer öppen marknad 

anses leda till större ekonomisk tillväxt (Purcell, 2009). Det marknadsorienterade idealet utgår från 

en tro på marknadens kompetens att genom konkurrens kunna distribuera resurser och skapa 

innovationer på ett sätt som den offentliga sektorn inte kan (ibid.).  

Planerarens roll inom den nyliberala teorin är i samklang med marknaden och utgår från en mer 

teknisk roll som kunskapsgivare och värderar medborgarnas frihet och individuella behov mer än 

politiska incitament för svagare grupper (Sager, 2009).  

3.3.3. New Public Management  

New Public Management utgår från tankesättet att en marknadslogik gynnar offentliga 

verksamheters intressen (Sager, 2009). New Public Management är en del i den nyliberala trenden 

och har en liknande tilltro till marknadens kompetens att skapa mer effektiva arbetssätt och leda till 

ekonomisk hållbarhet i offentliga verksamheter (ibid.). Istället för byråkratiska angelägenheter ska 

det ges mer plats för entreprenörskap och marknaden ska ge inflytande i vilken politisk riktning som 

ska tas (ibid.).  

Det fria valet ges stort värde inom New Public Management och medarbetaren menas utföra ett 

bättre arbete då en flexibilitet och frihet att forma det egna arbetet ges i en miljö av konkurrens och 

belöningssystem för bra prestationer (Sager, 2009). Arbeten i mindre enheter mot resultat anses 

även öka effektiviteten (ibid.).  

Kundfokusering är centralt inom New Public Management och där kundens önskningar och behov 

utgör grunden för produktionen (Sager, 2009).  

3.3.4. Kommunikativ planering och nyliberalism  

Enligt en studie av Sager (2009) har tendenser påvisats att nordiska planerare generellt sett har en 

kommunikativ attityd där den kommunikativa planeringens ideal och värderingar har influerat 

planerarrollen och påverkat planerarnas värderingsdiskurser i vad som är bra och dåligt. Samtidigt 

har samhället och den offentliga sektorn präglas av starka ekonomiska och politiska influenser av 

nyliberalism och New Public Management (ibid.). 

Sager (2009) menar att omfattande slitningar därför kan uppstå, mellan planerarens värderingar och 

externa påtryckningar, i planerarens dagliga arbete som omfattar många viktiga och värdeladdade 

val. 

Även om grundvärderingarna i kommunikativ planering och nyliberalismen med New Public 

Management skiljer sig åt finns det även likheter. Användarens, som kan räknas som medborgarens 

eller kundens, behov är i båda fallen i fokus (Sager, 2009). Denna likhet har lett till en ökad kritik av 

den kommunikativa planeringen. Kommunikativ planering anses ofta vara demokratiskt, 

inkluderande och legitimt men bygger på ett ideal om att neutralisera maktpositioner och att skapa 

den perfekta samtalssituationen, vid ett nyliberalistiskt ideal kan samma process innebära 

legitimeringen av strategiska beslut och riskerar istället att förstärka existerande maktpositioner 

(Purcell, 2009). 
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3.3.5. New Public Service  

Som en kritik till New Public Managements företagsinriktade tankar inom den offentliga sektorn har 

ett nytt koncept, New Public Service, myntats av Denhardt och Denhardt (2003). New Public Service 

bygger på demokratiska och sociala värden (ibid.) och har fler likheter med kommunikativ planering 

än med New Public Managements ideal (Sager, 2009).  

Tjänstemannen har enligt Denhardt och Denhardt (2003) flera viktiga roller inom New Public Service. 

Den första och viktigaste är enligt Denhardt och Denhardt att genom dialog ta del av medborgarnas 

gemensamma och överlappande intressen och hjälpa till att formulera dem. Istället för att skapa nya 

värden ska allmänintresset och gemensamma värden guida utvecklingen (ibid.). Vidare måste 

tjänstemannen, enligt Denhardt och Denhardt (2003), även följa de regler och lagkrav som samhället 

satt upp, samt politiska direktiv. Liksom inom New Public Management spelar marknaden in även här 

men har inte lika stor och avgörande roll (ibid.). Slutligen ska tjänstemannen även utnyttja sin 

professionella kunskap vid beslutsfattning (ibid.).  

Utvecklingen bör alltså, enligt konceptet New Public Service, ske genom samarbete mellan 

medborgare, beslutsfattare och andra intressenter samt skapa en enad uppfattning om viktiga 

delade värden och skyldigheter som finns och bör finnas (Denhardt & Denhardt, 2003). För en 

framgångsrik utveckling med New Public Service bör även denna uppfattning grunda sig i en vilja att 

skapa ett bättre samhälle, lyhördhet och att respektera varje individ, där skattepengar blir ett 

gemensamt investeringsmedel istället för makthavarnas egendom (ibid.).  

Genom att alstra en god relation med och mellan medborgarna skapas enligt Denhardt och Denhardt 

(2003) ett ömsesidigt förtroende och samarbete.  Denhardt och Denhardt menar att medborgaren 

därför inte enbart ska ses som en "kund" eftersom "kund" och "medborgare" innebär olika roller och 

agerande. "Kunden" har sitt egenintresse och möjligheten att tillfredsställa detta som fokus medan 

det ingår ett större ansvar för samhället och utvecklingen inom begreppet "medborgaren" (ibid.). 

Denhardt och Denhardt menar även att begreppet "kund" kan kopplas samman med att individer 

med större makt och kapital får mer fördelar.  Att sätta "medborgaren först" visar alltså på en vilja 

att skapa en större känsla för gemensamt ansvar (ibid.).  

3.3.6. Co-production  

Medborgardeltagande har enligt Albrecht (2013) blivit en standardlösning för hur en god relation 

mellan den offentliga sektorn och medborgaren ska skapas och förväntas i många fall vara svaret på 

hur en jämlik hållbar utveckling ska ske. Trots många goda försök anser Albrecht (2013) att enbart 

dialog och deltagande inte har resulterat i det goda samarbete som eftersträvas. Istället kan co-

production vara en lösning för ömsesidigt engagemang (ibid.). 

Co-production har i likhet med många teorier flera olika tolkningar och praktiker, allt från 

policystrategier, gräsrotsrörelser och vid produktion av service (Albrecht, 2013). Co-production utgår 

från idealet att alla har något att bidra med, att medborgarna kan tillföra mer i en aktiv relation där 

deras resurser av kunskap och värderingar kan komplettera tjänstemännens kunskap och att det 

finns en styrka i ett samarbete över organisatoriska gränser (ibid.). Detta ska idealiskt ske i en 

situation av jämlikt partnerskap och "vi och dem"-tendenser ska på så sätt frångås (ibid.) 

Planerarens roll enligt Albrecht (2013)blir i planeringsteorin co-production att både navigera 

processer och hantera konflikter, vidare krävs kunskapen att kunna se potentialer i de rumsliga ramar 
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som planeringsområdet har. Genom ett partnerskap ska strävan efter ett samförstånd uppnås där 

parterna gemensamt kan fastslå vilka frågor och värderingar som är av vikt, samt vad som både bör 

göras och vad som faktiskt kan göras (ibid.). Medborgarna förväntas här medverka i produceringen 

av välfärdstjänster (ibid.).  

För att den co-produktiva planeringen ska fungera krävs dock ett engagemang från medborgarna och 

även från de medborgare som normalt inte hörs lika mycket som andra (Albrecht, 2013). En vilja, från 

alla parter, att ta del av allas kunskap och en tilltro på allas lika värde och betydelse är även 

fundamentalt inom co-production (ibid.). 

3.4. Organisationskultur vid organisationsförändring 

För att få en djupare förståelse för den organisationsförändring som Botkyrka kommun för 

närvarande genomför och få en förståelse om hur Medborgarens fokus kommer påverka 

planeringspraktiken är viss organisationsteori nödvändig.  

 Organisationskultur är en ofrånkomlig del av en organisation som existerar oavsett om den ges 

uppmärksamhet eller inte och utgår från hur medarbetarna tänker, pratar och interagerar (Alvesson, 

2002). Kulturella traditioner och arbetssätt etableras enligt Alvesson (2002) genom tiden och 

praktiseras av seniora medarbetare och överförs till nykommande generationer. Detta innebär en 

komplexitet inom organisationskultur och den kan därför vara svår att både förstå och använda vid 

ett förändringsarbete inom en organisation (ibid.). "Here is the central point: organizations as we 

know them are the people in them; if the people do not change, there is no organizational change" 

(Schneider et al., 1996 s. 1). Somliga ser organisationskulturen som ett verktyg för att med 

engagemang och en positiv attityd driva en förändring medan kulturen även kan ses som ett hinder 

för förändring genom förändringsmotstånd eller krockande kulturer (Alvesson, 2002). 

  



  Hanna Hjort Koverberg 

23 
 

4. Processorientering  
I denna del undersöks vad en förändring till en processorienterad organisation kan innebära, detta 

genom att beskriva vad som kännetecknar en processorienterad verksamhet och kritiska faktorer vid 

en organisationsförändring. Samt undersöks två managementkoncept som innehar ett processtänk; 

Lean produktion och Värdebaserad vård. Varje begrepp avslutas med en egentolkning på vilka 

nyckelbegrepp som är mest framträdande.  

4.1. Processorienterad organisation  

”En process är ett avgränsat och återkommande flöde av aktiviteter som 

skapar värde och tillfredsställer kundens behov. Processen börjar med att 

kundens behov identifieras och slutar med att kundens behov är tillfredsställt” 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2014). 

Det centrala inom ett processorienterat arbete är en fokusering på användaren eller kunden och att 

identifiera och producera de värden som är värdefulla för kunden (Göteborgs Stad, u.å.a). Genom att 

utgå från olika processer som genomskär organisationen kan en helhetssyn över ett kundbehov 

skapas och tillfredställas (Västra Götalandsregionen, u.å.). Problem och hinder som vanligtvis 

existerar mellan avdelningar och verksamheter kan lättare identifieras vid följandet av individuella 

processer och ett effektiviseringsarbete för att motverka dessa hinder kan därför lättare ske 

(Göteborgs Stad, u.å.a).  

Vid ett förändringsarbete mot en processorienterad organisation krävs, förutom själva 

organisationsförändringen, även ett förändringsarbete med medarbetarnas tankesätt (Västra 

Götalandsregionen, u.å.). En gemensam förståelse för processorientering och vilket arbete som skall 

genomföras är nödvändigt för att en faktisk förändring ska ske (ibid.).  

Genom en litteraturstudie identifierade Gujic och Vallström (2007) et antal kritiska faktorer vid ett 

förändringsarbete mot processorientering. Den första riktar sig till ledningen och menar att ett tydligt 

gemensamt mål och syfte med förändringen och varför ett processorienterat arbete är en fördelaktig 

lösning måste finnas. Detta är även nödvändigt vid förmedlingen till medarbetare. En gemensam 

helhetssyn, för att inte hinder eller kommunikationshinder mellan delprocesser ska uppstå, är även 

ett viktigt kriterium (ibid.).  

Det andra av Gujic och Vallströms (2007) kriterier berör förändringsmotstånd och att det är viktigt att 

bemöta och även överväga kritiken. Gujic och Vallström visar på att om medarbetarna ser vinster 

med förändringen, och då inte enbart gällande långsiktig organisatoriska, kan motstånd förebyggas. 

Utöver detta berör de olika kriterierna valet av roller och processer samt implementeringen av 

stödjande system, mätsystem och dokumentation, samt tillräckligt med tid och resurser för att 

hantera förändringsarbetet (ibid.).  

Den sista av Gujic och Vallströms (2007) kriterier rör ett engagemang, för att ett processorienterat 

arbetssätt ska fungera optimalt krävs ständiga förbättringar och effektiviseringar, viket kräver ett 

fortsatt engagemang hos medarbetarna även efter implementeringsfasen är avslutad.  

Nyckelbegrepp: Kund, Flöde, Processer, Kundens behov, Utifrån och in 
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4.2. Lean produktion  

Lean är ett processorienterat managementkoncept med det huvudsakliga målet att identifiera och 

maximera kundvärden i en organisation (Lean Enterprise Institute, n.d.). Samtidigt ska funktioner 

som inte skapar kundvärden, så kallat avfall, inom varje steg och mellan stegen i flöden identifieras 

och minimeras (ibid.).  

Vid en implementering av Lean i en organisationsutveckling finns enligt Cardiff University (n.d.) ett 

antal vägledande principer. De menar att en utgångspunkt ska ske utifrån kunden och att identifiera 

vad som är av värde för kunden, det medför en insikt i att många arbetsuppgifter och nerlagda 

arbetstimmar är överflödiga och inte resulterar i ett ökat kundvärde och kan därför skäras bort och 

effektiviseras (ibid.). Kunden blir nöjdare när väntetid, förseningar och extra omvägar minimeras 

(ibid.). 

Vidare är enligt Cardiff University (n.d.) en rekommendation att kartlägga alla processer från kundens 

behov till att kundens behov är tillfredsställt. Principen med Lean produktion är att produktionen ska 

svara på kundens behov och önskan och att fortsätta identifiera störningar i flödet och effektivisera 

organisationen mot perfektion (ibid.).  

Lean produktion har blivit föremål för omfattande diskussion där både övervägande fördelar och 

hård kritik framkommit (Pettersen, 2008). Kritiken rör främst en risk för en stor press på 

medarbetare och ett instrumentellt användande av dem (ibid.). 

Nyckelbegrepp: Kund, Kundvärde, ”Avfallsminimering ” 

4.3. Värdebaserad vård 

Värdebaserad vård har nyligen utvecklats till ett populärt processorienterat managementkoncept 

inom vården (Fredriksson et al., 2015) som införs i allt större grad på sjukhus i Sverige och bygger på 

ett arbetssätt där man söker få maximerat värde för kunden för minimal kostnad (Karolinska 

Institutet, 2015a). Relationen mellan utfall och kostnad är central och en process mot högre värden 

är ständigt nödvändig (ibid.). Överflödig vård, slöseri och onödiga skador i samband med bristande 

hälso- och säkerhetsrutiner ska minimeras och slutligen helt avlägsnas (ibid.). Uppföljningar av 

patientvärden är en viktig del inom värdebaserad vård för att hitta förbättringsmöjligheter 

(Karolinska Universitetssjukhuset, 2016c). 

Värdebaserad vård har blivit sedd som lösningen för framtidens vård (Fredriksson, Ebbevi, & Savage, 

2015) med större patientfokus men har också utstått viss kritik (Westin, 2015). Att beräkna värden 

med ekonomiska termer har fått stor kritik och en risk har påpekats att detta kommer leda till 

besparingar som går ut över patienterna (ibid.).  Ytterligare kritik har framförts att implementeringen 

till en svensk kontext kan visa sig mindre framgångsrik och att konceptet medför större konkurrens 

(ibid.). Utöver kritiken har en forskningsstudie undersökt publikationer inom värdebaserad vård och 

kommit till slutsatsen att andelen forskare som missförstått viktiga delar av konceptet vara över 25 % 

(Fredriksson et al., 2015). Detta innebär en problematik vid forskning och implementeringen av 

värdebaserad vård. 

Nyckelbegrepp: Kundmaximerat värde, Minimera kostnad, Kundvärde per kostnad, 
”Avfallsminimering” 
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5. Bakgrund om Botkyrka kommun  
Botkyrka kommun är en förortskommun till Stockholm, belägen söder om Stockholms stad, med ett 

invånarantal på nästan 90 000 invånare (Botkyrka kommun, 2016b). Kommunen räknas som en av 

Stockholms mest mångkulturella kommuner med 56 % invånare med utländsk bakgrund av 

befolkningen 2014 och med cirka 100 talade språk i kommunen (Botkyrka kommun, 2016c).  

Botkyrka kommun består av fem kommundelar; Alby, Fittja, Hallunda-Norsborg, Tullinge och Tumba-

Grödinge (Botkyrka kommun, 2013b). Kommundelarna Alby, Fittja samt Hallunda-Norsborg är 

lokaliserade i norra delen av Botkyrka kommun, längs den röda tunnelbanelinjen och är till stor del 

förknippade med det svenska miljonprogrammet där stora delar av dagens Botkyrka byggdes under 

1965-1975 (Botkyrka kommun, 2015b). Tullinge och Tumba-Grödinge ligger söder ut i kommunen 

och är istället kopplade mer till pendeltåget i Stockholm som har hållplatser i Tullinge och i Tumba. 

Tullinges bebyggelse består främst av småhus men bostadsrätter, hyreshus och en villastad är även 

lokaliserat i Tullinge (Botkyrka kommun, 2015c). Tumba anses vara centralorten i kommunen och 

består av både villaområden, hyreshus och en äldre kulturhistorisk bebyggelse medan Grödinge, som 

till ytan är den största delen i Botkyrka, består av glesbebyggelse (Botkyrka kommun, 2015d). 

5.1. Botkyrkas tidigare arbete med dialog och demokrati  

Botkyrka kommun har under en längre tid arbetat med medborgardialoger och demokratifrågor som 

sträcker sig tillbaka till mitten av 80-talet (Botkyrka kommun, 2008). Det mer genomgripande 

demokratiarbetet började däremot 1997 (Botkyrka kommun, 2014a).  Då tillsatte kommunen en 

tjänst för att i första hand ha uppgiften att öka valdeltagandet men sedan även för 

demokratiutveckling inom valet (ibid.). Ett arbete startade även för att öka delaktighet, demokrati 

och integration i och med bildningen av en demokratiberedning (ibid.). Detta ledde till skapande av 

bland annat Ungdomsfullmäktige år 2002 samt politikerkaféer och rådslag (ibid.). År 2005 skedde 

utvecklingen ytterligare för större medborgarförslagsmöjligheter (ibid.). Kommunen stödde även 

förvaltningsnivån, exempelvis tidningen Shoo (Botkyrka kommun, 2008).       

En viktig del i Botkyrka kommuns utökade demokratiska arbete var att införa en koppling mellan det 

demokratiska arbetet och kommunens olika områden (Botkyrka kommun, 2014a). 

Storstadssatsningen, en statlig satsning för att stödja hållbarhetsprojekt i mer "utsatta" delar i 

storstadsregioner och minska segregation, gav Botkyrka kommun ytterligare möjligheter för utökat 

demokratiarbete (Botkyrka kommun, 2014a). Storstadssatsningen fick dock en del kritik. Velásquez 

(2005) skriver i en publikation att vad som kunde varit ett projekt med potential och minskad 

segregation istället fick motsatta effekter med anledning av ett utifrånperspektiv genom projektet. 

Han argumenterar även att detta utifrånperspektiv möjligen förhindrade integration eftersom den 

motverkade lokala möten och engagemang genom att skapa en generaliserad lösning som kanske 

inte var den mest passande för de mångkulturella medborgarna.  Velásquez (2005) ser även en tydlig 

förankringsrationalitet och en rationalitetsdiskurs som undantrycker dialogen. I parallell till 

deltagandedemokratin och den deliberativa demokratin anser Velásquez (2005) att olika 

maktpositioner lätt förminskas och glöms bort, i en deliberativ anda om det perfekta samtalet, vilket 

kan leda till ett skevt och odemokratiskt resultat.  

Albydialogen var en dialog som skedde i samband med storstadssatsningen där ett antal "eldsjälar" 

bjöds in för att representera områdets åsikter (Velásquez, 2005). Vid en studie av Albydialogen fann 



  Hanna Hjort Koverberg 

26 
 

Velásquez (2005) en stor problematik i och med utifrånperspektivet och den rådande 

förankringsrationaliteten. Han menade att eftersom projektet redan hade startats och 

projektramarna bestämts fanns ingen påverkningsmöjlighet. Snarare gav dialogerna tjänstemännen 

djupare förståelse för medborgarnas tankar och förslag för framtida åtgärder (Velásquez, 2005).  

I sin publikation beskriver Velásquez (2005, s. 95); "Tjänstemännens olika roller - som expert, filter, 

klämd och utsatt, förankrare - skulle således tydliggöras för 'eldsjälarna' och på så sätt bädda för vad 

tjänstemännen uppfattade som en öppen, ärlig och rak dialog mellan parterna". Således var det 

"eldsjälarna" som fordrades visa sympati för tjänstemännen (Velásquez, 2005). 

År 2006 ökade Botkyrka sitt demokratiarbete genom att tillsätta en helhetstjänst för att utveckla 

demokratin (Botkyrka kommun, 2014a) samt diskuterades en mer lokal och områdesbaserad politik 

(Botkyrka kommun, 2008). Dialog och demokratiarbetet resulterade året efter i en handbok (ibid.) 

och inrättandet av dialogforum (Botkyrka kommun, 2014a). Vid 2009 skapades den första demokrati- 

och dialogstrategin (Botkyrka kommun, 2014a).  

Under 2013 bildade en grupp medborgare kampanjen "Alby är inte till salu" som protest till 

Botkyrkas kommuns försäljning av hyresrättshus och med målet att få igenom en folkomröstning 

(Botkyrka Kommun, 2014d). Folkomröstningen ogiltigförklarades och flera medborgare kände sig 

svikna och förrådda av kommunen (Radio Sweden, 2013). 

Botkyrka kommun upplevde att en uppdaterad syn på deras arbete med demokrati och delaktighet 

och poängterade att de ska arbeta med medborgarna, bygga kommunen tillsammans, istället för att 

bara arbeta för medborgarna (Botkyrka kommun, 2013a).  

Detta nya perspektiv resulterade i införandet av Medborgarens fokus och förutom ett nytt perspektiv 

ledde även införandet av Medborgarens fokus till en organisationsförändring vid årsskiftet 2015-2016 

(Botkyrka kommun, 2015a). Den nya organisationen är processorienterad och innebär rent praktiskt 

att Botkyrkas kommunledningsförvaltning får, förutom en ny strukturell uppdelning av avdelningar, 

även en förnyad processtyrning (ibid.). "Huvudprocesser" innebär de processer och verksamheter 

som främst är till för medborgaren, dessa processer får stöd av så kallade "stödprocesser" medan 

processerna och verksamheterna följs upp och styrs av olika "styr- och ledningsprocesser" (ibid.).  

5.2. Möjligheter att delta i dialog i Botkyrka idag 

Idag kan medborgaren vara med och delta, föra dialog och lämna synpunkter på ett flertal sätt. 

Nedan följer en lista på olika sätt för medborgarna att påverka eller lämna synpunkter. 

 Dialogforum i varje kommundel - Även om det finns fem kommundelar så finns det i dag sex 

olika dialogforum i Botkyrka kommun, detta då man har bestämt att det ska vara ett 

dialogforum både i Tumba och i Grödinge, som annars räknas som en kommundel (Botkyrka 

kommun, 2016d). I dialogforumen får medborgarna möjlighet att ca 4 gånger årligen möta 

lokala politiker för att diskutera aktuella frågor, rörande området, och medborgarna ska på 

så sätt få chans till påverkan i ett tidigt skede (ibid.).   

 Möjlighet för synpunkter och medborgarförslag – Synpunkter kan lämnas via ett digitalt 

formulär på kommunens hemsida och medborgarförslag kan ske via mail till Botkyrka 

kommun (Botkyrka kommun, 2014b).  
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 Ungdomsfullmäktige – Varje år väljs 60 deltagare mellan 13-22 år till att vara med och 

påverka ungdomsrelaterade beslut i Botkyrka (Botkyrka kommun, 2016e). 

 Områdesgrupper med ledande förvaltningschefer i varje område - Områdesgrupper, 

bestående av deltagare från olika verksamheter i Botkyrka och kommunens förvaltningar, 

finns i varje kommundel och har som huvuduppgift att skapa dialog och samarbeten mellan 

de som bor och verkar i Botkyrka kommun (Botkyrka kommun, 2016f). 

 Digitala medborgarpaneler - Kompletterande till dialogforumen finns även digitala 

medborgarpaneler där medborgarna periodvis kan svara på webbaserade frågor, vilket ska 

ske ca 3-4 gånger årligen (Botkyrka kommun, 2016g). Ungefär 600 medborgare deltar och ca 

en tredjedel är i åldrarna 15-30 (ibid.).   

 App - Medborgarna kan med hjälp av en digital app lämna förslag och felanmälan till 

kommunen (Botkyrka kommun, 2014c). 

 Kommunen stödjer även Botkyrkas röster - Botkyrkas röster är en blogg av unga 

medborgare där de tar upp händelser och tankar de har i kommunen (Jansson, Digitala stolen 

– Almedalen, 2015).   
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6. Medborgarens fokus för Botkyrka kommun 
Nedan följer Botkyrka kommuns syn på vad Medborgarens fokus är för dem, med tyngdpunkt från 

intervju med Botkyrkas kommundirektör. Först kommer en insikt i vad Medborgarens fokus innebär 

enligt Botkyrka kommun samt vilka problem som ligger till grund till förändringen och vilka mål som 

de hoppas ska nås. Därefter behandlas Botkyrka kommuns syn på medborgaren, dialog och 

demokrati, samt relationen mellan kommun och medborgare. Sedan behandlas Botkyrkas nya syn på 

processer och hur man ska mäta framgång i kommunens arbete. Slutligen behandlas organisationen, 

Botkyrkas nya organisation med processorienterad verksamhet och förnyad organisationskultur, 

samt kopplingar och skillnader med begreppet New public management. 

6.1. Vad är Medborgarens fokus  

Begreppet Medborgarens fokus var politiskt initierat under 2013 (Jansson, Kommundirektör, 2016). 

Det nya fokuset handlar enligt kommundirektören i huvudsak om utifrån vilket perspektiv 

kommunen arbetar och ser på sig själva som organisation. I en organisation, berättar 

kommundirektören, finns ofta tendenser att huvudsakligen utgå från vad organisationen skall 

producera i form av service och tjänser. Att mäta framgång utifrån vad kommunen som organisation 

har genomfört och uträttat (Jansson, Kommundirektör, 2016). 

Botkyrkas kommundirektör menar att kommunen enbart finns till för medborgarna och att fokuset 

inte till så stor grad ska ligga på kommunen och vad kommunen gör, utan snarare på vad 

medborgarna får av kommunen. De producerade värdena ska utgå från att se vad medborgana har 

för behov och önskningar och vad organisationen kan göra för att möta dessa behov och önskningar 

(Jansson, Kommundirektör, 2016).   

Förändringen innebär att ett utifrån och in perspektiv skall införas där medborgarens perspektiv är i 

fokus  (Jansson, Kommundirektör, 2016). 

Arbetet med Medborgarens fokus har också resulterat i en ny struktur, med en processorienterad 

organisationsförändring, och en organisationskultur, som närmare beskrivs nedan.   

6.1.1. Medborgarens fokus och kundfokus 

Botkyrkas kommundirektör jämförde Medborgarens fokus med hur ett privat företag ser på sina 

kunder (Jansson, Kommundirektör, 2016). Han argumenterar att i ett privat företag är det lättare att 

få kundens fokus i och med en relation av direkt utbytande av tjänster mot betalning. I en kommun 

finns inte samma direkta relation eftersom intäkterna baseras på skattepengar (Jansson, 

Kommundirektör, 2016). 

6.1.2. Kommundirektören om Botkyrkas situation  

Botkyrka har en väldigt mångkulturell befolkning där ”majoritetssamhället är i minoritet” (Jansson, 

Kommundirektör, 2016). Detta innebär att utmaningar som de flesta kommuner har, med att relatera 

till sina invånare på en individuell nivå, blir extra viktigt och utmanande för Botkyrka kommun 

(Jansson, Kommundirektör, 2016).  

Med en ökad differentiering i populationen blir det svårare att tillhandahålla den kollektiva tjänsten 

till individuella behov (Jansson, Kommundirektör, 2016). 

Dessutom har Botkyrka utmaningar i och med att medborgarna inte uppfattar kommunens arbete 

som bra och att förtroendet för kommunen inte är det bästa (Jansson, Kommundirektör, 2016). 
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6.1.3. Förtroende och hållbarhet 

Enligt medborgarundersökning (Botkyrka kommun, 2016a) har Botkyrka kommuns medborgare 

tappat förtroende för kommunen trots att de tycker att kontakten med kommunen blivit enklare. 

Med det nya perspektivet och de åtgärder som ingår tror Botkyrkas kommundirektör att förtroendet 

kan öka och att medborgarna blir mer nöjda (Jansson, Kommundirektör, 2016). Social hållbarhet tros 

öka genom detta och genom ett mer inkluderande förhållningssätt som Medborgarens fokus hoppas 

medföra (ibid.). 

6.2. Medborgaren 

”De vi är till för” är hur Botkyrkas kommundirektör helst benämner medborgarna i Medborgarens 

fokus (Jansson, Kommundirektör, 2016). Medborgare, nämner han, kan definieras som 

kommunmedlemmar, han menar däremot att individer kan ha rättigheter i kommunen även om de 

inte är skrivna eller äger egendom där. Det kan exempelvis gälla företag som är lokaliserade i 

kommunen, svenskt medborgarskap eller boende i kommunen är inte nödvändiga kriterier för att ha 

rättigheter i kommunen, anser han. De som kommunen är till för är däremot platsbestämt enligt 

lokaliseringsprincipen (ibid.). 

Botkyrka arbetar med ett interkulturellt förhållningssätt där målet är att se till varje individ istället för 

enbart det kollektiva, ”vårt perspektiv är att alla människor har rätt att mötas utifrån den som man 

är som individ, inte som summan av ens grupptillbehörigheter” (Jansson, Kommundirektör, 2016). 

6.2.1. Medborgardialog och demokrati 

Att nå ut och fånga varje individs perspektiv är en stor utmaning enligt Botkyrkas kommundirektör. 

Utöver dialoger krävs en struktur och kultur (se Struktur och kultur nedan) (Jansson, 

Kommundirektör, 2016). 

När det kommer till Medborgarens fokus finns perspektivet, enligt Botkyrkas kommundirektör, redan 

representerat i Sveriges demokratiska demokratisystem och reglerat till stora delar via svensk lag 

(Jansson, Kommundirektör, 2016).  

I och med att man röstar på olika politiska partier som resulterar i förtroendevalda på kommunen 

sker medborgardialoger med de politiska partierna likväl som med kommunen (Jansson, 

Kommundirektör, 2016). Politikerna formulerar löften och går till val på vad de tror att medborgarna 

har för behov. Detta blir till riktlinjer för kommunens arbete som alltså kan sägas bygger på 

medborgarens fokus (ibid.). 

Utöver den representativa demokratin finns även medborgarens fokus lagreglerad. Inom 

samhällsplanering finns inflytandemöjligheter och, enligt Botkyrkas kommundirektör, medborgarens 

fokus reglerade i Plan och bygglagen (PBL) med exempelvis samråd (Jansson, Kommundirektör, 

2016). Kommundirektören nämner dock att hur stort inflytande medborgaren får beror på till hur 

stor del kommunen, politiker och tjänstemän, väljer att ta intryck och lyssna på medborgaren. 

Sedan har Botkyrka kommun även medborgardialoger och brukardialoger, både direkt med individer 

men även med företag, samt medborgarundersökningar och olika arenor för deltagande där 

medborgarens fokus kan fås (Jansson, Kommundirektör, 2016). 

Medborgarens fokus och dialog handlar om att få en bra relation mellan kommunen och 

medborgaren (Jansson, Kommundirektör, 2016). Ett måste i relationen, enligt Botkyrkas 
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kommundirektör, är att alla parter är överens om varför de är där, om hur medborgarens behov ser 

ut och om hur behovet kan transformeras till en lösning. Kommunen har många lagar att hålla sig 

efter och många medborgare har överlappande eller motsatta önskningar och behov. Därför anser 

Botkyrkas kommundirektör att meningen med Medborgarens fokus inte är att ge alla medborgare 

exakt allt de vill ha, snarare handlar det om att ha en relation och dialog så även om inte alla 

medborgare blir nöjda, kanske de kan acceptera resultatet utan att känna att ”någon har utövat 

makt över en” (Jansson, Kommundirektör, 2016).  

Trots att alla medborgare inte kan få exakt allt de önskar anser Botkyrkas kommundirektör att 

inflytandemöjligheter ska finnas. Kommunens tanke, anser han, är att vara öppna för att påverkas 

och dela makten med medborgarna. För att det ska fungera gäller dock att ett samförstånd med vad 

medborgaren kan påverka och vad kommunen kan göra. Att från början lägga fokus på vad som 

faktiskt är behovet och vad som kan tillhandahållas. Återkoppling är även av stor vikt för att minska 

missnöjet hos medborgaren (Jansson, Kommundirektör, 2016). 

Botkyrkas kommundirektör tar som exempel att Sverige har lagar om vad medborgaren har rätt till 

och därför kan anses ha medborgarens fokus, samtidigt kan de även hindra medborgarna att 

bestämma fritt. Exempelvis skollagen ger alla barn rätten till skolgång men en förälder kan däremot 

inte bestämma att hen inte vill att sitt barn ska gå i skolan (Jansson, Kommundirektör, 2016). 

Genom förhandlingar och dialog vill Botkyrka kommun alstra en relation av medskapande med sina 

medborgare (Jansson, Kommundirektör, 2016). 

För att minska NIMBY-tendenser (not in my back yard), där medborgaren är för utveckling så länge 

den inte förändrar deras närområde eller rutiner, anser Botkyrkas kommundirektör att dialog ska ske 

innan en färdig lösning är bestämd. Han anser att det krävs mod att säga ”jag vet inte” eller att 

kommunicera ett problem utan att leverera en lösning och trots att det kan gå emot en 

kommunarbetare i maktpositions instinkt är det att föredra framför att endast förankra färdiga 

lösningar. En förändring till Medborgarens fokus kan innebära att skapa dialog, inte bara när 

kommunen har ett förslag, utan när de har ett problem (Jansson, Kommundirektör, 2016). 

En stor risk, menar Botkyrkas kommundirektör, är att vissa medborgare ”glöms bort” eller inte hörs 

lika tydligt som andra. Botkyrka arbetar för att deras dialoger ska vara så representativa som möjligt, 

att vid grupperingar samla ett representativt urval, dessutom görs representativa 

medborgarundersökningar för kommundelarna varje år. Vid mer ostrukturerade dialoger är 

representativiteten dock svårare men komplimenteras av mer strukturerade dialogverktyg (Jansson, 

Kommundirektör, 2016). 

En annan utmaning är att fånga medborgarnas engagemang, detta är betydligt svårare vid mer 

abstrakta frågor (Jansson, Kommundirektör, 2016). 

Inom samhällsplanering är det, enligt Botkyrkas kommundirektör, stor skillnad på att bygga och att 

hantera ett samhälle, att hantera ett samhälle innebär att få med sig människorna (Jansson, 

Kommundirektör, 2016).   

6.2.2. Kommunens roll gentemot medborgaren 

Botkyrkas kommundirektör nämner i intervjun två motsatta roller som kommunen kan ha gentemot 

medborgaren.  
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Eftersom kommunen får sina intäkter från skattepengar, som bygger på exempelvis antal boende i 

kommunen och stadsbidrag, så skapas ett indirekt förhållande där kommunen inte är lika tydligt och 

direkt beroende av kunder på samma sätt som ett privat företag (Jansson, Kommundirektör, 2016). 

Den offentliga sektorn har många skickliga professioner där utbildningsnivån, enligt Botkyrkas 

kommundirektör, är avsevärt högre än i den privata sektorn. Därför tror Botkyrkas kommundirektör 

att många professioner anser sig ha bättre kunskap än medborgarna och i vissa fall väljer bort att 

lyssna på medborgarna eftersom de tycker de vet bättre (Jansson, Kommundirektör, 2016).  

Samtidigt menar Botkyrkas kommundirektör att kommunen bara finns till för sina medborgare, 

dessutom ägs av dem, och att det är viktigt att lyssna på sina delägare. Han drar paralleller till det 

engelska ordet för en tjänsteperson ”civil servant” och menar att även om många tjänstepersoner 

inte uppskattar den svenska översättningen ”samhällstjänare” borde vi i Sverige anamma konceptet 

och ge det samma fina klang som det engelska ordet har. Benämningen tjänstemän eller 

tjänstepersoner tror kommundirektören kommer från den svenska uppbyggnaden av välfärdsstaten 

och det förtroende det gav tjänstepersonerna. Denna benämning kan, enligt Botkyrkas 

kommundirektör, ge intryck av ett avstånd och att den offentliga sektorn förlorat det ursprungliga 

perspektivet att vara en del av samhället och finnas till för medborgarna. (Jansson, Kommundirektör, 

2016) 

Kommundirektören argumenterade att en ”vi och dem” relation inte är önskvärt mellan kommunen 

och medborgarna, eftersom kommunen finns till för medborgarna skulle ”vi” innefatta både 

kommunen och medborgarna i samarbete. Detta tänk innebär att kommunen och medborgarna ska 

mötas i en relation till skillnad från bemötandestrategier där kommunen som överordnad ger 

medborgaren något. (Jansson, Kommundirektör, 2016) 

I framtidens välfärd, menar Botkyrkas kommundirektör, kan medborgarna inte förvänta sig att bli 

omhändertagna, istället gäller det att samarbeta och skapa ett samhällskontrakt där behov blir 

tillgodosedda med kommunens assistans av de anställda på kommunen. (Jansson, Kommundirektör, 

2016) 

6.2.3. Sociala medier och varför Botkyrka 

Botkyrkas kommundirektör, säger i intervjun, att han redan innan han började arbeta på Botkyrka 

kommun drev perspektivet med Medborgarens fokus och även arbetade mycket med sociala medier. 

Sociala medier såg han som ett sätt att på kort tid kunna upprätthålla kontakt med så många 

individer som möjligt på kortare tid än vid direkt möte, ett sätt att fånga upp fokus från medborgarna 

som kommunen är till för. Via sociala medier kan man även få ständig feedback vilket gör det till ett 

användbart verktyg inom arbetet med Medborgarens fokus.  Att Botkyrka kommun hade genomfört 

Medborgarens fokus som ledord var också en stor faktor till varför kommundirektören valde att börja 

arbeta där. (Jansson, Kommundirektör, 2016) 

6.3. Processen 

Botkyrka kommun vill i och med sina förändringar införa ett genomgripande processtänk. En process 

skall sträcka sig från att medborgaren har ett behov, exempelvis en önskan att bygga ett hus, till att 

medborgaren har fått ett resultat, fått ett bygglov och kan påbörja byggandet. (Jansson, 

Kommundirektör, 2016) 
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I processen, när ett behov formulerats, blir en förhandlig om vad medborgaren har för behov och vad 

som kan tillhandahållas av kommunen. Detta fungerar bra, enligt kommundirektören, om 

medborgaren känner att hen kan påverka resultatet eller åtminstone kan acceptera det resultat som 

blir. (Jansson, Kommundirektör, 2016) 

6.3.1. Vad man mäter 

Botkyrkas kommundirektör nämner i intervjun att det är viktigt vad man mäter när man mäter hur 

framgångsrik organisationen är. Han menar att produktionsmål, hur väl en verksamhet producerar, 

ofta hamnar i fokus och att det inte nödvändigtvis överensstämmer med hur medborgaren, eller 

kunden, uppfattar att verksamheten producerar. ”skit samma hur bra vi har varit om de som vi är till 

för inte uppfattar att vi är bra, då har vi inte varit bra”. (Jansson, Kommundirektör, 2016)  

Han nämner att kvalitet är av stor vikt men att: ”Måttet av kvalitet måste alltid ligga utanför oss 

själva” (Jansson, Kommundirektör, 2016). Det han menar med det är att när kommunen, som 

organisation, genomför ett arbete, kan kommunen inte själv utvärdera och avgöra om det är lyckat, 

med Medborgarens fokus är det medborgren som ska få tjänsten som måste bli nöjd. (Jansson, 

Kommundirektör, 2016)  

Att mäta hur väl medborgarna upplever en process kan vara svårt och abstrakt men Botkyrkas 

kommundirektör menar att det kan ske genom exempelvis återkoppling och mätning av nöjd kund 

index (Jansson, Kommundirektör, 2016). 

Nyckel med en lyckad process är enligt Medborgarens fokus alltså hur medborgaren upplever den, ur 

medborgarens prespektiv kanske hen endast vet att hen vill ha något från kommunen men har 

kanske inte kunskap om varje steg som krävs eller varje blankett som behövs, allt medborgaren vet 

är kanske att hen har ett behov (Jansson, Kommundirektör, 2016). Oavsett hur kommunen som 

organisation arbetar ska medborgaren veta vad som utlovas och bli nöjd med tillfredställandet av 

behovet (ibid.). Detta innebär, enligt Botkyrkas kommundirektör, en stor verksamhetsförändring.  

”En sån här konkret sak som blir skillnaden på att ha medborgarfokus och ha medborgarens fokus, 

det blir; mäter vi din upplevelse av den här handläggningstiden, din upplevelse från ditt behov till det 

att du fick ett resultat. Eller mäter vi hur långt tid handläggningen för bygglov tog, från det att en 

korrekt ansökan kom in” (Jansson, Kommundirektör, 2016). 

6.4. Organisationen 

En grundpunkt i Botkyrka kommuns arbete med Medborgarens fokus är att vända organisationen 

från vad som är naturligt, att utgå från kommunen som organisation, till ”Att vi har våran 

organisation till att människor som vi är till för får någonting” (Jansson, Kommundirektör, 2016). 

Alla stora organisationer, menar Botkyrkas kommundirektör, delar in sig efter en struktur, en 

organisationsstruktur.  Alla uppgifter som en kommun har finns hos kommunens fullmäktige, 

därefter delas de över i nämnder, exempelvis samhällsbyggnadsnämnden. På samma sätt, med 

direktiv av lagstiftning och vad kommunen anser vara lämpligast, delas organisationen normalt upp i 

mindre delar i flera steg för att enklare fördela kommunens uppgifter och göra dem mer 

lätthanterliga. Ovan beskrivna organisationsstruktur är en resursorganisation eller linjeorganisation 

och beskriver hur organisationer normalt är strukturerade. (Jansson, Kommundirektör, 2016) 
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Botkyrkas kommundirektör nämner, i intervju, att fördelen med en linjeorganisation är att 

medarbetaren finner trygghet i att veta exakt vad som är hens uppdrag och ansvar, och vad som inte 

är det (Jansson, Kommundirektör, 2016). 

Nackdelen däremot, anser Botkyrkas kommundirektör, är att även om varje medarbetare arbetar 

hårt så behöver det inte nödvändgtvis göra att den som kommer till kommunen uppfattar att 

kommunen gör ett bra arbete. Eftersom varje medarbetare enbart ansvarar för sitt eget steg kan 

flödet mellan stegen vara långsamt eller onödigt komplecerat. (Jansson, Kommundirektör, 2016) 

Processorganisationer eller flödesorganisationer tar däremot fokus på flödet genom organisationen, 

vad som behövs i varje steg i flödet från ett behov till ett resultat (Jansson, Kommundirektör, 2016). 

De fokuserar inte till lika hög grad på den fördelade ansvarsstrukturen (ibid.).  

Att arbeta med processer eller flöden innebär, enliget Botkyrkas kommundirektör, att kommunen 

ska tillgodose medborgarens behov, oavsett hur kommunen är organiserad. Tjänster utlovas utifrån 

ett behov och oavsett hur kommunen är organiserad och ansvaren delas upp, ska kommunen 

tillgodose behovet och leverera ett resultat. (Jansson, Kommundirektör, 2016) 

Förändringen innebär alltså att se till det organisationen är till för och flödet genom kedjan. Det kan 

kallas en matrisorganisation när det sker ett flöde, en process genom en linjeorganisation. (Jansson, 

Kommundirektör, 2016)  

Botkyrkas kommundirektör anser att det är bra att organisera sig efter processer i så stor grad som 

möjligt eftersom det exempelvis borde vara naturligt att relaterade verksamheter ligger i samma 

organisation. Han påpekar även utmaningar med medborgare i behov av särskilt stöd, exempelvis 

från socialtjänsten, och det behövda  stödet ligger i en annan organisation. Enligt Medborgarens 

fokus ska medborgarens behov ligga i fokus och därför påpekar Botkyrkas kommundirektör att 

”logiken i det för varje medarbetare handlar ju då om att inte bara ha ansvar för det som är mitt 

uppdrag utan ansvara för överlämningen till andra också” (Jansson, Kommundirektör, 2016). 

6.4.1. Struktur och kultur 

I strävan att fånga perspektivet från varje individ, uttrycker Botkyrkas kommundirektör, måste 

verksamheten ha en struktur där det nya perspektivet kan drivas från (Jansson, Kommundirektör, 

2016). Botkyrka kommun införde vid årsskiftet 2015-2016 en ny processorienterad organisation 

(Botkyrka kommun, 2015a) och är nu i arbetet att införa processorientering av verksamheten 

(Jansson, Kommundirektör, 2016). 

Botkyrkas kommundirektör tar upp processorienterade managementkoncept som Lean och the 

Toyota way som exempel (Jansson, Kommundirektör, 2016). 

Det krävs även en organisationskultur som för med tänket bakom Medborgarens fokus till alla 

medarbetare som arbetar på kommunen, en förändringsresa pågår just nu på Botkyrka kommun 

(Jansson, Kommundirektör, 2016). 

6.4.2. New public management 

New public manegement, som huvudsakligen innebär att tänket från industrin och privata företag är 

hämtade vid verksamhetsutvecklingen av offentlig verksamhet, anser Botkyrkas kommundirektör har 
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påverkat mycket av grundlogiken. Därifrån är användandet av målstyrning och nyckeltal, som skall 

följas upp, hämtat (Jansson, Kommundirektör, 2016). 

Även om målstyrning och uppföljning av nyckeltal kan vara bra, menar Botkyrkas kommundirektör 

att det som mäts också styr vad som görs och att målet inte är vad som produceras ett visst antal 

timmar. ”Utan målet är att det ska finnas fler bostäder här eller att du ska lämna grundskolan med 

fullt goda betyg och att du är en lärande, att du har en lärande identitet när du lämnar, eller att du 

har de sociala kvaliteter som skollagen säger att man ska ha när man lämnar skolan” (Jansson, 

Kommundirektör, 2016). 

Skillnaden på Medborgarens fokus och New public manegement är alltså att man bortgår från 

produktionsmål och istället mäter framgång i ”kundnöjdhet” eller medborgarens upplevelser.  
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7. Patientens väg genom vården 

7.1. Processer inom vården 

Inom vården har omfattande utvecklingsarbeten skett för en effektivitets- och produktivitetsökning 

(Dellve et al., 2016). Som konsekvens har ett flertal olika managementkoncept beprövats och ersatt 

varandra (Fredriksson et al, 2015). Managementkoncepten har ofta anknytningar till New Public 

Management och är processorienterade (Karolinska Institutet, 2015b). Lean-modeller har till stor 

grad implementeras i flera sjukvårdsorganisationer och har blivit kraftigt omdiskuterade (Dellve et 

al., 2016).  

Fredriksson et al. (2015) argumenterar i en studie att de olika managementkoncepten som ersatt 

varandra inom vården utgår från liknande idégrund men med varierande terminologi och sker i 

modetrender, varande under en tre- till femårsperiod. Att de olika managementkoncepten inte anses 

fullt lyckade anser Fredriksson et al. (2015) kan bero på att inte tillräckligt med tid ges till 

förändringen att fullt implementeras i och med de omfattande förändringarna rörande 

organisationskultur och struktur som medförs.  

Inom managementtrenderna inom vården är Värdebaserad vård den senaste och bygger på att skapa 

värden medan kostnader minimeras (Fredriksson et al., 2015). Enligt en studie av Fredriksson et al. 

(2015) råder dock en begreppsförvirring när det kommer till vad det nya managementkonceptet är 

och mer än 25 % av undersökta artiklar i studien av Fredriksson et al. saknar förståelse för konceptet.  

Med den utveckling och bredd av processorienterade managementkoncept som har skett inom 

vården, är det av intresse att studera vårdens nuvarande syn på deras organisationsarbete för att 

sedan kunna analysera och dra paralleller till det kommunala organisationsarbetet i Botkyrka.   

7.2. Patientens väg 

Det ökade processtänket har även lett till att patientens väg genom vården getts ett ökat fokus. 

Några av de utmaningar som finns inom vården är att behandlingsprocesser ofta uppfattas otydliga 

för patienten och kan vara både komplicerade och organisatoriskt gränsöverskridande 

(Socialstyrelsen, 2013). En avsaknad på samordning mellan olika parter gör det även svårt för både 

en effektiv behandling av patienten och för patienten själv att förstå och påverka sin behandling 

(ibid.).  

För att åtgärda dessa brister och för att undersöka hur väntetider kan minskas i en vårdprocess 

gjorde Socialstyrelsen (2013) en studie på regeringsuppdrag om hur patientens väg kan följas. 

Genom att följa patientens väg kom Socialstyrelsen (2013) fram till en förbättring ur både patientens 

perspektiv och en ökad effektivisering. Förbättrade uppföljningsmöjligheter och tidsmässiga 

kontroller förväntas även ske (ibid). 

Utgångspunkten med Patientens väg är enligt Socialstyrelsen (2013) patientens perspektiv och ska 

bygga på ett individanpassat system där ett "process-id" ska införas. Dokumentationen rörande en 

patient och ett patientflöde ska alltså vara kopplat till en enda process-id för att på så sätt vara 

lättare att följa upp och ge en smidigare och tydligare process för samtliga parter (ibid.). 
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Processen Patientens väg startar vid framförandet av ett vårdbehov och avslutas när patienten är 

färdigbehandlad (Socialstyrelsen, 2013). Processens tidsmässiga längd kan vara varierande och beror 

på om ärendet gäller ett akut besök eller en långvarig behandling (ibid.).  

Svårigheter och utmaningar Socialstyrelsen (2013) kunde se med implementeringen av Patientens 

väg är dels att vid ett patient-identifierat system särskilja olika flöden om en patient ingår i flera 

stycken, dels att följa ett patientflöde som är gränsöverskridande över flera vårdgivare, exempelvis 

flera landsting. För den andra utmaningen hanteras dock enligt Socialstyrelsen (2013) med nationella 

samarbeten. 

7.3. Patientens väg genom Karolinska universitetssjukhuset  

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av de sjukhus som väljer att arbeta utifrån Patientens väg och 

är mitt i ett förändringsarbete utifrån detta koncept (Karolinska Universitetssjukhuset, 2016b). 

Förändringsarbetet kommer under 2016 innebära en organisationsförändring till en ny tematisk 

organisation (Karolinska Universitetssjukhuset, 2016a). Tidigare har Karolinska haft en divisions- och 

klinikstruktur utifrån medicinska områden (Karolinska Universitetssjukhuset, 2016c). Den tidigare 

strukturen kommer nu etappvis ersättas med ett större fokus på patientgrupper (ibid.). 

Den nya tematiska organisationen 

innebär att Karolinska ska utgå från 

en struktur med ett antal medicinska 

teman (t.ex. barn och kvinnosjukvård 

eller hjärta-kärl) (Karolinska 

Universitetssjukhuset, 2016a). Detta 

ska då leda till smidigare 

patientflöden. Ett antal funktioner 

(olika kompetensområden som t.ex. 

akut eller hälsoprofessioner) kommer 

sedan löpa tvärs igenom temana (se 

figur 3) (ibid.).  

Utgångspunkten kommer att vara 

patienten och patientens behov 

(Karolinska Universitetssjukhuset, 

2016a). Patienten ska således 

komma först och ett samarbete 

mellan vården och patienten ska vara 

centralt (ibid.). För att fokusera på 

patienten och Patientens väg har 

Karolinska nu valt att organisera sig 

därefter (Karolinska 

Universitetssjukhuset, 2016b). 

Värdebaserad vård blir en viktig 

grundpelare i den nya organisationen, 

för att identifiera, mäta, utvärdera och förbättra det som är viktigt för patienten i vårdprocessen och 

på samma gång göra ekonomiska vinningar och förenkla för forskningsintegrationen inom vården 

Figur 3, Förslag på Karolinska universitetssjukhusets nya tematiska 
organisation. Hämtat från Karolinskas hemsida (Karolinska 
Universitetssjukhuset, 2016a). 
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(Karolinska Universitetssjukhuset, 2016c). "Patienten ska ställa krav" menar Karolinskas 

sjukhusdirektör i en film publicerad av sjukhuset (Karolinska Universitetssjukhuset, 2015). 

Vad Karolinska Universitetssjukhuset anger som anledningar till organisationsförändringen går främst 

ut på ett antal problem identifierade i dagens struktur samt för att ligga i framkant i dagens 

utveckling. Problemen som Karolinska Universitetssjukhuset (2016b) nämner utgår från att det finns 

ett stuprörstänk inom organisationen samt en fragmentisering. Detta har inneburit en bristande 

helhetssyn över verksamheten och för både medarbetare och patienter och en markant 

kvalitetsskillnad mellan olika behandlingsmetoder och vårdresultat (ibid.). Även ekonomiska 

utmaningar har bidragit till organisationsförändringen (ibid.). Utmaningar, utöver ovannämnda 

problemen, är enligt Karolinska Universitetssjukhuset (2016b) att de önskar hänga med i den 

utvecklade medicinska forskningen och förenkla mätningar av utfall som patienten anser viktiga. I 

nuläget kan patienterna delta i allt högre grad i sin vårdprocess, exempelvis med digital teknik, detta 

anser Karolinska universitetssjukhuset (2016b) även viktigt att ta till vara på och utveckla.  

Med den nya organisationen, vars första fas innebär en ny sjukhusbyggnad i Solna (Karolinska 

Universitetssjukhuset, 2016a) är förhoppningen att ett ökat helhetsansvar för hela patientflödet för 

att det ska vara kontinuerligt med "interprofessionella och interdisciplinära team" arbetandes kring 

patienterna (Karolinska Universitetssjukhuset, 2016b). 
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8. Mellanplats   
Denna del studerar en undersökning av Nazem Tahvilzadeh och Hans Abrahamsson som ingick i 

forskningsprojektet Mellanplats. Forskningsprojektet behandlade politikers och tjänstemäns motiv 

med medborgardialoger i Göteborgs stad. Projektet som startade i början av 2011 och pågick till 

slutet av 2013 var av transdisciplinär karaktär, med medverkande från olika bakgrunder, och med 

den egentliga titeln "Samspelet mellan medborgarinitiativ och inbjudet deltagande i stadsplanering: 

Ett interaktionsforskningsprojekt" (Stenberg et al., 2013).  

8.1. Göteborgs stad 

Göteborgs stad, Sveriges näst största stad, har runt en halv miljon invånare (Göteborgs Stad, u.å.b). I 

likhet med Botkyrka kommun har även Göteborgs stad infört ett processorienterat arbetssätt 

(Göteborgs Stad Social resurförvaltning, 2013).  

Medborgaren definieras, enligt Göteborgs stad, som de individerna med en aktiv relation till 

kommunen "t.ex. boende och besökare. I begreppet ingår även medborgare som är företagare eller 

medlemmar i t.ex. föreningar och ideella organisationer" (Göteborgs Stad, 2011).    

8.2. Medborgardialoger i Göteborgs stad 

I forskningsprojektet Mellanplats gjordes 2012 en studie i Göteborgs stad med avsikt att förstå 

tjänstemännen och politikernas motiv med medborgardialog för att sedan använda i en 

demokratidiskussion (Tahvilzadeh, 2013). I projektet intervjuades tjänstemän och politiker, samt tog 

forskarna del av seminarier, möten och dokument (ibid.). I resultatet kom fyra motiv till 

medborgardeltagande fram (ibid.):   

”Demokrati: reformen ses som en demokratiutvecklande insats där stadens 

invånare ska få möjlighet att påverka frågor om välfärd samt hur stadens 

fysiska strukturer formas. Olika begrepp som delaktighet, inflytande och 

deltagande används för att definiera detta motiv. ” 

 (Tahvilzadeh, 2013) 

Det första motivet med medborgardialoger, som kan ses ovan, är att utveckla och komplettera den 

representativa demokratin.  

”Effektivitet: Kommunorganisationen upplevs ha behovet att utveckla rollen 

som serviceproducent i välfärdssektorn och planerare av stadens platser. Det 

behövs bättre kunskap om medborgarnas behov och perspektiv som »kunder« 

eller »brukare« av stadens tjänster, särskilt i konkurrensutsatta verksamheter. 

Dialogen blir därför ett instrument att inhämta information om hur 

organisationen kan hålla sig över vattenytan i en hård marknad.” 

(Tahvilzadeh, 2013) 

Det andra motivet handlar om effektivitet. Tahvilzadeh (2013) nämner här medborgardialog som ett 

verktyg för informationsinsamling för ett framgångsrikt arbete trots ökad konkurrens och en mer 

krävande marknad. Politikerna och tjänstemännen nämner här även att de önskar få ett ökat kund- 

och brukarperspektiv och en förståelse av vad detta innebär och hur kommunorganisationen som 

serviceproducent kan utvecklas.  
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”Legitimitet: Förbättrad demokrati och effektivitet som medborgardialoger 

bidrar till, stärker också medborgarnas förtroende för organisationen och 

makthavarna. Därmed förbättras legitimiteten. Det upplevs som att 

kommunen har den svåra uppgiften att skapa nöjda medborgare, särskilt mot 

bakgrund av mutskandaler.” 

(Tahvilzadeh, 2013) 

Det tredje motivet avser legitimitet och hur medborgardialoger kan användas för att öka förtroendet 

från medborgarna när det gäller både kommunen som organisation och makthavarna. De 

sammanlagda positiva effekterna med medborgardialog kan ge kommunen mer legitimitet.  

”Ansvarstagande för nedskärningar: Medborgardialoger behövs för att lösa de 

konflikter som skapas mot bakgrund av det förväntade »finansieringsgap« som 

generellt medför förväntade nedskärningar i välfärden. Protestbenägna 

medborgare behöver därför sätta sig in i politikers och tjänstmäns svåra 

situation och ta ansvar för de svåra prioriteringsbesluten.” 

(Tahvilzadeh, 2013) 

Det fjärde och sista motivet avser nedskärningar. I det framtida samhället förväntas kraftiga 

nedskärningar i välfärden och nerskärningar i kommunens arbete riskerar därför bli ett måste. 

Medborgardialog kan här användas för att minska konflikt och skapa en förståelse hos medborgarna 

för de nerskärningar som behöver göras, samtidigt som medborgerligt engagemang och initiativ kan 

underlätta detta arbete för kommunen. Till det fjärde och sista motivet argumenterar Tahvilzadeh 

(2015) att medborgardialoger tenderar att bli ”prioriteringsdiskussioner” med målet att 

kommunicera till medborgaren att gemensamma nerskärningar är ett måste.  

Tahvilzadeh (2013) argumenterar att förutom det första motivet, att stärka demokratin, avser 

resterande motiv organisationen och organisationens ställning. Detta kan, enligt Tahvilzadeh (2013), 

visa på ett tolkningsutrymme för varierande politiska kulturer och värderingar vid användning av 

medborgardialog.  

I forskningsprojektet Mellanplats diskuterar Tahvilzadeh (2015)resultaten från projektet utifrån en 

demokratisk och deltagande styrning samt reflekterar över nyliberalismens påverkan. I dialogerna 

som genomfördes i Göteborgs stad var det oklart vilket inflytande medborgarna faktiskt fick, att 

resursstarka individer fick mer plats samt att dialogerna hade tendenser till att vara enkelriktade 

(Tahvilzadeh, 2015).  

Resultaten från undersökningen analyserade även utifrån ett optimistiskt och pessimistiskt 

perspektiv och ansåg att slitningar fanns däremellan (Tahvilzadeh, 2015). 

Tahvilzadeh (2015) menade att brister existerar som hindrar medborgardialoger från att fungera som 

ett demokratifördjupande verktyg men att utifrån det optimistiska perspektivet finns en genuin 

önskan att det ska fungera och att processen att utveckla medborgardialoger fortfarande pågår där 

experimentering och olika former av dialog är tillåtet och bör uppmuntras.  

Ur ett pessimistiskt synsätt menar Tahvilzadeh (2015) däremot att medborgardialogerna snarare 

utvecklas till ett verktyg i nyliberalistisk anda för att skapa effektivitet och legitimitet för 

organisationen. Tahvilzadeh (2015) drar kopplingar till New Public Management där 
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medborgardialoger kan liknas vid marknadsundersökningar för att skapa produkter till sina kunder 

eller brukare. Medborgardialogerna kan här även liknas vid verktyg för att placera mer ansvar på 

medborgarna för att klara nerskärningar i välfärden och i större grad ”styra sig själva” (Tahvilzadeh, 

2015). Ur det här synsättet finns ett underliggande antagande att välfärdsstatens tid nu är över 

(ibid.).   
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9. Analys och jämförelse 

I detta kapitel analyseras de tre fallen; Medborgarens fokus, Patientens väg och Mellanplats. De 

analyseras med ett diskursivt angreppssätt utifrån kategorierna Medborgaren, Processen och 

Organisationen med kopplingar till studiens teoretiska ramverk och processorienterade 

managementkoncept. De olika fallen jämförs under varje kategori. Slutligen sker en 

kategoriöverskridande jämförelse.   

De tre fallen är utvalda eftersom de visar på olika koncept där fokus ligger på 

medborgaren/patienten/kunden. Däremot skiljer sig de tre fallen åt eftersom de hör till olika delar i 

den offentliga verksamheten och forskningsprojektet Mellanplats utgår från medborgardialoger 

snarare än organisationsform. Analysen delas därför upp i ovannämnda tre kategorier. På grund av 

olikheterna kommer jämförelse rörande medborgardeltagande främst ske mellan Botkyrka kommun 

och Göteborgs stad, medan jämförelser inom processorientering främst sker mellan Medborgarens 

fokus och Patientens väg.  

9.1. Medborgaren 

Medborgaren är här en övergripande term och kan avse både medborgaren, patienten och kunden.  

9.1.1. Medborgarens fokus – Botkyrka kommun  

Medborgaren – Botkyrkas kommundirektör beskriver medborgaren som ”de vi är till för”. 

Kommunmedlemmar nämns som en synonym till medborgaren men begreppet kan 

även inkludera alla som har rättigheter i kommunen. Dessa kan vara företagsägare 

med sitt företag lokaliserat i kommunen, invånare utan svenskt medlemskap och 

även individer som inte är bosatta i kommunen men ändå har ärenden eller 

rättigheter där. 

Medborgarens roll – Medborgarna kan, enligt Botkyrkas kommundirektör, anses vara delägare i 

kommunen eftersom de står för kommunens intäkter genom skattepengar. I 

Medborgarens fokus benämns även medborgaren som önskad medskapare i 

kommunen. Kopplingar sker även mellan medborgare och kunder.  

Anledningar och mål med att inkludera medborgaren - Botkyrkas kommundirektör uttrycker att 

kommunens arbete endast har lyckats om medborgarna upplever att så är fallet. 

Idag, menar han, finns inte den uppfattningen hos medborgarna. Botkyrkas årliga 

undersökningar visar också att förtroende för kommunen minskat. Målet med att 

inkludera medborgarna är således att förbättra medborgarnas förtroende för 

kommunen. Även att skapa en relation med samförstånd till medborgarna där alla 

parter är överens om vilka faktiska behov som finns och vad kommunen kan 

tillhandahålla. Inflytandemöjligheter ska enligt kommundirektören ges och målet är 

att dela makten med medborgarna där en relation av medskapande ska skapas. 

Återkoppling är även en viktig del i Medborgarens fokus. Utöver det är ett mål att 

varje individ skall mötas, inte utifrån dennes grupptillhörigheter utan som individ. 

Botkyrkas kommundirektör nämner även att medborgaren inte kan förvänta sig allt i 

framtidens välfärd utan att ett samhällskontrakt i samarbete måste föras och att 

kommunens arbete är att assistera med att tillgodose medborgarnas behov. 
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Planeraren/tjänstemannens roll - Med Medborgarens fokus ska planeraren vara öppen att påverkas, 

se det faktiska behovet medborgaren har och vad som kan tillhandahållas. 

Planeraren ska sträva efter delad makt med medborgarna och ge återkoppling. Mod 

att föra tidig dialog är i enlighet med Medborgarens fokus och att föra en så 

representativ dialog som möjligt om ett befintligt problem innan lösningen är 

bestämd. Botkyrkas kommundirektör anser att en tjänsteman enligt Medborgarens 

fokus helst borde se sig själv som en samhällstjänare.   

Demokrati och deltagande - En stomme ska finnas i Medborgarens fokus med representativ 

demokrati och svensk lagstiftning, vilket både den liberala demokratimodellen och 

deltagardemokratiska modellen bygger på. Botkyrka kommundirektör nämner i 

intervju att han ser tendenser av tjänstemän som både anser sig veta bättre än 

medborgarna, vilket kan indikera ett liberalt tänkande, och en vilja och praktik att 

föra dialog med medborgarna enligt ett mer deltagardemokratiskt tänkande. 

Medborgarens fokus förespråkar dialog och en strävan efter ett samförstånd vilket 

kan uppfattas ha tendenser liknande den deliberativa demokratin där makten av det 

bästa argumentet ska råda. Kommundirektören hävdar dock att beslutet alltid 

slutligen kommer fattas av tjänstemännen eller politikerna och att de avgör hur 

mycket de ska lyssna på medborgarna. Den deltagardemokratiska modellen med viss 

direkt och framför allt indirekt demokrati känns här alltså mest passande. Beroende 

på tjänstemännens vilja att dela makten kan det luta mer eller mindre åt den liberala 

demokratin. När det kommer till inflytande kan det anses att Medborgarens fokus, 

sedd från SKL:s deltagartrappa, ligger mellan konsultation i och med att låta 

medborgaren delta i processer och att kommunen har sista ordet, till inflytande och 

potentiellt och medbeslutande i vissa fall.  

9.1.2. Patientens väg – Karolinska universitetssjukhuset 

Medborgaren – Inom vården och Patientens väg är medborgaren här istället patienten. Patienten är 

de individer som söker/får vård av sjukhuset.  

Medborgarens roll – Patienten ska ha möjlighet till kunskap och valmöjligheter inom sin behandling. 

Kunna samarbeta aktivt med läkare och vårdpersonal samt kunna ställa krav på sin 

behandling.   

Anledningar och mål med att inkludera medborgaren - Men anledning av utvecklad teknik kan 

patienten ta större del i olika valmöjligheter inom sin vård. Patienten ska få kontroll 

och kunskap om sin behandling genom att information delas och en helhetssyn ska 

skapas.   

Planeraren/tjänstemannens roll - Disciplinöverskridande arbetslag ska skapas för att patientflödena 

smidigt ska gå genom organisationen. Ett ökat helhetsansvar och samarbete med 

patienten är också viktiga delar i medarbetarens roll. Patientens väg har patientens 

behov som fokus, därför ingår det även i medarbetarens roll att utgå från patienten.  

Demokrati och deltagande - Eftersom vården är en annan del av den offentliga verksamheten än 

kommunen och har en annan roll, kan den inte jämföras på liknande sätt när det 

kommer till demokrati och deltagande. Patienterna ska med Patientens väg ges mer 
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inblick och deltagandemöjligheter i sin vård. Även kunna samarbeta mer med 

sjukhuset och ges fler valmöjligheter.    

9.1.3. Mellanplats – Göteborgs stad 

Medborgaren – Liksom i Botkyrka kommun är medborgaren här även kommunens medborgare. 

Medborgaren definieras, enligt Göteborgs stad, som de individer med en aktiv 

relation till kommunen "t.ex. boende och besökare. I begreppet ingår även 

medborgare som är företagare eller medlemmar i t.ex. föreningar och ideella 

organisationer" (Göteborgs Stad, 2011). 

Medborgarens roll – I forskningsprojektet Mellanplats framgår olika syn på medborgarens roll. Dels 

är det en deltagarroll med möjligheter till att påverka och skapa inflytande. Dels en 

deltagarroll för att ta del av kunskap om kommunens situation och hjälpa kommunen 

med prioriteringsbeslut. Medborgaren benämns även som "kund" och "brukare" där 

ett ökat kundperspektiv och brukarperspektiv från medborgaren anses som önskat av 

politiker och tjänstemän, enligt forskarprojektet Mellanplats.   

Anledningar och mål med att inkludera medborgaren - Fyra motiv till medborgardialog som 

identifierats av forskningsprojektet Mellanplats är; demokrati, effektivitet, legitimitet 

och ansvarstagande för nedskärningar.  

Planeraren/tjänstemannens roll - Enligt forskningsprojektet Mellanplats finns flera olika motiv bakom 

medborgardialoger. Därav kan det uppfattas att planeraren har olika typer av roller 

beroende på vad motivet med dialogen är. I alla motiv har planeraren dock som 

uppgift att föra dialog. Sedan kan planerarens roll skifta mellan att skapa 

deltagardemokrati, medla mellan kommun och medborgare eller medborgare 

emellan, förmedla problem och prioriteringsmöjligheter, samt samla information.  

Demokrati och deltagande - Enligt det första motivet med medborgardialog är demokrati en drivande 

faktor. Här kan deltagardemokratin identifieras med viljan att skapa delaktighet med 

inflytande med medborgarna. Deltagandet sträcker sig här upp till steget inflytande 

på SKL:s  deltagartrappa. De andra motiven till medborgardialog kan inte ses som 

demokratifördjupande anser Tahvilzadeh (2015). Deltagandet är här på nivåerna 

information till dialog på SKL:s deltagartrappa, men kan även ses som icke-

deltagande enligt Arnsteins teorier eftersom medborgarna inbjuds delta för att 

förbättra organisationens ställning.  

9.1.4. Jämförelse gällande medborgaren 

 
 Medborgarens fokus Patientens väg Mellanplats 

Medborgaren  
Medborgaren 

”de vi är till för” 

Kommunmedlemmar 
 

Individer eller företag med 
rättigheter i kommunen 

 
Patienten 

 
Medborgaren 

 
Aktiv roll till kommunen 
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Medborgarens roll   
Delägare 

Medskapare 

Deltagare 

Kund 
 

 
Kunskap  

Valmöjligheter inom 
behandling 

Samarbete  

Kravställare 
 

 
Deltagare 

Kund  

Brukare 

Ansvara för nedskärningar 

 

Anledningar och mål  
Öka förtroende 

Bevisa för medborgarna att 
ett gott jobb görs 

Skapa relation 

Samförstånd  

Mötas utifrån individ 

Inflytandemöjligheter 

Återkoppling 

Skapa samhällskontrakt om 
hur kommunen ska 

assistera med att tillgodose 
behov 

 

 
Mer valmöjligheter och 

inflytande 

Helhetssyn  

Få kontroll och kunskap om 
behandling 

 
 

 
Demokrati 

  Effektivitet 

Legitimitet  

Ansvarstagande för 
nedskärningar 

Planeraren/ 
tjänstemannens roll 

 
Öppen att påverkas 

Se behov och vad som kan 
tillhandahållas 

Dela makt 

Ge återkoppling 

Mod  

Tidig dialog 

Representativitet 

Samhällstjänare 

Assistera  

 

 
Disciplinöverskridande 

arbetslag 

Helhetsansvar  

Nära samarbete med 
patienten  

Utgå från patienten 

 
Olika roller 

Deltagardemokrati  

Medlare 

Förmedla problem och 
prioriteringsmöjligheter 

Samla information 

Demokrati och 
deltagande 

 
Vilja till deltagardemokrati 

Vissa tendenser till liberalt 
tänkande 

Mindre tendenser till 
deliberativ demokrati 

Inflytande från konsultation 
till medskapande 

 

 
Ökade möjligheter till 

samarbete och val 

 
Endast ett motiv 

demokratifördjupande 

Deltagardemokrati 

Upp till steget Inflytande 

Icke-deltagande? 
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Medborgarens har i alla tre fallen en deltagande och samarbetande roll. I Medborgarens fokus går de 

så långt som att säga att medborgaren är delägare, vilket inte görs i de andra fallen. Medborgarens 

roll har också kundtendenser i alla fall även om det endast nämns uttryckligen i Medborgarens fokus 

och Mellanplats. 

Vid jämförelse av anledningar och mål av organisationsförändring i de tre fallen kan man beakta flera 

likheter. Forskningsprojektet Mellanplats kom fram till fyra motiv till medborgardialog, där det första 

var Demokrati. Här följde nyckelord som påverkan, delaktighet, inflytande och deltagande. Dessa 

nyckelord är även förekommande i Botkyrkas tankar där dialog och inflytande är av värde. Inflytande 

nämns också av Karolinska som en viktig del i Patientens väg genom att patienten ges mer 

valmöjligheter och möjliggörandet av mer engagemang. Att ge ett helhetsgrepp och kontroll till 

patienten kan ses inom det demokratiska idealet. Det kommunikativa planeringsidealet kan inom det 

demokratiska motivet bli identifierat, med starka demokratistärkande värderingar. I det 

demokratiska motivet bjuds medborgarna in att delta men erbjuds inte ett partnerskap på samma 

sätt som förespråkas i den co-produktiva teorin.    

Det andra motivet från forskningsprojektet Mellanplats handlade om Effektivitet, där det fanns en 

önskan om fördjupat kund- och brukarperspektiv. Dialog sågs här som en källa för information 

kommunen kan använda som serviceproducent i en minskande välfärd och med ökande konkurrens.  

Medborgaren som "kund" är något som både Mellanplats och Botkyrka kommun nämner som en av 

medborgarens roller. Att skapa en relation, samförstånd och ta lärdom av återkopplingen från 

medborgarna är centralt inom konceptet Medborgarens fokus och är något Botkyrka kommun 

eftersträvar, att skapa effektivitet i liknande betydelse som nämns i Mellanplats kan vara ett av 

motiven till detta. Inom effektivitetsmotivet syns starka kopplingar till den nyliberala teorin och till 

New public Management. Purcells (2009) kritik om utnyttjandet av kommunikativa tillvägagångssätt 

och medborgardialoger i syfte att legitimera kommunorganisationen och kommunens beslut kan här 

vara relevant. Inom Medborgarens fokus finns en viss marknadslogik och nyliberala influenser men 

att skapa en relation, samförstånd och återkoppla är centrala delar i flera skilda teorier och 

ideologier. Vad Purcell (2009) argumenterar för och vad forskningsprojektet Mellanplats visar är att 

flera särskiljande bakomliggande motiv kan existera vilket kan skapa flera varierande utkomster.   

Legitimitet nämndes av Mellanplats som det tredje motivet för medborgardialog. Göteborgs stad 

ville enligt detta motiv förstärka sin legitimitet genom medborgardialoger för att öka förtroendet och 

nöjdheten från medborgarna. Att få förtroende från medborgarna är något Botkyrka kommun 

arbetar hårt med och som de önskar uppnå med Medborgarens fokus. Att bevisa att de gör ett bra 

arbete som medborgarna uppskattar ligger i att skapa legitimitet och nöjda medborgare. Genom att 

skapa en relation och samförstånd med medborgarna hoppas Botkyrka kommun att med 

Medborgarens fokus skapa mer legitimitet. När det kommer till Patientens väg kan fler givna 

valmöjligheter även leda till ökad legitimitet för vården via Patientens väg.   

Det fjärde och sista motivet enligt Mellanplats var ansvarstagande för nedskärningar, där 

medborgarna förväntas bidra i prioriteringsbeslut och genom medborgardialog bli mer insatta i 

varför och hur det ska göras. Detta samstämmer med planeringsteorin co-production där 

medborgarna i samarbete med kommunen förväntas ta större ansvar och medverka vid 

produktionen av samhällstjänster (Albrecht, 2013). Botkyrkas kommundirektör nämnde också 
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framtidens välfärd och påpekade att om medborgarna bara skulle serveras tjänster kommer det inte 

fungera. Istället krävs ett kontrakt, ett samförstånd där kommunen assisterar medborgarna i ett 

gemensamt arbete. Här kan liknande tankar ses, liksom nämnt av Tahvilzadeh (2015), med ett 

pessimistiskt perspektiv där en anad framtidstro om att välfärden, så som den varit, snart är historia 

och att medborgarna behöver lära sig att "styra sig själva" med kommunens assistans. Detta motiv 

kan leda i två riktningar. Den första utgår från en strategi att överföra prioriteringsansvar till 

medborgaren och på så sätt frångå det egna ansvaret samtidigt som besparingar görs genom att 

uppgifter lokaliseras utanför kommunorganisationen. I linje med den nyliberala teorin skapas en 

tilltro att marknaden eller medborgaren bättre kan ta prioriteringsbeslut. Den andra riktningen utgår 

från en co-productive approach om att ett samarbete och delat ansvar är det som ger en bredare 

kunskap och ett ömsesidigt engagemang och därav även ett bättre resultat. Detta kan vara det 

kontrakt som Botkyrkas kommundirektör nämner i intervju. För den co-produktiva riktningen ska 

gälla krävs att varje individ hörs och deltar på lika villkor samt att ett medborgarengagemang skapas, 

vilket Botkyrkas kommundirektör uttrycket som en stor utmaning att skapa. Både Medborgarens 

fokus och Patientens väg sätter medborgaren eller patienten ”först” vilket i enlighet med Denhardt 

och Denhardt (2003) och New Public Service kan vara ett sätt att skapa genensamt engagemang.    

Planerarens roll för Medborgarens fokus är i linje med dagens tankar om medborgardeltagande, med 

tidig dialog, representativitet och återkoppling. Vissa kommunikativa och nyliberala aspekter kan 

identifieras. Framträdande är också värderingar liknande co-production genom ett partnerskap med 

medborgarna. Synen på tjänstemannen som samhällstjänare med rollen att assistera medborgarna 

kan även argumenteras likna idealen inom New Public Service där planeraren förväntas assistera 

medborgarna med att finna gemensamma värden att arbeta mot.    

Den demokratimodell som bäst lämpar sig för både Medborgarens fokus och Mellanplats är den 

deltagardemokratiska modellen. Däremot är det planeraren, politikern eller tjänstemannen som 

avgör till vilken grad medborgarnas input ska användas. I båda fallen kan planeraren ha olika motiv 

med dialog vilket påverkar medborgarnas inflytandemöjligheter.   

9.2. Processen  

9.2.1. Medborgarens fokus – Botkyrka kommun  

Process - Ett genomgripande processtänk ska finnas i Botkyrka kommun där process börjar när 

medborgaren formulerar ett behov och slutar med ett resultat för medborgaren.  

Mätande av lyckad process - Medborgarens fokus skall mätas utifrån medborgarens upplevelse av 

processen. Upplevelserna ska mätas utifrån, det är alltså inte kommunen som 

organisation som avgör om processen varit lyckad utan medborgaren. Hur det mäts i 

praktiken kan dock vara svårt men Botkyrkas kommundirektör menar att 

återkoppling och mätning av nöjd kund index är användbara verktyg.     

Medborgarens roll i processen - Medborgarens skall om möjligt vara med och påverka resultatet och 

annars inkluderas till den mån att medborgaren förhoppningsvis kan acceptera det 

givna resultatet. 
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Planeraren/tjänstemannens roll - Att guida medborgaren genom processen är här planerarens 

huvudsakliga roll vid förändringen till Medborgarens fokus. Även återkoppling är av 

stor vikt.  

9.2.2. Patientens väg – Karolinska universitetssjukhuset 

Process - Processen är här Patientens väg och börjar vid vårdbehov och avslutas när patienten är 

färdigbehandlad.  

Mätande av lyckad process - En lyckad process mäts i enlighet med managementkonceptet 

Värdebaserad vård. De värden som uppfattas ha störst vikt från patientens 

perspektiv är de värden som ska mätas i ekonomiska termer och avgöra om 

processen varit lyckad.  

Medborgarens roll i processen - Samma roll som inom kategorin Medborgare. Möjlighet till kunskap 

och valmöjligheter inom sin behandling. Kunna samarbeta aktivt med läkare och 

vårdpersonal samt kunna ställa krav på sin behandling. 

Planeraren/tjänstemannens roll - Samma roll som inom kategorin Medborgare. 

Disciplinöverskridande arbetslag ska skapas för att patientflödena smidigt ska gå 

genom organisationen. Ett ökat helhetsansvar och samarbete med patienten är också 

viktiga delar i medarbetarens roll. Patientens väg har patientens behov som fokus, 

därför ingår det även i medarbetarens roll att utgå från patienten. 

9.2.3. Mellanplats – Göteborgs stad 

Process - En process är i detta fall en dialogprocess.  

Mätande av lyckad process - I projektet Mellanplats framkom inga direkta mått. Eftersom flera olika 

motiv bakom hållandet av medborgardialog synliggjordes kan en lyckad 

dialogprocess anses vara när en eller flera av dessa motiv uppfylls.  

Medborgarens roll i processen - Samma roll som inom kategorin Medborgare. De olika motiven för 

medborgardeltagande representerar olika syn på medborgarens roll. Både en 

deltagarroll med möjligheter till att påverka och skapa inflytande och en deltagarroll 

för att ta del av kunskap om kommunens situation och hjälpa kommunen med 

prioriteringsbeslut. Medborgaren benämns även som "kund" och "brukare". 

Planeraren/tjänstemannens roll - Samma roll som inom kategorin Medborgare. Planerarens roll i 

dialogprocessen är huvudsakligen att föra dialog med medborgarna. Beroende på 

vilket motiv planeraren eller kommunen har med dialogen, får planeraren olika 

roller: Att skapa deltagardemokrati, medla mellan kommun och medborgare eller 

medborgare emellan, förmedla problem och prioriteringsmöjligheter, samt samla 

information. 

9.2.4. Jämförelse gällande processen 

 Medborgarens fokus Patientens väg Mellanplats 

Process  
Från medborgarens 
behov till resultat 

 

 
Patientens väg 

Följa patientflödet 

 
Dialogprocess 
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Mätande av lyckad process  
Medborgarens 

upplevelse 

Mätning utifrån 

Återkoppling 

Nöjd kund index 
 

 
Viktigaste värden för 

patienten 

Värdebaserad vård 
 

 
Uppfyllande av olika motiv 

Medborgarens roll i 
processen 

 
Delta  

Påverka om möjligt 

Annars acceptera 
resultat 

 

 
Kunskap  

Valmöjligheter inom 
behandling 

Samarbete  

Kravställare 
 

 
Deltagare 

Kund  

Brukare 

Ansvara för nedskärningar 

 

Planeraren/ 
tjänstemannens roll 

 
Guida medborgaren 

Återkoppla 
 

 
Disciplinöverskridande 

arbetslag 

Helhetsansvar  

Nära samarbete med 
patienten  

Utgå från patienten 
 

 
Olika roller 

Skapa deltagardemokrati  

Medlare 

Förmedla problem och 
prioriteringsmöjligheter 

Samla information 

 

Även om processerna i de olika fallen har olika namn följer de alla ett flöde. I Medborgarens fokus 

och Patientens väg är det väldigt liknande flöden som båda utgår från medborgarens eller patientens 

perspektiv. Båda mäts även utifrån medborgaren eller patientens upplevelse. I Medborgarens fokus 

anges att mätningen ska ske utanför kommunen och ange hur nöjd medborgaren är. Målet är här att 

mäta den faktiska upplevelsen, hur detta ska åstadkommas är däremot inte helt klart och det kan lätt 

bli att kommunen bestämmer mätstickan och därför också påverkar resultatet. När det kommer till 

Patientens väg ska mätningen ske efter de värden som patienten finner viktigast, här kan de ske 

svårigheter vid bestämmandet av dessa värden, speciellt då de kan skilja mellan patienterna. 

Managementkonceptet Värdebaserad vård mäter ett lyckat flöde genom att dividera skapade värden 

genom kostnaderna, vilket kan medföra en kostnadseffektiv process men även riskera att försumma 

och spara in på indirekta värden eller värden som inte genererar vinst på kort sikt.  

Medborgaren eller patienten ska ges en aktiv deltagande roll i alla processer men har varierande 

inflytandemöjligheter. I Medborgarens fokus skall inflytande ges om inte förhindrande lagar och 

policys finns eller om kommunen har anledningar varför en annan lösning är bättre. Medborgarnas 

inflytandemöjligheter argumentationsvis kan placeras mellan stegen konsultation och inflytande på 
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SKL:s dialogtrappa eller mellan stegen konsultation och partnerskap på Arnsteins stege. Inom 

Patientens väg ges inflytande inom vissa ramar, exempelvis vid val mellan olika behandlingstekniker. 

Inflytande inom fallet Mellanplats kan ses i störst grad om motivet med dialogen var att fördjupa 

demokratin, annars sker mer begränsat inflytande.   

9.3. Organisationen 

9.3.1. Medborgarens fokus – Botkyrka kommun  

Organisationsförändring - En ny organisation som försöker vända organisationen från en mer 

traditionell organisation, med en linjestruktur och ansvarsuppdelade funktioner, till 

en organisation med perspektivet Medborgarens fokus och med utgångspunkt i att 

medborgarna ska få någonting. En ny organisationsstruktur har genomförts i 

Botkyrka kommun samtidigt som de arbetar med en ny organisationskultur med att 

ha Medborgarens fokus. 

Organisation - En ny processorienterad organisation infördes vid årsskiftet 2015-2016. Fokuset i den 

nya organisationen är på flödena genom verksamheterna, detta oavsett hur 

kommunen är organiserad. Kommunen vill organisera sig efter processer, 

sammanföra de verksamheter och funktioner som vanligen förekommer i samma 

flöden och ansvara för överlämningen till andra organisationer.   

Orsak och mål med organisationsförändring - Den nya strukturen kan enligt Botkyrkas 

kommundirektör förhoppningsvis leda till att varje medborgare möts utifrån hens 

individuella behov. Att få ett ökat förtroende och samförstånd från medborgarna är 

ett mål med den nya organisationen. Botkyrkas kommundirektör nämnde även 

effektivitet som en stor anledning till organisationsförändringen. Komplicerade och 

långa processer ska struktureras om och tydliggöras för medborgaren.  

Planeraren/tjänstemannens roll - Planerarens roll blir i den nya organisationen att utöka sitt ansvar 

och även ta ansvar för överlämningen av ärendet till nästa steg eller till nästa 

organisation om så är fallet.   

Influenser av New Public Management - En stor det av grundlogiken i Botkyrka kommun kan, enligt 

intervju med kommundirektören, spåras till New Public Management och logiken 

från industrin. Logik med målstyrning och uppföljning av nyckeltal. Skillnaden på 

Medborgarens fokus och New public manegement är dock att Botkyrka kommun vill 

bortgå från mätningar av produktionsmål och istället mäta framgång i ”kundnöjdhet” 

eller medborgarens upplevelser.  

9.3.2. Patientens väg – Karolinska universitetssjukhuset 

Organisationsförändring - Nytt organisationsarbete för att införa Patientens väg som ny tematisk 

organisation med införande av första fasen i ny sjukhusbyggnad under 2016.  

Organisation - Den nya organisationen utgår från sju teman och fem funktioner som löper tvärs 

igenom verksamheten. Värdebaserad vård är en viktig grundpelare och patientflöden 

följs där dokumentationen är kopplad till den enskilde patienten och inte till en 

behandlingsprocess eller det enskilda sjukhuset.  
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Orsak och mål med organisationsförändring - Organisationsförändringen sker med orsak av både ett 

stuprörstänk med växande fragmentisering, en bristande helhetssyn, markanta 

kvalitetsskillnader i behandling och vårdresultat samt långa väntetider. Ekonomiska 

utmaningar nämns också som en bidragande faktor. Målet är att skapa smidigare 

patientflöden och hänga med i avanceringen av medicinsk forskning. Att förenkla 

mätning av resultat och värden som är viktiga för patienten är också ett mål.  

Planeraren/tjänstemannens roll - Samma roll som inom kategorin Medborgare. Arbete med 

disciplinöverskridande arbetslag, samt ökat helhetsansvar och samarbete med 

patienten. Patientens väg har patientens behov som fokus, därför ingår det även i 

medarbetarens roll att utgå från patienten. 

Influenser av New Public Management - Inom vården har New Public management gjort stor 

påverkan och många managementkoncept med inslag av New Public Management 

och processorientering har används för att utveckla vården. Managementkoncept, 

bland annat Lean, har beprövats och lämnat sina avtryck samtidigt som nya koncept 

har införts och ersatt de gamla. Vården kan därför anses ha kommit längre i sin 

utveckling av olika managementkonceptet. Det nya managementkonceptet är 

värdebaserad vård som Patientens väg främst utgår ifrån.  

9.3.3. Mellanplats – Göteborgs stad 

I detta avsnitt är Göteborgs stads organisationsstruktur inte i fokus. Därför lämnas Orsak och mål 

med organisationsförändring och Planeraren/tjänstemannens roll utan beskrivning.  

Organisationsförändring - Göteborgs stad har tidigare genomfört ett processorienterat arbetssätt.  

Organisation - Göteborg har processtänk i organisationen.  

Orsak och mål med organisationsförändring -  

Planeraren/tjänstemannens roll -  

Influenser av New Public Management - Tahvilzadeh (2015) påpekar i samband med 

forskningsprojektet Mellanplats att tydliga kopplingar kan göras med New Public 

Management och den företagslogik som medförs. Ur ett pessimistiskt synsätt anser 

Tahvilzadeh att motiven bakom medborgardialog i flera fall kan ses som verktyg för 

kommunen och att dialogerna även kretsar runt produktion snarare än 

förutsättningar. Vid nerskärningar kan detta skapa missnöje enligt Tahvilzadeh.  

9.3.4. Jämförelse gällande organisationen 

 Medborgarens fokus Patientens väg Mellanplats 

Organisationsförändring  
Ny organisation 

 

 
Ny organisation 

 
Befintlig organisation 

Organisation  
Processorienterad 

organisation 

Fokus på flöden 

 
Tematisk organisation 
utifrån patientens väg  

Värdebaserad vård 
 

 
Linjeorganisation med 

processtänk  
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Orsak och mål med 
organisationsförändring 

 
Möten med medborgare 

utifrån individen 

Förtroende 

Samverkan 

Effektivitet 
 

Förenkla och tydliggöra 
processer 

 
Smidigare patientflöden 

Forskning inom medicin 

Undvika stuprörstänk 

Skapa helhetssyn 

Minska skillnader i 
behandling och resultat 

Minska väntetider 

Ekonomi 

Förenkla mätning 
 

 
 

Planeraren/ 
tjänstemannens roll 

 
Utökat ansvar 

Ansvara för 
överlämningen 

 

 
Disciplinöverskridande 

arbetslag 

Helhetsansvar  

Nära samarbete med 
patienten  

Utgå från patienten 
 

 

 

Influenser av New 
Public Management 

 
Stor del grundlogik 

Målstyrning och 
uppföljning av nyckeltal 

Skillnader till 
Medborgarens fokus 

Mäta kundnöjdhet och 
upplevelse 

 

 
Logik hämtad från New 

Public Management 

Skillnader till Patientens 
väg 

Värdebaserad vård 

Mäta viktigaste värden 
för patienten 

 

 
Influenser kan ses  

Företagslogik 

Dialog som verktyg 

Dialog om produktion snarare 
än förutsättningar 

De tre olika fallen ingår alla i organisationer med ett processorienterat arbetssätt och har därför 

många likheter.  

Patientens väg har som mål att bli mer effektiva med ett större helhetsperspektiv och mer 

effektivare flöden för att underlätta för både patienten och medarbetaren samtidigt som ekonomiska 

besparingar kan göras. Botkyrka kommun har också effektivitet som mål med förenklade och 

tydligare processer för medborgaren där säkerligen ekonomiska faktorer även finns med fast inte lika 

uttalade. Medborgarens fokus har dock enligt undersökningen ännu större fokus än Patientens väg 

på att vinna förtroende och skapa legitimitet hos dess användare.  

Planerarens roll inom konceptet Medborgarens fokus utvecklas här för att även utöka ansvaret för 

processen och vid överlämnandet av ett ärende till nästa steg vilket skapar ett större helhetsansvar i 
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likhet med målen för Patientens väg. Patientens väg utvecklar rollen mer genom att skapa arbetslag 

med olika expertis och som följer patientens väg.    

Influenser av New Public Management kan ses i alla tre fall men i fallen Medborgarens fokus och 

Patientens väg har man medvetet frångått konceptet och valt att inrikta sig mer mot de upplevda 

värdena som medborgaren eller patienten har och är således väldigt lika varandra. I vårdens fall 

benämns det nya konceptet Värdebaserad vård, medan en direkt koppling till ett enda specifikt 

managementkoncept inte finns i Botkyrka kommun. Medborgarens fokus kan jämföras med en 

övergång från New Public Management till New Public Service, där viss grundlogik är kvar samtidigt 

som en vidareutveckling till att i större grad assistera medborgarna att nå gemensamma mål. 

Botkyrkas kommundirektör drar paralleller mellan medborgaren och kunden vilket ligger i linje med 

New Public Management. Samtidigt benämns medborgaren som ”de vi är till för” och medborgaren 

sätts först med medborgarens fokus som utgångspunkt vilket Denhardt och Denhardt (2003) kan 

skapa mer medborgarengagemang och lika behandling av medborgarna och även ingår i New Public 

Service.    

9.4. Medborgaren, processen och organisationen 

I analysen inom kategorierna medborgaren, processen och organisationen var jämförelser av 

planerarens roll, medborgarens roll och olika anledningar, orsaker och mål förekommande under 

flera kategorier. Dessa analyseras här kategoriöverskridande utifrån konceptet Medborgarens fokus.  

9.4.1. Planerarens roll 

Planerarens roll inom kategorierna medborgaren, processen och organisationen för Medborgarens 

fokus kan sägas innehålla flera uppgifter och olika ideal. Inom kategorin medborgaren är 

Medborgarens fokus i linje med dagens tankar angående medborgardialog med en 

deltagardemokrati med inflytande av kommunikativa ideal om deltagande och inflytande. 

Planerarens roll är här att vara öppen, se behov, dela makt, ge återkoppling och föra tidig 

representativ dialog. Som erfarit från Mellanplats kan olika motiv och planteoretiska ideal ligga 

bakom en dialog och motiven kan därför vara både kommunikativa eller nyliberala.  Planeraren bör 

även ta på sig rollen som assisterande samhällstjänare i likhet med New Public Service.  

En central uppgift för planeraren är att bygga på relationen till medborgarna, som i Botkyrka 

kommun idag inte innehar stort förtroende. Ett partnerskap där makt och ansvar delas är ett mål 

med Medborgarens fokus och ligger i linje med co-production. Även här avgör dock underliggande 

motiv vad målet är och vad resultat blir.  

Inom kategorin processen innehar planeraren även här en mer assisterande roll, att guida 

medborgaren genom olika processer och i överlämnandet av ärendet mellan olika steg. En 

helhetssyn och ansvar för hela processen, i likhet med Patientens väg, är önskat. Att vara med i 

överlämnandet och ta ett större ansvar för medborgarens flöde genom organisationen är den största 

förändringen för planeraren i organisationen för att ge Medborgarens fokus.  

9.4.2. Medborgarens roll 

Medborgarens roll inom kategorierna medborgaren och processen för Medborgarens fokus 

kännetecknas av delägare och deltagare. Inom kategorin medborgare benämns medborgaren ta 

rollen som både delägare, medskapare och kund. Medborgarens inflytandemöjligheter ligger mellan 

stegen konsultation och inflytande i SKL:s deltagandetappa och kan idealiskt även gå upp till 
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medbeslutande. Som erfarit från de olika motiven till dialog i forskningsprojektet Mellanplats kan 

planerarens motiv med deltagandet även påverka vilket inflytande som ges.  

Inom kategorin processen är medborgarens roll att delta och påverka men utan att vara garanterad 

att få igenom sin egen åsikt. Om så är fallet ska detta ske genom dialog och återkoppling för att 

försöka skapa en acceptans hos medborgaren. Medborgarens inflytandemöjligheter ligger mellan 

stegen konsultation och inflytande i SKL:s deltagandetappa.  

Inflytandemöjligheter mellan konsultation och inflytande verkar vara genomgående för 

Medborgarens fokus. Ett mål är dock att medborgarna med tiden ska bli medbestämmande och alltså 

innefatta steget medbeslutande på SKL:s deltagartrappa.  

9.4.3. Anledningar, orsaker och mål 

Anledningar, orsaker och mål inom kategorierna medborgaren och organisationen för Medborgarens 

fokus utgår i stor del från det faktum att Botkyrka kommuns medborgare idag inte uppfattar att 

kommunen gör ett bra arbete och att kommunen söker bevisa att så är fallet och vinna 

medborgarnas förtroende.  

Inom kategorin medborgaren vill Botkyrka kommun vinna medborgarnas förtroende genom att möta 

varje medborgare som individ och skapa en relation präglat av samförstånd, medskapande och 

återkoppling. Att uppnå detta är även Botkyrka kommuns anledning till att skapa en ny struktur och 

genomgå en organisationsförändring. Liksom inom Patientens väg finns även anledningar rörande de 

fördelar som en processorienterad struktur medför, en ökad effektivitet med mer effektiva flöden, 

skapandet av användarvärden och en mer omfattande helhetssyn.  

Botkyrka har tidigare fått kritik i och med Storstadssatsningen, Albydialogen och vid utförsäljningen 

av hyresrätter i samband med "Alby är inte till salu". Velásquez (2005) menade att ett 

utifrånperspektiv med en generaliserad syn på en väldigt mångkulturell befolkning under 

Storstadssatsningen och Albydialogen ledde till motsatt effekt än vad som avseddes. Med 

utifrånperspektiv menades här ett perspektiv utifrån samhället och kommunen (Velásquez, 2005). 

Botkyrkas kommundirektör nämnde i intervju att kommunen med Medborgarens fokus ska vända 

perspektivet och där medborgarens perspektiv är i fokus. Det nya perspektivet samt en strävan att 

möta medborgaren utifrån varje enskild individ kan här ses som att Botkyrka kommun lärt sig av 

tidigare misstag och försöker att inte upprepa det. En annan kritik från Velásquez (2005) var att 

beslut redan var tagna under Albydialogen. Botkyrkas kommundirektör ansåg i intervju att en tidig 

dialog innan lösningar var bestämda var av stort värde. Även här tycks det som att Botkyrka kommun 

har lärt sig av tidigare erfarenheter, vilket också är ett gott tecken för Botkyrkas chanser att lyckas 

skapa en bättre relation med mer förtroende med medborgarna.  

Slutligen kritiserade även Velásquez (2005) att det fanns en förankringsrationalitet hos planerarna 

och  att existerande maktpositioner förbisågs i en deliberativ anda. Även nämndes " Tjänstemännens 

olika roller - som expert, filter, klämd och utsatt, förankrare [...]" (Velásquez, 2005, s. 95). Vilken roll 

planeraren iklär sig kan bero på värderingar och hur den uppfattar planerarrollen.   
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10. Diskussion 
Det framkom i intervju med Botkyrkas kommundirektör att Medborgarens fokus innebär flera saker. 

Det centrala i Medborgarens fokus är att utgå från vad medborgaren upplever att de har för behov 

och hur de tycker att detta har tillgodosetts av kommunen. Att vända perspektiv kan därför vara ett 

naturligt tillvägagångssätt när ett ökat förtroende från medborgarna är en målsättning. Även om 

många tankar framkom från intervjun gavs dock ingen tydlig bild om vad exakt det innebär i 

praktiken för tjänstemannen eller planeraren. De undersökta fallen och teorin kan därför hjälpa till 

att ytterligare ringa in vad begreppet kan innebära.        

I analysen tas frågan upp om Medborgarens fokus och en processorienterad organisationsförändring 

kan skapa det förtroende som kommunen tidigare försökte skapa med enbart medborgardialog. 

Medborgardialoger och verksamhetsutveckling kan vara två tillvägagångssätt för att uppnå samma 

värde. Enligt Velásquez (2005) fanns flera brister som motverkade Botkyrkas tidigare arbeten. Att 

ändra verksamheten med ett nytt perspektiv kan därför vara ett sätt att lära från tidigare misstag och 

vända en negativ riktning där förtroendet över tid har minskat (Botkyrka kommun, 2016a). 

Förtroende är inte heller något som kan skapas över en natt och flera strategier och åtgärder kan 

alltså vara fördelaktigt för att skapa ett förtroende.  

Enligt lärdom från forskningsprojektet Mellanplats kan det finnas olika motiv bakom användandet av 

medborgardialoger. De kan vara kommunikativt demokratifrämjande eller fungera i mer nyliberal 

anda som ett verktyg för att förbättra organisationens situation eller, som Purcell (2009) 

argumenterade, legitimera beslut. Det går därför inte för planeraren att använda en 

medborgardialog som universell lösning för att lösa kommunens problem, utan istället fundera på 

varför den används och vad målet med dialogen är. 

Att en kommun har ”fokus på medborgarna” eller ”medborgarfokus” som centrala begrepp är vanligt 

förekommande inom planering och medborgardialoger. Genom att medvetet ändra begreppet till 

”Medborgarens fokus” kan Botkyrka kommun uppfattas göra ett ”statement" och att ta 

medborgarfokus till nästa nivå. Men betyder det att kommunen ska göra förändringar i sin kontakt 

med medborgarna? Enligt intervju med Botkyrkas kommundirektör, diskussion med planerare på 

Botkyrka kommun och dokument på kommunens hemsida, innebär inte det nya perspektivet radikala 

förändringar när det kommer till medborgardialoger. Däremot vill kommunen utveckla och förbättra 

dialogerna i linje med dagens tankar om dialog. Tidig dialog innan lösning, mod, bra relation och 

inflytande är nyckelord. Ur medborgardialogsynpunkt innebär inte Medborgarens fokus direkta, 

omvälvande förändringar utan ett arbete mot en starkare relation och ett större samarbete. Att byta 

perspektiv kan också påverka hur medarbetarna tänker om hur en dialog ska vara, var fokus ligger 

och på så sätt indirekt påverkar Botkyrka kommuns framtida medborgardialoger.  

Det framkom i intervjun med Botkyrkas kommundirektör att beskrivningen av Medborgarens fokus 

har vissa likheter med planeringsteorin New Public Service. Likheterna består främst av 

beskrivningen av tjänstemannen som en samhällstjänare och med rollen att assistera medborgaren i 

vad deras behov är samt vilken service kommunen kan producera för att tillfredställa detta behov, 

vilket överensstämmer med hur Denhardt och Denhardt (2003) beskriver New Public Service. Utifrån 

beskrivningen av Medborgarens fokus kan urskiljas ett kommunikativt planeringsideal med en 

strävan efter inflytande och deltagande från medborgarnas sida. Den kommunikativa planeringen har 

grund från Habermans teorier om det ideala samtalet och den deliberativa demokratin (Purcell, 



  Hanna Hjort Koverberg 

55 
 

2009). Den deliberativa demokratin utgår från att styrkan i det bästa argumentet ska segra utan 

influenser av maktpositioner (Henecke & Khan, 2002). I Medborgarens fokus framkom att ett 

samarbete med medborgaren önskas uppnås där beslut kan fattas genom att en gemensam 

förståelse skapas genom argumentation (Jansson, Kommundirektör, 2016), vilket kan liknas vid den 

deliberativa demokratin. Botkyrkas kommundirektör nämnde dock att tjänstemannen måste följa 

utsatta riktlinjer vilka därför är överordnade medborgarnas argument. Konceptet Medborgarens 

fokus kan därför mer liknas vid deltagardemokratin med förespråkande deltagande (Henecke & Khan, 

2002). På samma gång som kommunikativa ideal framkommer finns även en tydlig influens av 

nyliberalismen och New Public Management. Dessa koncept framstår tydligt i koppling till den 

processorienterade verksamhetsutvecklingen och kopplingarna till Lean produktion som Botkyrkas 

kommundirektör nämner i intervju. Han nämner dock sedan att konceptet Medborgarens fokus tar 

avstånd från New Public Management i och med att medborgarens upplevelser av kommunen står i 

huvudfokus och inte produktionsmål (Jansson, Kommundirektör, 2016). Att ha med grunderna från 

New Public Management men gå mot en mer kommunikativt riktning visar på New Public Service 

(Denhardt & Denhardt, 2003). Botkyrkas kommundirektör nämnde även att somliga tjänstemän har 

vad som mer kan liknas vid det liberala demokratiidealet och ofta anser att de med sin expertis kan 

ta fram mer genomtänkta förslag som är bättre för medborgaren och kommunen än vid delaktighet 

från medborgarna (Jansson, Kommundirektör, 2016).  

Sager (2009) riktade i en artikel kritik mot att nyliberalistiska påtryckningar på planeraren med 

kommunikativa ideal kan skapa slitningar inom arbetet och Purcell (2009) argumentera även att 

medborgardialoger i kommunikativ anda kan dras till fördel för en nyliberal agenda för att legitimera 

organisationen eller beslut. Att ett verktyg, exempelvis en medborgardialog, kan användas med flera 

olika motiv är något som Tahvilzadeh (2013) tydligt pekar på i forskningsprojektet Mellanplats. 

Denna tendens innebär att ett begrepp som Medborgarens fokus kan bli övervägande mer 

komplicerat och svårförstått av tjänstemännen vid den praktiska implementeringen.  

Medborgarens fokus har tendenser från olika planeringsteorier, som nämnts ovan, de olika teorierna 

överrensstämmer dock inte fullständigt med konceptet Medborgarens fokus. Den teori som detta 

arbete anser är mest i linje med konceptet är teorin om co-production. Enligt Albrecht (2013) är 

idealet inom co-production att har alla något att bidra med. En aktiv relation och jämnlikt 

partnerskap ska skapas för att besluta vad som bör och kan göras (ibid.). Om väl implementerat kan 

co-production enligt Albrecht (2013) leda till ett ökat engagemang hos medborgarna där 

medborgarna delar ansvaret för en bättre utvecklig och resultat och därigenom kan ett större 

förtroende skapas. För att få dessa positiva fördelar krävs dock enligt Albrecht (2013) att en 

gemensam vilja och engagemang skapas för att få en representativitet hos medborgarna och kunna 

arbeta mot allmänintressets bärsta. Att skapa detta omfattande engagemang kan innebära en stor 

utmaing.  

Albrecht (2013) nämner att medborgarna enligt co-poduction förväntas medverka i produkionen av 

välfärdstjänster vilket kan liknas med vad Tahvilzadeh (2013) nämner som det fjärde motivet från 

Mellanplats; ansvarstagande för nerskärningar. Tahvilzadeh (2015) nämner att detta kan underlätta 

kommunens arbete och skapa en förståelse hos medborgarna men kritiserar även de 

prioriteringsdiskussioner som detta kan leda till och att kommunens arbete och ansvar flyttas över till 

medborgarna. Att låta medborgarna förstå situationen och diskutera prioriteringar kan ge ett gott 

resultat men att enbart ha detta motiv och försöka flytta över så mycket ansvar som möjligt på 
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medborgarna kan ge stora negativa konsekvenser. En lösning kan vara att ha ansvarstagande för 

prioriteringar som ett delmotiv jämte ett demokratiökande motiv. Vid en kombination av motiven 

Tahvilzadeh (2015) nämner i forskningsprojektet Mellanplats kan flera värden vinnas. Exempelvis kan 

prioriteringsdiskussioner hållas med medborgarna för ökad gemensam förtåelse samtidigt som ett 

demokratiförstärkande arbete sker för att dialogen ska vara bredare än enbart ett instrument för att 

underlätta kommunens arbete.    

Albydialogen som hölls i Botkyrka kommun fick av Velásquez (2005) kritik eftersom han ansåg att, 

bland annat, en förankringsrationalitet fanns hos planerarna. Ramarna för projektet var enligt 

Velásquez (2005) redan bestämda och medborgarna saknade därför inflytandemöjligheter utan 

förväntades istället få sympati för tjänstemännen och sätta sig in i deras situation. Motivet att 

samtala om prioriteringsbeslut får inte likställas med att enbart förankra redan bestämda idéer för 

att få ett lyckat samarbete och co-production.  

För planerarpraktiken kan en lösning för arbetet med Medborgarens fokus  vara att ta del av teorin 

med co-production och anpassa den efter just Botkyrka kommuns situation och förutsättningar. Att 

arbeta med att frångå en förankringsrationalitet är av stor vikt och samstämmer inte med co-

poduction. Vid förankring av ett redan fattat beslut är medborgarinflytandet vad Arrnstein (1969) 

kallar icke-deltagande eller symboliska åtgärder och medför alltså inget reelt inflytande för 

medborgarna. Co-production syftar däremot på ett medskapande och en inflytanderoll för 

medborgarna vilket kan liknas vid steget partnerskap på Arnsteins (1969) stege eller medbeslutande 

på SKL:s (2013) deltagartrappa. Viktigt för planerarna är också att ha en gemensam syn på motivet 

bakom dialogen. Dock kan flera motiv, både demokratiökande, skapa effektivitet och legitimitet samt 

prioriteringsdiskussioner,  samverka och göra så att eventuella negativa konsekvenser motverkas.  

Inte sällan har olika medarbetare helt olika syn på motiven bakom vissa handlingar, som studerats 

från Mellanplats. Införandet av en organisationsförändring borde därför föregås av en introduktion 

av vad det nya konceptet innebär och hur medarbetarna förväntas arbeta. Detta arbete uppkom i 

samband med en ovisshet hos planerarna i Botkyrka kommun om vad Medborgarens fokus innebär 

för dem. Den förberedande informationen inför implementeringen av organisationsförändringen och 

nytt koncept kan därför tyckas vara otillräcklig. En kritisk faktor vid processorganiserad 

verksamhetsutveckling är enligt Gujic och Vallström (2007) att skapa en gemensam syn på vad ett 

koncept ska innebära, vilket syfte den ska fylla och mot vilket mål förändringen ska leda. Detta ligger 

i samklang med Alvessons (2002) teori rörande organisationskulturella förändringar. Viktigt att tänka 

på vid förändringsarbetet är alltså arbetet för en gemensam diskurs och organisationskultur inom 

kommunen för att alla medarbetare på alla nivåer ska vara överrens om syfte och tillvägagångssätt 

med perspektivet. Att skapa engagemang och bemöta förändringsmotstånd anges även av Gujic och 

Vallström (2007) som kritiska faktorer där det nämns att mindre vinster på kortare sikt kan 

underlätta förändringsarbetet.   

Ser man till vården har många olika managementkoncept efterföljt varandra i snabb följd utan tid för 

implementering. Vad Botkyrka kommun kan lära av vården vid implementeringen av Medborgarens 

fokus är därför vikten av att låta ett förändringsarbete ta tid.  

Genom en omvandling till en processorienterad organisation kan många fördelar göras, flöden kan 

underlättas för alla parter, men det är viktigt att även att ha kritik som framkommit i samband med 

olika processorienterade managementkoncept i åtanke. Lean produktion har, som nämnt av 
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Petersen (2008), fått kritik för att lägga för stor effektivitetspress på medarbetarna. Samtidigt som 

Värdebaserad vård fått kritik mot risken att stora besparingar görs som går ut över patienterna 

(Westin, 2015). Det är också av stor vikt att ha i åtanke vad som redan var bra i Botkyrka kommuns 

organisation, värden eller funktioner som borde bevaras och medföras i förändringsarbetet.  

Effektivisering och ekonomiskt sparande är direkta åtgärder och kan därför anses enkla att förstå sig 

på. Begreppet Medborgarens fokus är mer abstrakt och det kan därför vara enkelt att fokusera på 

några av de mer direkta åtgärderna som bara är en liten del av vad konceptet innefattar. Det gäller 

därför att tjänstemännen inte glömmer bort individen medborgaren och vad kärnan i Medborgarens 

fokus är i en strävan på effektivitet.  

Inom vården kan det antas att eftersom varje vårdprocess direkt påverkar patientens hälsa, är alla 

ärenden angelägna för patienten. Inom planering finns både direkta ansökningsprocesser och mer 

indirekta processer. De indirekta processerna kan vara planeringsprocesser som är mer abstrakta 

eller där resultatet inte kommer påverka medborgaren förrän längre fram i tiden. De indirekta 

processerna kan därför inte anses så angelägna för medborgarna och ett lågt engagemang kan därför 

förekomma.   

Arbetet har diskuterat vikten av att alla medarbetare på kommunen har en gemensam förståelse för 

Medborgarens fokus som koncept och vilka mål Botkyrka kommun har. Det kan dock även vara av 

vikt att tydligt och på ett enkelt sätt förmedla för medborgarna vad Medborgarens fokus innebär. Ett 

enkelt missförstånd är att tro att konceptet innebär att medborgaren ska ges direkt inflytande och 

att kommunen ska ge service på medborgarens begäran, vilket kan leda till felaktiga förväntningar 

vilket i sin tur kan ge motsatt önskad effekt.  

Detta arbete berör flera olika teorier, ideologier och olika värderingar. Som nämnt av Nyström och 

Tonell (2012) finns inget rätt svar inom planering och hur den ska utföras utan grundar sig i 

personliga värderingar och diskurser. Vid analys och diskussion av teorier och värderingar försöker 

detta arbete utgå från forskningsteorier och vad de säger. Dock influeras forskningsteori och även 

detta arbete av rådande samhällsdiskurser och författarens individuella värderingar, en medvetenhet 

av detta bör därför finnas.  
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11. Slutsatser och rekommendationer 
Syftet med detta arbete är att undersöka vad begreppet Medborgarens fokus innebär och hur det 

kan påverka planeringspraktiken. Studien har visat att Medborgarens fokus involverar flera aspekter 

men i huvudsak utgår idén från att vända perspektiv och arbeta med medborgaren och hur 

medborgarens behov kan tillgodoses. Medborgarens upplevelse av kommunen är en central del och 

det är medborgarens uppfattning som avgör hur framgångsrik kommunen är i sitt arbete.  

Arbetet utgår från frågeställningarna: Vad kan kommunen uppnå med konceptet Medborgarens 

fokus? Vad innebär medborgarens fokus för medborgaren i avseende på dialog och demokrati? och 

Hur kan Botkyrka kommuns nya processorienterade organisationsmodell påverka kommunens 

relation till medborgaren? 

 Vad kommunen hoppas uppnå med konceptet Medborgarens fokus är framför allt en starkare 

relation och ett ökat förtroende från medborgaren. En relation av medskapande och samförstånd 

samt en ökad effektivitet och helhetssyn över olika flöden är mål med konceptet.  

Vad medborgarens fokus innebär för medborgaren i avseende på dialog och demokrati är beroende 

på kommunens och de enskilda medarbetarnas motiv och hur väl konceptet implementeras. 

Medborgarna skall inbjudas att engagera sig mer i utvecklingen och bli mer involverade i vad 

kommunen kan hjälpa dem med. Målet är att medborgaren ska bli medbestämmare i ett partnerskap 

med kommunen, liknande de ideal som hör till co-production (Albrecht, 2013). För en lyckad co-

production krävs enligt Albrecht (2012) ett engagemang från medborgarna och en tro på att alla har 

kunskap och åsikter att tillföra. Medborgaren ska även guidas på ett tydligare och mer effektivt sätt 

genom olika kommunala processer.  

Botkyrka kommuns nya processorienterade organisationsmodell kan påverka kommunens relation till 

medborgaren genom mer tydliga och effektiva flöden i enlighet med målet för ett processorienterat 

arbete (Gujic & Vallström, 2007). Detta kan skapa en bättre relation i och med att det blir mindre 

friktion inom olika flöden. Relationen mellan kommun och medborgare riskerar dock försämras om 

processerna blir för fokuserade på effektivitet och besparingar.   

Vad Medborgarens fokus innebär för planerarpraktiken är svårt att ge ett absolut svar på. 

Medborgarens fokus kan innebära både mycket och lite beroende på hur väl det blir implementerat 

och om den rådande organisationskulturen inte skapar ett förändringsmotstånd, som anges av 

Alvesson (2002) som en riskfaktor vid en organisationsförändring. Organisationskulturen 

argumenteras av Schneider et al. (2008) vara en avgörande faktor för ett lyckat förändringsarbete. 

Vid en väl genomförd implementering ska, enligt Botkyrkas kommundirektör, planeraren få ett nytt 

tankesätt – Medborgarens fokus (Jansson, Kommundirektör, 2016). I praktiken innebär det ändå att 

planeraren fortsätter sitt arbete med demokrati och medborgardeltagande. Planeraren ska enligt 

Botkyrkas kommundirektör även assistera medborgarna i vilka värden som ska eftersträvas och 

arbeta för en god relation och partnerskap där planeraren och medborgaren arbetar tillsammans, i 

likhet med Albrechts (2013) teori om co-production, mot gemensamma mål och en hållbar 

utveckling. Att se till teorin med co-production och anpassa den efter Botkyrka kommuns situation 

och förutsättningar kan underlätta arbetet med Medborgarens fokus. Vidare ska även planeraren ta 

ett större helhetsansvar och guida medborgaren genom kommunens processer.  
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För att bidra till Botkyrka kommuns fortsatta implementering av Medborgarens fokus presenteras 

följande rekommendationer: 

Tydlig formulering av konceptet – Tydlig formulering av konceptet Medborgarens fokus, så att alla 

medarbetare, politiker och medborgare förstår vad det innebär och vad de kan förvänta sig. 

Här kan förhoppningsvis detta arbete vara en hjälp. Medborgarens fokus kan myntas till ett 

eget managementkoncept, i likhet med Patientens väg, och som är anpassat till kommuners 

unika situation och kan på sikt influera andra kommuners arbete. 

Gemensam syn på Medborgarens fokus – En rekommendation till Botkyrka kommuns 

förändringsarbete, är att lägga extra energi på att få med alla medarbetare på varför 

medborgarens fokus är viktigt och vad målet är, och vad det betyder för respektive 

verksamhet i praktiken. Detta för att undvika risken att medarbetarna arbetar utifrån olika 

motiv, eller att medarbetaren inte förstår förändringen och därför inte ändrar sitt synsätt 

eller arbetssätt. Det är viktigt att ha en gemensam process kring vilka underliggande tankar 

och mål som finns – handlar det om att få förtroende, att medborgarna ska ta ansvar för 

nerskärningar, att fördjupa demokrati, öka hållbarhet?  

Låt förändringen ta tid – Arbeta igenom konceptet Medborgarens fokus och 

organisationsförändringen ordentligt. Implementeringsbanan ska vara tillräckligt lång för 

att garantera att alla medarbetare förstår och är delaktiga i konceptet. Det tar också tid 

innan effekterna och de eventuella vinsterna av förändringen kan ses. Det är alltså viktigt 

att ge tid för att inte riskera att förändringen upplevs misslyckad och att ett nytt 

förändringsarbete påbörjas för snabbt.  

Glöm inte medborgaren – För att inte riskera att medborgarna missuppfattar konceptet och får 

falska förväntningar bör en tydlig och lättförstådd information nå ut till alla 

medborgargrupper. Genom att vara tydlig om både vad medborgarna kan förvänta sig av 

kommunen, vad som förväntas av dem och i vilken mån de kan ha inflytande i en process 

kan ett ömsesidigt förtroende och starkare relation skapas. Utan att ta medborgarnas 

röster på allvar riskerar resultatet blir motsatt effekt och förtroendet minska.  

Arbeta för ökat engagemang – Engagemang har visat sig betydande i ett förändringsarbete och bör 

uppmuntras. Att visa på vilket sätt medarbetarna kan vinna på förändringen kan enligt Gujic 

och Vallström (2007) vara viktigt för att hålla arbetet med Medborgarens fokus vid liv. 

Samtidigt är medborgarnas engagemang viktigt, både vid en processorienterad förändring 

(Gujic & Vallström, 2007)och speciellt vid co-production och medskapande (Albrecht, 2013).  

För att dialoger inte ska riskera att bli icke-representativa och ett sätt att legitimera olika 

beslut av kommunorganisationen är det av stor vikt att ständigt arbeta med att försöka 

skapa engagemang från varje enskild individ och alla medborgargrupper.  

Fortsatt dialog- och demokratiarbete – Botkyrka kommun har länge arbetat med medborgardialog 

och demokrati. En rekommendation är att fortsätta det arbetet och att ständigt utvärdera 

och lära sig av misstag.  

Utvärderingar – Kontinuerliga utvärderingar och uppföljningar rekommenderas efter förändringen av 

managementkoncept Medborgarens fokus och organisationsförändringen till 
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processorientering med syfte att snabbt identifiera problem, vad som inte funkar och 

utrymme för nödvändiga förändringar och utvecklingar. Processorientering bygger på ett 

ständigt effektivitetsarbete för att processerna ska fungera optimalt (Gujic & Vallström, 

2007). 

Fortsätt tänk utifrån ”Medborgarens fokus” – Medborgarens fokus initierar ett sätt att tänka 

gällande kommunens roll gentemot medborgarens. Detta är det centrala i Botkyrka 

kommuns förändringsarbete och kan vara nästa steg i hur kommunen och medborgarens 

relation ska formas. Fortsätt tänk utifrån Medborgarens fokus.  

Arbetet har studerat startfasen inom Botkyrka kommuns perspektivskifte till Medborgarens fokus. 

Genom att se till teori och hur andra verksamheter ser på medborgaren och organisationsutveckling 

har en inblick skapats om vilka möjligheter och utmaningar som kan förekomma vid 

implementeringen av konceptet. Det Botkyrka framförallt kan vinna på införandet av Medborgarens 

fokus är ett större förtroende och godare relation med medborgarna samt med effektiva kommunala 

processer. Genom att initiera ett partnerskap med medborgarna kan ett ömsesidigt engagemang och 

förståelse skapas för vad som bör och kan göras, i enlighet med co-production (Albrecht, 2013). 

Däremot innebär det också en risk att förändring inte sker eller tar en oönskad riktning om inte en 

gemensam förståelse för varför och hur Medborgarens fokus ska praktiseras. En risk kan även vara 

att effektiviseringar och besparingar görs som tar över kommunens tjänster samt en risk att 

medborgarna inte engagerar sig i den mån som krävs för ett co-productive samarbete (Albrecht, 

2013). För vidare forskning kan en granskning av implementeringen samt en undersökning efter 

slutfasen i förändringen till Medborgarens fokus vara av stort intresse, eftersom det kan ge en inblick 

i hur kommunen faktiskt gått till väga samt identifiera nya utmaningar och hinder som förekommer 

under förändringsprocessen. En studie utifrån medborgarnas perspektiv, om medborgaren märker av 

en förändring och om förtroende för kommunorganisationen ökar, kunde även verifiera effekterna 

av implementeringen av Medborgarens fokus.   

Detta arbete hoppas bidra till Botkyrka kommuns förändringsarbete och förståelse för konceptet 

Medborgarens fokus. Det hoppas även bidra till forskningens syn på hur kommuner bör arbeta och 

organisera sig samt inspirera andra kommuner i deras utveckling. Medborgarens fokus kan därför ses 

som nästa managementkoncept avseende kommuners framtida roll och relation till medborgaren.   
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