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Förord 

När jag en gång i tiden, för nu ganska många år sedan, var anställd på ett 
medborgarkontor i norra Botkyrka handlade en av mina arbetsuppgifter om 
att delta i den dåvarande storstadssatsningen i området. Jag satt på många 
stormöten där företrädare för skolan, socialtjänsten, kultur- och ungdomsför-
valtningen och inte minst en lång rad lokala föreningar diskuterade olika sidor 
av utvecklingen i lokalsamhället. Ibland var det lite förvirrat när synpunkter 
och tankar framfördes från många olika perspektiv. Frågor om gatubelysning 
varvades med samtal om arbetslöshet, boendefrågor och mediabilden av om-
rådet, och det märktes ibland att en del av oss tjänstemän fick anstränga oss 
en smula för att se den röda tråden i det vi gjorde tillsammans. Men vi anfördes 
också av ett par områdesutvecklare vars entusiasm nästan alltid smittade av 
sig. De fick oss för det mesta att höja blicken, känna att vi var del av något 
viktigt och meningsfullt, och dessutom på väg åt rätt håll.  

Föga anade jag då att jag flera år senare skulle komma att lägga en hel del 
tid på att fundera på arbetet med gränsöverskridande frågor i offentlig verk-
samhet, och på vikten av sådana där tjänstemän som driver på och med gott 
humör lyckas få en lång rad vitt skilda parter att känna att det gör något vettigt 
tillsammans. Hur gör de när de lyckas skapa engagemang för allt det där som 
inte ges så stor plats i den vanliga verksamheten i en kommunal förvaltning? 
Till sist blev det faktiskt en hel avhandling om ungefär den frågan.   

Att det nu blev en avhandling har jag förstås inte bara mig själv att tacka 
för. Det finns också åtskilliga andra personer som har bidragit till att hjälpa 
fram den här boken, och som jag vill passa på att rikta ett varmt tack till. Först 
och främst riktas ett mycket innerligt sådant tack till min huvudhandledare 
professor Maritta Soininen. Jag har känt dig i många år nu, och du har alltid 
lyckats få mig att tro på det jag håller på med, även när jag har tvivlat själv. 
Tack för all stöttning på den långa vägen! Ett lika varmt tack riktas även till 
min biträdande handledare professor Göran Sundström. Utan båda era kun-
skaper, er förmåga till klarsyn och inte minst stora uthållighet hade denna bok 
aldrig blivit klar. Därom behöva inga lärde tvista.  

På den mödosamma vägen fram till detta förord finns det förstås också 
många andra personer som har behövt traggla sig igenom mina texter och ut-
kast. Och som har gjort det med den äran! Ett stort tack till opponenterna på 
mitt slutseminarium, Martin Qvist och Monica Andersson, som på ett kon-
struktivt och trevligt vis redde ut de inte alldeles små problem som fanns i mitt 
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dåvarande manus Samma tack med samma motivering riktas även till med-
lemmarna i avhandlingskommittén; Andreas Duit, Torbjörn Larsson och Mag-
nus Reitberger.  

Ett tack (och en hälsning!) riktas även till er på det dåvarande Arbetslivs-
institutet som förtjänstfullt läste och kommenterade mina texter med gott hu-
mör; och speciellt Ali Osman, Ragnar Andersson, Anders Neergaard och 
Alireza Bethoui. Och till professor Bo Bengtsson, som en tid fungerade som 
min biträdande handledare, och som bidrog med både entusiasm och goda råd 
till arbetet. Samt förstås till alla ni på institutionen som har dragit ert strå till 
innehållet i den här boken eller på andra vis underlättat för dess tillkomst; och 
särskilt Rune Premfors, Tyra Hertz, Ludvig Beckman, Diane Sainsbury, Gö-
ran Bergström, Merrick Tabor, Christian Antoni Möllerop, Pernilla Nordahl, 
Schauki Karim, Thomas Sommerer, Lena Helldner, Agneta Sundman Claes-
son och – i varmt minne – Åsa Casula Vifell, Bo Lindensjö och Claes Linde. 
Plus såklart även till alla ni trevliga kollegor på plan 5, plan 7 och i skogstor-
pet, ingen nämnd och ingen glömd! 

Sedan har vi alla ni nära och kära som har gjort ert bästa för att få mig att 
känna mig som människa i den här märkliga och till synes ändlösa fasen av 
mitt liv. Tack till mamma Gunmarie, pappa Anders, Inger, Lars, Laila, Örjan, 
Emilia, Martin, Simon, Sofia, Erik, Francesca, René, Christine, Erik, Linda, 
Tiia, Tuomas, Maria, Torsten, Stina, Helena, Per, Fatma, Raija, Carin, Lotta, 
Petter, Roland, Ficre, Daniel och alla ni andra – och till alla era barn! Och 
apropå barn… Tack Jona och Eskil för att ni finns, och för att ni ger mig kärlek 
varje dag. Det behövde jag, och därför är den här boken till er! Och till dig 
Elin som på något vis stod ut. Det här förordet räcker inte till för det tack du 
förtjänar. Så jag får hitta på något bättre sätt – och en god start är nog att helt 
enkelt bara sätta punkt nu. Punkt! 

Hägersten, oktober 2018 
Christofer Lindgren 
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Kapitel 1. Att lägga bilden till rätta 

”Ibland har jag faktiskt tänkt så här, att jag har fruktansvärt mycket nytta av det 
som jag har lärt mig på SAS i kommunal verksamhet. För ibland så måste man 
faktiskt skapa ett behov hos människor. Förstår du? De har det inte, för de vet 
inte bättre. Man måste skapa behov genom att peka på möjligheterna. Och då 
gäller det att vara en bra pedagog. [---] hur får man människor att liksom vilja 
det som man vill att de skall göra? Men ändå inte peka med hela handen? Det 
är lite det som det handlar om.”1

Citatet kommer från en kommunal tjänsteman som funderar över sitt arbete 
med ett projekt inom Equal-programmet2 som ingår i EU:s socialfonder. Hen-
nes ord illustrerar någorlunda väl den övergripande fråga som den här studien 
skall ägna sig åt: Hur får man människor att, som hon uttrycker det; ”vilja det 
som man vill att de skall göra”? Hur gör man för att styra utan att peka med 
hela handen? Och vad kan man göra för att få nya förändringsidéer att falla i 
god jord i en förvaltningsorganisation mestadels bestående av personer och 
verksamheter med andra synfält och prioriteringar än en själv?  
 I tjänstemannens fall är detta inga oviktiga frågor. Tanken med hennes pro-
jekt är att under tre års tid utveckla och pröva en ny icke-diskriminerande re-
kryteringsmodell i såväl hennes egen förvaltning som en rad andra organisat-
ioner. För det ändamålet har hon varit med om att upprätta ett gemensamt s.k. 
’utvecklingspartnerskap’ för arbetet, ansökt om medel från ESF-rådet, och till-
sammans med representanter för de andra organisationerna bl.a. lovat studera 
hur den nya modellen kan ”åstadkomma bestående systemförändringar” i de-
ras verksamheter.3 Problemet i sammanhanget är att varken dessa utfästelser 
eller det ’partnerskap’ som står bakom dem, har någon självklar status i en 
kommunal förvaltningsorganisation där ansvaret för rekryteringar sedan länge 
är förlagt till respektive resultatenhet. ”Man måste skapa ett behov” konstate-
rar tjänstemannen. ”Peka på möjligheterna” för olika människor och ”vara en 
bra pedagog”.

                                                     
1 Intervju med PH 2006-01-17. 
2 Equal var ett program inom Europeiska socialfonden, som i Sverige löpte mellan åren 2001-
2007. Se Svenska ESF-rådet (2004), Wistus (2010), Soininen (2014) samt kapitel 5 i denna bok. 
3 Projektansökan Fair. ESF står för ’Europeiska socialfonden’.
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En studie om meningsstyrning och förvaltning 
Vi skall titta närmare på fallet ovan längre fram i denna studie, men här och 
nu kan det få illustrera två saker. Dels att vissa policyarbeten i offentliga för-
valtningar ibland vilar tungt på enskilda tjänstemäns förmåga att övertyga 
andra parter i sina organisationer om värdet av vissa åtgärder.4 Men också att 
skenet kring ett och samma arbete ibland kan skilja sig åt en del mellan olika 
miljöer. Något som i en miljö kan se ut som en beslutsam policysamverkan 
mellan kommunen och andra organisationer, syftande till att ”åstadkomma be-
stående systemförändringar”, kan i en annan snarare likna en sorts övertal-
ningskampanj, försäljningsprocess eller kort och gott idéer om åtgärder.  
 Denna fråga om vad man ser när man tittar på en aktivitet, och vad parterna 
som befinner sig i aktiviteten själva ser, är på sätt och vis vad denna avhand-
ling handlar om. Men mest intresserar den sig för frågan om varför de ser det 
de ser, och för vilken roll handlingar liknande de som tjänstemannen reflekte-
rar över i citatet ovan kan ha för hur en ny praktik uppfattas inom en förvalt-
ning. Så hur går det till att vara ”en bra pedagog” för att få människor att göra 
det man vill? Och vilka andra medel står till buds om man vill utöva inflytande 
över andras sätt att förstå något? Den här studien är nyfiken på hur man kan 
analysera sådana försök att påverka andra människors sätt att tänka om situat-
ioner och förslag de ställs inför, som en form av styrning.  
 Att platsen för diskussionen om denna styrning är förlagd till arenor och 
processer inom offentliga förvaltningar har emellertid i sin tur även att göra 
med större frågor. En av utgångspunkterna för avhandlingen är att vikten av 
att förstå de metoder som används för att skapa olika former av ’mening’ och 
samförstånd i förvaltningen har blivit större i en tid när offentliga organisat-
ioner dras mellan motstridiga ideal, förväntningar och modeller för styrning 
och organisering. Eller om man så vill; den utgår från uppfattningen om att 
analyser av de sätt på vilka saker och ting fås att kännas vettiga i förvaltnings-
arbetet i förlängningen inte bara har något att säga om utövandet av styrning. 
De kan också bidra till förståelsen av hur en känsla av ’ordning’ och en för-
måga till kollektiv handling skapas i förvaltningen i en tid av komplexitet.  

1.1 Den stora nyordningens tid, och frågorna vid sidan av 
Det statsvetenskapliga sammanhanget för den här studien finns framförallt i 
forskningen om offentlig styrning, och i det som brukar kallas governance-
forskning. Som kommer att diskuteras i nästa kapitel har mycket av denna 
forskning under senare decennier handlat om utvecklingar som uppfattats just 
komplicera den traditionella bilden av offentligt beslutfattande och offentlig 
styrning.5 Förändringar i statens och det politiska systemets villkor har åtföljts
                                                     
4 Jfr. Olsson & Hysing (2012), Hysing (2014) eller Montin & Granberg (2013) s. 89. 
5 Se vidare i kapitel 2 i denna bok. 
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av framväxten av nya praktiker som utmanat gamla idéer om politikskapande.
Sedvanliga institutionella ansvarskedjor har blandats med horisontella styr-
modeller som bygger på idéer om att få många parter att ’dra åt samma håll’,
inslaget av nätverksorienterade och svårgenomskinliga former av politikskap-
ande har ökat, o.s.v. 
 Med intresset för dessa utvecklingar har följt ett relativt brett sökande efter 
nya perspektiv på samhällsstyrning som kan sprida bättre ljus över det som 
pågår.6 Men frågor om vad dessa perspektiv innebär för förståelsen av offent-
liga förvaltningars inre liv har än så länge haft en undanskymd plats i sam-
manhanget. Governanceforskningen har lagt mycket möda på att diskutera de 
processer och relationer som väver samman det politiska systemet med andra 
delar av samhället, och all den koordinering som sker bortom de offentliga 
institutionerna. Hur invävdheten i den komplexa värld som skildras i denna 
forskning hanteras i offentliga förvaltningar, hur gamla och nya praktiker fås 
att samexistera i dem och hur en governanceorienterad syn på förvaltningen
kan tänkas se ut, är däremot ämnen som har behandlats i liten utsträckning.7 I 
denna studie skall vi uppmärksamma varför frågan om meningsskapandet i 
förvaltningen är en viktig pusselbit för att förstå dessa ämnen.  

Kommunerna och den stora nyordningens tid8

Innan vi återkommer till frågan om vad tjänstemannen från inledningen, och 
hennes försök att vara en ”bra pedagog”, har med dessa ämnen att göra skall 
vi grunda resonemanget i en mer konkret illustration av hur denna komplexitet 
ibland kan te sig från en förvaltningshorisont. På de kommande sidorna ges 
en bakgrund om den sorts arbete som denna tjänsteman ägnar sig åt, om de 
utmaningar som tycks finnas i hanteringen av hennes frågor i den kommunala 
förvaltningsmiljö hon befinner sig i, och om de större samhälleliga utveckl-
ingar som har bidragit till att skapa dessa utmaningar. För att börja berättelsen 
i rätt ände skall vi inleda med ett tidshopp till det tidiga 1990-talet. Så här lät 
det i en av de första böcker jag läste i ämnet statsvetenskap:  

”Förhållandena inom kommunerna förändras nu snabbt. Först frikommunför-
söket och sedan den nya kommunallagen har givit kommunerna stor frihet att 
själva utforma sin inre organisation. Ett centralt problem är hur demokrati- och 
rättssäkerhetssynpunkter skall kunna tillgodoses i den nu populära modellen 
med separata beställar- och utförarnämnder.”9

                                                     
6 Se t.ex. Bevir (2011a), Sørensen & Torfing (2007), Kjaer (2004) eller Pierre (red.) (2000).
7 Angående den lite bortglömda frågan om statens inre sätt att fungera i governanceforskningen; 
se Jacobsson, Pierre & Sundström (2015), och för en diskussion om varför skeendena i förvalt-
ningen borde vara intressanta för denna forskning; Frederickson (1999). Se äv. vidare i kap. 2. 
8 Formuleringen ”den stora nyordningens tid” är lånad från Henry Bäcks bok ”Kommunpoliti-
ker i den stora nyordningens tid” (2000).
9 Petersson & Söderlind (1993), Förvaltningspolitik (andra uppl.), s. 296.  
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Boken heter Förvaltningspolitik av Olof Petersson och Donald Söderlind, och 
den upplaga jag läste kom ut mitt under brinnande 1990-talskris. Ett par år 
tidigare hade riksdagen klubbat igenom en ny kommunallag som gav kommu-
nerna nya friheter att utforma sin egen nämndorganisation och att delegera 
ansvar nedåt i organisationen. Några år senare hade merparten av dem genom-
fört betydande organisationsförändringar.10 Många av reformerna bar spår av 
tidens New Public Management-idéer och syftade till effektivisering genom 
renodling av uppgifter och decentralisering av ansvar.11 Mål- och resultatstyr-
ningen fick nu ett brett genomslag, och verksamhets- och budgetansvar över-
fördes till en rad nya och mer specialiserade ansvars- och resultatenheter i de 
kommunala förvaltningarna.12

Frågorna vid sidan av 
Som citatet från Petersson & Söderlind antyder ifrågasattes de här reformerna 
en hel del av statsvetare redan när det begav sig.13 Inte minst renodlingssträ-
vandena anklagades för att ta dålig hänsyn till att politik och politiskt styrda 
organisationer har i uppgift att balansera olika värden och intressen i samhället 
mot varandra. En av de saker som utmärker offentliga organisationer är trots 
allt att de har många mål och funktioner, inte bara några få.14

Vad man möjligen skulle kunna tillägga nu några årtionden senare är dock 
att de eventuella farhågorna om en generell urvattning av vilka hänsyn kom-
munerna ägnar sig åt inte riktigt tycks ha besannats. Som Montin & Granberg 
påpekar har kommunerna under denna tid ”fått eller självmant tagit på sig en 
rad nya politikområden som inte är direkt relaterade till någon speciallagstift-
ning” om vad de måste göra.15 Vid sidan om det välfärdspolitiska arbetet ägnar 
de sig också åt många frågor som går på tvärs av enkla renodlingsideal och 
formella enhetsgränser. De arbetar med t.ex. jämställdhets- och likabehand-
lingsfrågor, folkhälsa, demokratiutveckling, hållbarhets- och klimatpolitik, 
barnkonventionen, regional tillväxt, områdes- och storstadsutveckling, 
kvinnofridsfrågor och mycket annat.  

                                                     
10 Montin (2002), s. 113. 
11 Se Premfors (1999) eller Pierre i Peters & Pierre (red.) (2001) angående speciellt renodlings-
strävandena i förvaltningsreformerna under denna tid. Decentraliserings- och effektiviserings-
målen har i sig en längre historik. Begreppet New Public Management kommer ursprungligen 
från Hood (1991). Se t.ex. Almqvist (2006), Agevall (2005), Pollit & Bouckaert (2004) eller, 
om kommuner; Jacobsson red. (2002), Montin & Granberg (2013) s. 96f. eller Montin (1997). 
12 Ett av motiven för lagändringen var just att underlätta för målstyrningens införande i kom-
munerna (Petersson 1992). Se Montin (1997) för statistik om införandet av olika NPM-influe-
rade förnyelsemodeller i kommunerna, åren 1988, 1993 och 1995.
13 Se Jansson & Forssell (1995), Forssell (1994), Petersson & Söderlind (1993), Montin (1992). 
14 Se Christensen, Lagreid, Roness & Røvik (2005) s. 14f. för en längre diskussion, eller Lun-
dqvist (1998).   
15 Montin & Granberg (2013) s. 89.  
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1.2 Generationer av politik 
När tjänstemannen från inledningen arbetar med att förebygga diskriminering 
vid rekrytering så faller hennes arbete således in i en typ av tvärgående poli-
cyarbeten som är tämligen vanliga, och som i sig kan ses som ett uttryck för 
att kommunerna fortfarande vill många saker på en och samma gång. Mycket 
av deras välfärdspolitiska arbete inom ’vård, skola och omsorg’ grundas 
alltjämt på målstyrning och decentraliserade verksamhetsansvar.16 Men lika-
fullt sysslar de kommunala förvaltningarna även med gemensamma förvalt-
ningsövergripande frågor.17 Däremot är det inte alldeles klart hur de gör det 
och hur de handskas med de dilemman som tycks komma med detta arbete.

För att synliggöra dessa dilemman behövs först en kort diskussion om de 
politikområden som berördes ovan ur ett lite större perspektiv. En gemensam 
nämnare hos dem är alltså att de inte tillhör vare sig välfärdspolitiken eller 
andra områden där tvingande speciallagstiftning reglerar vad kommunerna 
måste göra, vad de får göra och vad de inte får göra.18 Snarare handlar det om 
frågor som har kännetecknats av jämförelsevis lite tvingande statlig reglering. 
Men förutom detta delar de också vissa andra drag. I litteraturen har de ibland 
beskrivits som del av en egen ”tredje generation” av politikområden.19 Som 
Montin & Hedlund skriver: 

”En översiktlig historieskrivning av välfärdsstatens utveckling ger vid handen 
att det i Sverige för närvarande utvecklas vad som har kallats den ’tredje gene-
rationens politikområden’ […] Den första generationen består av dels den 
grundläggande reformeringen av statens styrelse, nämligen tillkomsten av den 
representativa demokratin, dels de första stegen mot en välfärdsstat (1920–30-
talen). Den andra generationen politikområden hör till välfärdsstatens uppbygg-
nad och konsolidering (1940–70-talen). De viktigaste kännetecknen är att en 
relativt väl sammanhållen offentlig sektor bestående av statliga myndigheter 
och kommuner/landsting genomför nationellt beslutade reformprogram. Den 
tredje generationens politikområden kännetecknas av ett ökat samarbete mellan 
olika samhälleliga aktörer […] Statens roll framstår här som möjliggörande 
snarare än styrande i traditionell mening”.20

Likabehandlingsfrågorna, klimatarbetet, arbetet för regional tillväxt etc. hör 
enligt denna sortering till en grupp politikområden som har formerats mesta-
dels efter välfärdsstatens uppbyggnad, och som ofta har styrts på bitvis nya 
sätt. I denna grupp har inslaget av offentligt institutionsbyggande och lagstift-
ning överlag varit mindre framträdande än i tidigare ’generationer’. Politiks-
kapandet har istället vilat på andra idéer om samhällelig problemlösning, och 
                                                     
16 Och inte minst även på konkurrens med andra leverantörer. Se Blomqvist (2016).  
17 Se vidare i kapitel 4. 
18 Andra speciallagsreglerade områden är bl.a. plan, bygg och miljöfrågor. Se Erlingsson & 
Wänström (2015) s. 57 ff., eller Montin (2010) s. 126 ff. 
19 Se Montin (2007), Montin (2009), Montin & Hedlund (2009). 
20 Montin & Hedlund (2009), sid. 14f. Se äv. Montin (2007) samt Pierre & Peters (2000) s. 65f. 
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präglats av en stark tilltro till samordning av befintliga institutioner och aktö-
rer i samhället, och till användandet av olika slags ’mjuka’ styrmedel för att 
uppnå detta.21

Fler hänsyn eller färre? 
Om vi håller fast vid den stora bilden en stund, så har dessa frågor alltså for-
merats som politikområden i en tid när den offentliga styrningen som helhet 
har blivit mer varierad.22 Traditionell sektorsorganisering har kommit att blan-
das upp med modeller där många parter förväntas kunna axla kollektiva upp-
gifter tillsammans. För kommunala förvaltningar likväl som för många andra 
offentliga organisationer, innebär detta dock samtidigt att listan över frågor 
som de förväntas arbeta med har blivit längre.23 Med de nya politikområdena 
har nya mål lagts till den offentliga och politiska agendan, fast utan någon 
egentlig utbyggnad av den offentliga sektorn. Frågorna har istället ofta setts 
som en sorts ’perspektiv’ som är tänkta att integreras i befintliga verksam-
heter, och gärna i samarbete med andra parter.24

Mot denna utveckling kan man i de kommunala förvaltningarnas fall dock 
ställa idéinnehållet i de 1990-talsreformer som diskuterades ovan, och vars 
underliggande logik blir mest tydlig i ljuset av NPM-diskussionen. Åt-
minstone en av grunderna för denna i övrigt ganska spretiga samling reform-
recept finns i idén om att offentliga verksamheter kan effektiviseras om de 
drivs mer i enlighet med ett näringslivsideal, d.v.s. med fokus på vad som skall 
uppnås.25 Syftet med åtgärder såsom att dela upp offentliga organisationer i 
mindre och mer specialiserade enheter och att styra mer mot prestationer än 
processer, är att ge utrymme och incitament för den enskilda enheten att foku-
sera på sina huvuduppdrag. Varje verksamhet skall vara på det klara med vad 
som är viktigast i deras arbete och ges friheten att uppnå detta. 

1.3 Centrifugala utmaningar 
Ställda tillsammans ger dessa generella utvecklingar en vink om de dilemman 
som många kommunala tjänstemannaledningar kan tänkas ställas inför i arbe-
tet med de tvärgående ’tredjegenerations-frågorna’. Samtidigt som förvänt-
ningarna har ökat på kommunerna att införliva fler hänsyn i sin verksamhet, 
har samma verksamhet genomgått förändringar som syftat till renodling och 

                                                     
21 Se Montin & Hedlund (2009), samt vidare i kapitel 4 i denna bok. 
22 Jfr. Hertting & Vedung (2009) sid 32; ”Vi lever i en värld med allt fler konkurrerande idéer 
om vad som är lämpliga strategier för politisk styrning”. 
23 Ibland talas det om en samtida ”perspektivträngsel”. Se Montin & Granberg (2013) s. 89, 
men även ESV-rapporten ”Att styra med generella krav i staten” (ESV 2003:30). 
24 Se Montin & Hedlund (2009), samt vidare i kapitel 4 i denna bok. 
25 Se t.ex. Lantto (2001), Christensen (2002) eller Haque (2007). 
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effektivisering. Med reformerna har förvaltningens delar blivit mer autonoma, 
och mycket av styrningen har grundats på idén om att klargöra vem som an-
svarar för vad. Men likväl har anspråken på förmågan att arbeta med frågor 
som bygger på kollektiva insatser, samarbeten och gemensamma ansvar ökat. 

Styrning, samordning och samverkan 
Tar man resonemanget ett steg vidare tycks denna bild rymma utmaningar 
som handlar om såväl vad frågor som hur frågor. Den förstnämnda problema-
tiken kan tänkas återkomma i olika skepnader i styrningen av tredjegenerat-
ionsarbetet, men handlar sannolikt i praktiken ofta om behovet att få en sam-
ling numera relativt självständiga och mestadels välfärdspolitiska verksam-
heter, styrda huvudsakligen med hjälp av modeller som i princip kräver en 
klar prioritering mellan olika offentliga hänsyn,26 att alls vilja engagera sig i 
frågor som uppfattas ligga vid sidan av deras egentliga huvuduppgifter.    
 Den andra och mer hur-orienterade utmaningen kretsar kring samordningen 
av arbetet med de av dessa frågor som berör stora delar av förvaltningen. For-
mellt sett är kommunen alltjämt en organisation i såväl politisk som juridisk 
mening, med en gemensam politik även i tvärgående frågor. Men sedan det 
tidiga 1990-talet har enskilda enheter alltså fått större befogenheter att själva 
avgöra hur man vill arbeta med olika sakfrågor, och dessutom har samhälls-
styrningen på den tredje generationens politikområden satt djupa spår i for-
merna för arbetet. I realiteten har mycket av kommunernas insatser drivits som 
projekt med finansiering från EU eller olika statliga satsningar.27 Med dessa 
medel har ofta följt krav om deltagandet i olika ’partnerskap’, ’utvecklingsav-
tal’ och andra samverkansarrangemang med andra organisationer. Delar av 
arbetet har därmed tenderat att flytta ut till arenor och processer utanför för-
valtningen.28

Ett arbete som dragits isär, och organisering under fragmentering 
Sett från en ledningshorisont har dessa utvecklingar haft det gemensamt att de 
har minskat möjligheterna att dirigera arbetet med dessa frågor ’från ovan’ 
genom ett traditionellt centralt beslutsfattande.29 Med decentraliseringen har 
vissa delar av formandet av åtgärderna på dessa områden förskjutits nedåt i 
förvaltningen, med samverkandet har andra delar rört sig utåt mot arenor del-
vis vid sidan om densamma. Arbetet som helhet har således spridits ut, och 
samordningen av det som görs tycks ha blivit mer avhängig av någon sorts 
samförstånd mellan ibland många parter med egna beslutsbefogenheter.  

Någonstans i detta centrifugala tillstånd finner man tjänstemän likt den som 
förekom i inledningen till detta kapitel, som har i uppgift att ’leda’ arbetet med 

                                                     
26 Christensen & Lagreid m.fl. (2005). 
27 Se Montin (2010), Montin & Hedlund (2009) samt kapitel 4 i denna bok. 
28 Jfr. Elander (1999), Mörh & Sahlin-Andersson (2006), Pierre & Sundström (2009) .  
29 Se vidare i kapitel 4. 
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dessa frågor i sina förvaltningar och som tycks behöva skapa sådana samför-
stånd för att få saker att hända. För att nå dithän måste de både förmå en upp-
sättning ganska självständiga enheter i den egna organisationen att vilja arbeta 
med den här sortens frågor, och dessutom få såväl dessa som en ibland vid 
samling ”partners” från andra delar av samhället att samlas kring vissa kon-
kreta åtgärder. Men därtill tycks dessa tjänstemän också behöva kunna hantera 
själva processen där åtgärderna i dessa frågor formas, och det lite oklara för-
hållandet mellan de platser och praktiker där arbetet med dem bedrivs. 

Självständighetsdilemman och ordningsfrågor   
Svåröverskådligheten i fråga om hur arbetet med de tvärgående politikområ-
dena bedrivs i kommunerna har inte minst med den senare frågan att göra, och 
med det faktum att det decentraliserade formandet av olika ”samförstånd” i
dessa frågor emellanåt tycks behöva ske på flera platser samtidigt: Dels på de 
arenor där kommunen som part samverkar med andra organisationer, dels i de 
interna miljöer där ’kommunen’ inte sällan är en organisation som består av 
en konstellation ganska självständiga enheter och verksamheter av olika slag. 

Hur dessa processer fås att hålla ihop är inte alldeles självklart. Abstrakt 
sett innefattar både de inre och yttre sidorna av arbetet någon form av ömse-
sidig anpassning mellan parter med olika grader av autonomi, som söker göra 
gemensam sak i en fråga. Men samtidigt tycks också just idéer om autonomi 
kunna ställas på sin spets när yttre samverkansorgan läggs ovanpå interna 
samordningsprocesser.30 Som flera forskare har påpekat blev sådana idéer 
dessutom mer laddade i många förvaltningar i spåren av 1990-talsreformerna.
Gränserna mellan förvaltningens delar skärptes, sammanhållningen försvaga-
des och de nya resultatenheter som skapats kom ofta att utveckla mer av en 
identitet som egna organisationer.31 Frågan om hur och när sådana enheter går 
med på att underordna sig eventuella beslut i gemensamma yttre samverkans-
organ, där kommunen är en part av många, är långtifrån given. 

Från den synvinkeln tycks de tjänstemän som har i uppdrag att leda arbetet 
med dessa frågor i de kommunala förvaltningarna alltså också befinna sig i en 
roll som kräver viss fingertoppskänsla. De behöver vara ”bra pedagoger” nog 
för att inte bara kunna motivera andra parter att ägna sig åt vissa åtgärder, utan 
också för att undvika att hamna i lägen där arbetet låses fast i diskussioner om 
vad som kan bestämmas i vilket fora och för vems räkning. Och väl i sådana 
lägen, tycks de behöva kunna ge begripliga svar på hur saker och ting hänger 
ihop som uppfattas som vettiga och acceptabla av alla berörda parter.  

                                                     
30 Som Mörth & Sahlin-Andersson (2006) påpekar är all organiserad samverkan förenad med 
det de kallar ”självständighetsdilemman”. Se vidare kapitel 4.
31 Brunsson & Sahlin-Andersson (1998) i Ahrne (red.), Brunsson & Sahlin-Andersson (2000), 
Christensen & Lagreid m.fl. (2005) sid. 87 f., Johansson (2002). 
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1.4 Governanceforskningen och meningsskapandet 
Om vi återvänder till den governanceforskning som utgör det större samman-
hanget för den här studien, skulle den här sortens dilemman i de lokala arbetet 
med tvärgående frågor kunna ses en illustration av de spänningar och oklar-
heter som ibland uppstår på mikronivå i mötet mellan olika samhällstyrnings-
logiker.32 I en tid när vertikala ansvarskedjor och styrmodeller som bygger på 
klart definierade mål och uppdrag för offentliga verksamheter samexisterar 
och blandas med horisontella idéer om gemensamma ansvar, ”partnerskaps-
lösningar” och andra nyare instrument för politikskapande, skapas ibland si-
tuationer som inte passar in i den vanliga ordningen för hur policyarbeten och 
förändringsprocesser bör gå till. Oklarheter uppstår och innebörden i det som 
pågår måste tolkas, förklaras och begripliggöras för att kollektiv handling 
skall bli möjlig.  

Att även förvaltningar numera har ett till synes påtagligt behov av att kunna 
hantera den här sortens komplexitet är en av anledningarna till varför den här 
studien intresserar sig för meningsskapandets roll i deras arbete. Som påpeka-
des inledningsvis har frågor om offentliga förvaltningars inre liv alltså fått 
relativt lite uppmärksamhet i governanceforskningen33, och ett sätt att få kun-
skap om deras sätt att leva med motstridiga idéer och styrlogiker kan vara att 
studera de tjänstemän som tycks behöva stå för en del av själva hanteringen.34

Genom analyser av deras metoder för att få bilden av arbetet med vissa frågor 
och praktiker att gå ihop för andra parter i förvaltningen, kan man få inblickar 
i större frågor om hur ’ordning’ skapas och bibehålls i förvaltningen i en tid 
där allt fler förväntningar tycks ställas till dess arbete. 

Den andra anledningen är att dessa meningsskapandeaktiviteter alltså även 
är tillfällen för utövandet av styrning, och att denna styrning är intressant i
egen rätt. För såvida arbetet med vissa policyfrågor i offentlig verksamhet nu 
delvis vilar på enskilda tjänstemäns metoder för att övertyga, entusiasmera 
och förklara för andra parter hur och varför de bör ägna sig åt dem, så spelar 
dessa metoder ytterst även roll för större frågor om det som brukar kallas ”de-
mokratins och folkviljans förverkligande”.35 Förståelsen av denna styrning har 
betydelse för samtalet om hur sammanvägningen av värden i offentlig förvalt-
ning fungerar i praktiken. 

Meningsskapande i governanceforskningen 
Även om intresset för det som pågår inom offentliga organisationer har varit 
relativt svalt i governanceforskningen så har dock diskussionen om menings-

                                                     
32 Jfr. Bevir & Rhodes (2011). 
33 Se t.ex. Jacobsson, Pierre & Sundström (2015). 
34 Jfr. Hajer & Wagenaar (2003). 
35 Jfr. Premfors (1998) i Ahrne (red.) s. 20 f.  
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skapande i olika varianter varit desto större. Governancelitteraturen har be-
handlat ämnen som rör såväl frågor om hur olika ”dilemman” på mikro-nivå 
hanteras genom meningsskapandeprocesser, som frågor om den proaktiva 
styrning som ibland ligger bakom formeringen av vissa förståelser av pro-
blem, mål och handlingssammanhang hos olika grupper av aktörer. Samtidigt 
har dock denna litteratur som helhet varit relativt splittrad. Det har inte varit 
fråga om ett samtal om meningsskapandefrågorna utan snarare om många 
samtal, från ibland ganska skilda utsiktspunkter. Vi skall uppmärksamma de 
två riktningar som ligger närmast den här studiens ämne.      

Metagovernance och meningsskapande som styrform 
I den första och mer ’ovanifrån-orienterade’ varianten av governanceforsk-
ning är det just frågan om proaktiv styrning av andra parters meningsskapande 
som har diskuterats. Meningsskapande har betraktats som en form av meta-
styrning, utifrån ett intresse för större frågeställningar om ”centrums” möjlig-
heter att utöva styrning av samhället i ett läge där globalisering, decentrali-
sering, privatiseringar och andra krafter har förflyttat makt bort från staten, 
beroendet av andra aktörer har ökat, och utrymmet för användandet av hierar-
kiska styrmedel har minskat. Som Sørensen skriver:

”we are witnessing a change in the way society is being governed […] it be-
comes more and more difficult for one actor – whether a king, an emperor or a 
democratically elected body of politicians – to exercise sovereign rule”.36

Med en viss förenkling har denna forskning vilat på observationen att ”cent-
rum” i ökad grad använder sig av olika mjuka och indirekta styrformer i sina 
försök att påverka andra samhällsaktörer. Genom olika typer av metagover-
nance av t.ex. ”spelets regler” eller av de ekonomiska incitamenten för andra 
parters handlande, kan den påverka förutsättningarna för olika formellt auto-
noma aktörers göranden, och till denna verktygslåda hör även olika slags me-
ningsskapandeaktiviteter.37 Med hjälp av s.k. storytelling – förmedlandet av 
sammanhållna ramberättelser med en viss struktur – försöker ”centrum” forma 
andra parters förståelse av de uppgifter de förväntas lösa, och alstra idéer, upp-
fattningar och identiteter på ett sätt som kan tänkas leda de relativt självsty-
rande aktörernas handlade i en viss riktning. Med Sørensens ord:

“Metagovernance through storytelling represents a forceful means to influence 
self-governing actors and thus to promote unitary strategies to problem solving. 
Through storytelling, it is possible to shape images of rational behavior through 

                                                     
36 Sørensen (2006) s. 98. 
37 Se t.ex. Sørensen & Torfing (2009), Torfing & Triantafillou (2013), Larsson (2015) eller 
Sørensen & Torfing (2007). Se även vidare i kapitel 2 i denna bok. 
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the construction of interests, images of friend-enemy relations, and visions of 
past and possible futures for individuals and groups and society at large”38

Meningsskapande som sätt att skapa lokal ordning  
I den andra och betydligt mer ’underifrån-orienterade’ varianten av gover-
nanceforskning har intresset för meningsskapande haft en annan riktning. Här 
har fokus främst legat på frågan om hur det är att befinna sig i praktiker där 
många behov, principer och problemuppfattningar gör sig påminda samtidigt, 
och som framkallar ”dilemman” av olika slag för de inblandade aktörerna. 
Intresset i detta spår har främst kretsat kring meningsskapande som ett sätt att 
skapa lokal ordning i dessa praktiker.39 Även här har dock mycket av tonvikten 
lagts vid berättelsernas roll i meningskapandeprocesser. Diskussionen har i 
hög grad vilat på det som brukar kallas narrativa ansatser, fast nu från ett mi-
krobetonat perspektiv. Som Rhodes formulerar det behövs analyser som:

”begins from the insight that to understand actions, practises and institutions 
we need to grasp the relevant meanings, the beliefs and preferences of the peo-
ple involved”40

Med en motsvarande förenkling som ovan har budskapet i denna forskning 
varit att dessa frågor bör ställas i centrum för governanceanalysen, och att det 
krävs aktörsorienterade och underifrån-fokuserade ansatser för att förklara 
alla slags mönster av ordnat styre.41 Som Rhodes skriver innebär en sådan ap-
proach ett skifte från institutioner till ”meanings in action”42, och från samhäl-
leliga styrlogiker till narrativ. Det handlar om att visa hur governance eller 
’ordning’ skapas underifrån när motstridiga föreställningar, konkurrerande 
traditioner och olika dilemman ger upphov till nya praktiker, som fås att hålla 
samman genom för ändamålet formade berättelser av olika slag. Som Bevir & 
Rhodes skriver:

”A decentred approach suggests […] that these everyday practises arise from 
situated agents whose beliefs and actions are informed by traditions and ex-
pressed in stories. [---] Governance is not any set of characteristics. It is the 
stories people use to construct, convey and explain traditions, dilemmas, beliefs 
and practises”43

                                                     
38 Sørensen (2006) s. 101. 
39 Jfr. Bevir & Rhodes (2011), Bevir (2003), Hajer (2003) eller Rhodes (2006). 
40 Rhodes (2007) s. 1251. 
41 Se Bevir & Rhodes (2011) s. 209f., Bevir (2003) s. 461, eller Rhodes (2006) s.103 f.  
42 Rhodes (2007) s. 1259.
43 Bevir & Rhodes (2011), s. 212.
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1.5 Perspektivet i denna undersökning 
Som har framgått ovan har synvinkeln i den här avhandlingen alltså en hel del 
gemensamt med båda riktningarna ovan. Liksom i den senare varianten av 
governanceforskning är intresset även här riktat mot hur dilemman ter sig från 
en lokal horisont, och mot hur problem kan tänkas uppträda på den nivå som 
t.ex. kommunala tjänstemän befinner sig på. Som hos Rhodes ovan bygger 
den på utgångspunkten att människors sätt att tolka och förstå de situationer 
de befinner sig har stor betydelse för hur de agerar i desamma.44 Men liksom 
i forskningen om metastyrning är det här också en studie som är intresserad 
av hur sådana förståelser kommer på plats, och av det utrymme för styrning 
som finns i dessa processer. 

Hur sådan styrning kan förstås och analyseras är den centrala frågan i av-
handlingen. Men avsikten är även att studera denna fråga i en förvaltnings-
kontext, och på ett sätt som förhoppningsvis kan bidra till att sprida lite ljus 
över större frågor om meningsskapandets roll för förvaltningar, och för deras 
förmåga att leva med komplexitet och motstridigheter i sin omgivning.  

Behovet av ett breddat synfält 
Det senare motivet har spelat stor roll för valet av teoretisk utgångspunkt för 
studien. Liksom i mycket av governanceforskningen överlag har diskussionen 
av meningsskapande i båda riktningarna ovan mestadels handlat om praktiker 
och processer som utspelas bortom politikens formella institutioner.45 Studier 
av det som sker inom dessa institutioner är sällsynta, och när väl menings-
skapandet i offentliga organisationer har uppmärksammats har det sällan rela-
teras till någon mer övergripande teori om dess roll för dessa organisationers 
sätt att fungera, eller för den delen om villkoren för utövandet av styrning av 
meningsskapandet i denna kontext.46

 Förutom frågan om governanceanalysens tillämpningar finns det dock yt-
terligare en faktor som har spelat in i studiens val av teoretiskt angreppssätt, 
och som har en mer direkt relevans för förståelsen av meningsskapande som 
just styrform. Som framgick ovan har intresset för denna tematik i gover-
nanceforskningen alltså huvudsakligen kretsat kring analyser av ’berättelser’ 
som form och handling. Grundargumentet är att berättelser har en viktig funkt-
ion i människors tänkande.47 Mycket kunskap som förmedlas mellan männi-
skor sker i form av berättelser, de förstår verkligheten och sig själva med hjälp 
av olika slags berättelser, och etablerande av sådana kan därför också vara ett 
effektivt sätt att påverka andra människors konstruerande av mening.48

                                                     
44 Detta är också känt som det s.k. ”Thomas-teoremet”. Thomas & Thomas (1928) s. 571-572.
45 Jfr. Dannestam (2009).
46 Såväl Rhodes (2011) ”Everyday life in British government” som Bevirs (2011b) “Public Ad-
minstration as storytelling” saknar enligt min mening en sådan övergripande teoretisering. 
47 Jfr. Weick (1995) s. 127 f. 
48 Se t.ex. Czarniawska (1997), Gabriel (2000), Boje (1991). 
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Synpunkten i denna avhandling är dock att detta lite ensidiga intresse för 
”storytelling” och narration i samtalet om styrning av andra grupper menings-
skapande har givit governanceforskningen en relativt snäv utblick på frågor 
om hur sådan styrning kan utövas, och studeras.49 Och då inte minst på en 
analytisk mikronivå. Det som i en vidare samhällsvetenskaplig tradition kallas 
för ”symbolisk styrning” är ett forskningsfält som innefattar ett intresse för 
fler typer av handlingar än enbart förmedlandet av ”berättelser”, och för fler 
typer av angreppssätt än enbart narrativa för att studera dessa handlingar.50

”Storytelling” må vara ett kraftfullt medel för att påverka andra människors 
sätt att förstå sig på det de ägnar sig åt. Men det är inte nödvändigtvis det enda 
medlet för att utöva inflytande över andras förståelseprocesser. 

Sensemaking och organisationer som meningshanterande system   
Föresatsen i denna studie är att försöka bidra till att bredda denna utblick. ge-
nom tillämpandet av en mer utpräglat organisationsteoretisk utgångspunkt för 
analysen av styrning av meningsskapandeprocesser. Närmare bestämt kom-
mer denna styrning i avhandlingen att studeras med hjälp av det sensemaking-
perspektiv som främst har formulerats av Karl Weick, och med stöd i den
forskning om organisationsledning som har tillämpat denna ansats.51

Som teoretisk ansats är sensemaking-perspektivet intressant för den här 
studien av flera skäl. Till att börja med handlar det om meningsskapandet i 
organisationer, vilket underlättar för en analys i en förvaltningskontext. I fo-
kus står frågan om hur organisationer gör för att begripliggöra omvärldsfak-
torer för sig själv som ett led i deras formerande av handling. För det andra är 
synvinkeln på dessa processer riktad mot en mikronivå, och för det tredje är 
det därtill ett perspektiv som intresserar sig för just processen när situationer 
och händelser får mening i en organisation.52 Att på detta vis uppmärksamma 
de moment och element som är inblandade i konstruerandet av mening i orga-
nisationer ger i sig en bra grund för analyser av hur och när påverkan på sådana 
processer kan utövas. Och till sist är det framförallt meningsskapandet i mång-
tydiga eller obekanta situationer som står i centrum för sensemakingperspek-
tivet. Intresset är riktat mot det som sker vid tillfällen när organisationens van-
liga tumregler och rutiner för processandet av information inte är gångbara.    

Den mer styrningsorienterade forskningstradition om organisationsledning 
som har vuxit fram ur sensemakingperspektivet kallas ibland ”sensegiving-

                                                     
49 Som Aspers (2007 s. 35) har uttryckt det möjliggör teori förståelse, men den kan samtidigt 
också hindra annan förståelse. Om en hel forskningsdiskurs förlitar sig på vissa teoretiska verk-
tyg går det således också ut över bredden i samtalet, och i den kunskap som samlas in. 
50 Se t.ex. Fiss & Zajac (2007), Zott & Huy (2007), Ashforth & Humphrey (1997), Ashford et. 
al. (1998), Czarniawska (1988), Weick (1985), Smirchich & Morgan (1982), Jones (1996). 
51 Se främst Weick (1995) för en sammanhållen formulering av perspektivet., men även Sand-
berg & Tsoukas (2015) för en diskussion om forskningsläget.   
52 Jfr. Abolafia (2010) angående processtänkandet i sensemakingperspektivet. 
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studier”, med anspelning på ett syster-begrepp som har lanserats av Gioia & 
Chittipeddi. ”Sensegiving” kan, med deras definition, förstås som: 

”Processen att försöka påverka andras sensemaking och konstruerande av me-
ning i riktning mot en önskad definition av en organisatoriska verkligheten.”53

Om terminologin i avhandlingen 
Definitionen ovan ger en idé om hur det som i den här studien kommer att 
kallas ’meningsstyrning’ kan förstås från ett sensemakingperspektiv. Men här 
behövs också ett klargörande om terminologin i boken. Istället för ”sense-
giving” kommer oftast termen ”meningsstyrning” att användas i denna av-
handling. Skälet har inte enbart att göra med försöket att undvika anglicismer, 
utan också med att det finns ett visst egenvärde i att använda en mer allmän 
term för att diskutera den här typen av styrning.54 Som påpekades ovan har det 
statsvetenskapliga samtalet om försök att påverka andras meningsskapande
hittills alltså ofta förts med termer som redan på förhand är knutna till en viss 
analytisk ansats. Språkbruket i sig skymmer sikten för det faktum att den här 
formen av påverkan kan studeras på flera olika sätt. 

”Meningsstyrning” är i denna bok således tänkt att förstås som en sorts ge-
nerisk term för det som skulle kunna definieras som: 

 Försök att utöva inflytande över andra parters sätt att uppfatta och förstå situ-
ationer och förslag de ställs inför, i syfte att påverka deras agerande.55

Definitionen ovan är tänkt att vara bred nog för att kunna användas av de flesta 
studier som befattar sig med försök att påverka andra människors konstruktion 
av mening, på en mikronivå, oavsett ansats. Det betyder dock inte att alla dessa 
ansatser kommer att diskuteras i denna avhandling. I den här boken studeras 
och analyseras denna styrning utifrån ett sensemakingperspektiv. 

Om annan forskning  
I klartext innebär detta två saker i fråga om studiens förhållande till annan och 
närbesläktad forskning. Den ena är att det som är viktigt för denna avhandling 
först och främst är att utforska sensemakingperspektivs tillämpning och an-
vändarbarhet i en statsvetenskaplig styrningsanalys, från ett governanceper-

                                                     
53 Gioia & Chittipeddi (1991) s 442. Min översättning från engelska. 
54 Det finns förstås andra allmänna termer som också kunde ha använts. Exempelvis ”inform-
ationsstyrning” (jfr. Hertting & Vedung 2009) eller ”symbolisk styrning” (jfr. Fiss & Zajac 
2007). Sundström & Pierre (2009 s. 20) använder formuleringen ”konstruktion av mening via 
uttalanden”. Dessa alternativa termer har dock, enligt mig, nackdelen att de antingen är för
allmänna, eller att de inte ger utrymme för diskussion om det faktum att påverkan på andras 
meningsskapande även kan utövas på andra sätt än genom direkt kommunikation (se kap. 3).    
55 Detta är min egen definition. 
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spektiv. Tanken är däremot inte att försöka ställa denna ansats mot andra teo-
retiska verktyg, såsom ”storytelling” eller olika former av diskursanalys, på 
ett systematiskt vis, och heller inte att diskutera dessa ansatsers förhållande 
till mer övergripande narrativa och lingvistiska idétraditioner.56

Det andra är att studien heller inte kommer att ta sig an forskning som har 
använt sig av sensemakingperspektivet i andra syften än ovan. Sensemaking-
ansatsen har använts tidigare på olika sätt även i en svensk statsvetenskaplig 
kontext, om än inte explicit för att diskutera frågor om styrning.57 För den här 
avhandlingen består dock dess värde framförallt i att den ger utrymme för en 
vidgad diskussion om just meningsstyrning, och i det avseendet har den två 
slags fördelar. Dels är den ’öppen’ nog för att tillåta analyser av ett relativt 
brett spektrum av tänkbara sätt att påverka andras förståelseprocesser. Men 
dessutom är den en teori om organisering, i den betydelsen att den handlar om 
meningsskapandets roll i formerandet av kollektiv handling inom organisat-
ioner. Att så är fallet gör det i förlängningen lättare att även sätta frågan om 
meningsstyrning i förbindelse med en större tematik om offentliga förvalt-
ningars sätt att hantera de motstridiga förväntningar som riktas mot dem.      

1.6 Forskningsuppgiften  
Den forskningsuppgift som står i centrum för denna studie handlar alltså fram-
förallt om att förstå meningsskapande som styrform, på mikronivå i en för-
valtningskontext, utifrån ett sensemakingperspektiv. Denna uppgift kommer
att angripas på två sätt. Det första består i ett teoretiskt arbete för att införliva 
sensemakingansatsen i en statsvetenskaplig governancediskurs, dels genom 
att visa varför governanceforskningen har ett behov av teori om meningsskap-
ande och meningsstyrning i offentlig förvaltning, dels genom att precisera de 
delar i sensemakingperpektivet som behöver förtydligas för att det bättre skall 
uppfylla detta behov. Målet för detta arbete är att så småningom komma fram 
till en preliminär ram för hur meningsstyrning kan tänkas utövas och analyse-
ras i en offentlig förvaltningskontext, utifrån parametrar som är relevanta för 
en styrningsanalys från ett governanceperspektiv.  
 Studiens andra sätt att ta sig an forskningsuppgiften handlar om att tillämpa 
och utforska detta ramverk i en empirisk undersökning i ett par kommuner, 
där fokus ligger på analyser av tjänstemäns försök att få gensvar i sina förvalt-
ningar för ett förändringsarbete i samverkansform, som i princip berör alla 
                                                     
56 Se t.ex. Colville, Brown & Pye (2012) sid, 6 f., Weick (2011) eller Abolafia (2010) för dis-
kussioner om sensemaking och storytelling. 
57 Se speciellt Monika Perssons avhandling ”The Dynamics of Policy Formation – Making 
Sense of Public Unsafety (2014), eller Sara Brorströms dito “Kommunala satsningar av bety-
delse – en fråga om identitet, förnuft och tillfälligheter” (2010), och för en tematiskt besläktad 
studie i en annan disciplin: Sara von Platens avhandling ”Intern kommunikation och menings-
skapande vid strategisk organisationsförändring – en studie av Sveriges Television” (2006).   
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verksamheter i deras organisationer. Det är i denna del av studien vi skall åter-
knyta kontakten med den tjänsteman som fanns med i inledningen till detta 
kapitel, och hennes försök att ”skapa ett behov” av förändrade rekryteringsru-
tiner i sin kommunala förvaltningsorganisation. 

Syftet 
Gemensamt för både delarna i studien är att de i slutändan har ett övergripande 
teoretiskt ändamål. Mot bakgrund av diskussionen ovan är detta överordnade 
syfte med avhandlingen att bidra till en utveckling av statsvetenskaplig styr-
ningsteori från ett governanceperspektiv, och mer precist att bidra till förstå-
elsen av hur meningsskapande kan förstås och studeras som styrverktyg på en 
analytisk mikronivå. Därigenom vill den här boken i förlängningen också öka 
förståelsen för hur offentliga förvaltningar kan få motstridiga principer i och 
krav på deras verksamhet att fungera tillsammans.  

De frågor som har ställts upp som vägledning för studien har framförallt att 
göra med målsättningen om att bidra till förståelsen för meningsskapande som 
styrform, och vars viktigaste element består i att komma åt, sortera och visa 
på de sätt på vilka den här sortens styrning kan utövas i en förvaltningskontext. 
Huvudfrågeställningen för studien lyder därför kort och gott: 

Genom vilka typer av handlingar kan meningsstyrning utövas i offent-
liga förvaltningar? 

Denna huvudfråga är tänkt att besvaras genom både det teoretiska och empi-
riska arbetet i studien, men där den senare uppgiften också rymmer ett antal 
steg som mycket väl skulle kunna formuleras i termer av delfrågor. Däribland 
frågor av typen ’hur gick de studerade tjänstemännens till väga för att mobili-
sera olika enheter i det aktuella förändringsarbetet’, ’vilka ord och termer an-
vändes för att gestalta arbetet’, ’vill roll intog tjänstemännen i spridandet av 
information till och från olika deltagare’ o.s.v. Eftersom de vägval som ligger 
bakom den här typen av frågor kommer att preciseras först inför den empiriska 
delen av studien, får diskussionen om dem dock anstå till dess.  

1.7 Studiens disposition  
Avhandlingen är ordnad i tre huvudsakliga delar, där den första handlar om 
dess teoretiska och analytiska utgångspunkter. I kapitel två behandlas den 
statsvetenskapliga diskursen om offentlig styrning, med fokus på governance-
forskningen och på frågan om varför denna forskning har ett behov av teori 
om meningsskapande och meningsstyrning i offentliga organisationer. Kapitel 
3 är avhandlingens teorikapitel. Det ger en introduktion till sensemakingan-
satsen, men diskuterar också bl.a. hur denna teoriram kan förenas med element 
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från mer makroorienterade perspektiv för att bättre fungera för studiens syften.  
Kapitlet mynnar ut i den analysram som används i de empiriska fallstudierna. 
 I den andra delen av boken står de empiriska undersökningarna i centrum. 
I kapitel 4 ges en bakgrund om den kommunala förvaltningsmiljön, med ton-
vikt på hur den har förändrats under senare decennier, och utifrån frågan om 
varför arbetet med olika tvärgående frågor i denna miljö kan antas vara en bra 
kontext för att studera frågor om meningsstyrning i. I kapitel 5 fokuseras in-
ledningsvis det Equal-program inom Europeiska socialfonden, som studiens 
fall hämtats ur. Men huvudsakligen handlar kapitlet om varför de aktuella fal-
len valdes ut, hur jag har närmat mig uppgiften att studera meningsstyrning i 
denna kontext, och om den metod som har använts i fallstudierna. I kapitel 6 
och 7 följer sedan en genomgång av framförallt processerna i dessa fall, med 
fokus på vad som hände och vad som gjordes i olika skeden, och hur olika 
handlingar från tjänstemännens sida kan tolkas i teoretiska termer.   

I kapitel 8 görs en samlad analys av de två fallen i förhållande till analys-
ramen, utifrån vad som har framkommit i processkapitlen. Detta kapitel fun-
gerar också som en övergång till den sista delen av boken där frågan om de 
större teoretiska implikationerna av studien i sin helhet diskuteras. I den sista 
delen av kapitel 8 diskuteras vad studien har att säga om den teoribildning som 
analysramen utvecklats ifrån, d.v.s. sensemakingansatsen. Kapitel 9 innehål-
ler en sammanfattning av resultaten av fallstudierna, men framförallt är detta 
också ett kapitel som handlar om sensemakingansatsens värden för den stats-
vetenskapliga teoribildningen om offentlig styrning och offentlig förvaltning.
Boken, och kapitlet, avslutas med en mer allmän diskussion om de tvärgående 
frågornas ställning i kommunal förvaltning. 
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Kapitel 2. Idéer om styrning, komplexitet och 
invävdhet 

I denna inledande del av avhandlingen skall vi koncentrera oss på uppgiften 
att visa på platsen för sensemakingansatsen i en statsvetenskaplig governance-
diskurs, och på att teckna en bild av det forskningssamtal som den här studien 
ingår i. I detta kapitel diskuteras framförallt frågan om hur och varför gover-
nanceforskningen kan anses ha ett behov av teorier som handlar om menings-
skapande och meningsstyrning i offentliga organisationer. Avslutningsvis 
görs sedan ett försök att ringa in de drag i sensemakingansatsen som kan be-
höva preciseras för som den bättre skall kunna fylla detta behov, och bidra till 
besvarandet av de frågor som har stått i centrum för governancediskussionen.    
 Som utgångspunkt inför läsningen skall sägas att skildringen av gover-
nanceforskningen i detta kapitel görs från ett perspektiv. Den syftar inte till att 
ge någon heltäckande bild av det som numera är en mycket vid forskningsdis-
kurs, utan enbart till att lyfta fram och diskutera huvuddragen i de delar av 
denna forskning som har störst relevans för det statsvetenskapliga samtalet om 
offentlig styrning och offentlig förvaltning – och för den här avhandlingen.   

2.1 Tesen om komplexitet 
Inledningsvis i detta kapitel kan det vara bra att ge lite perspektiv åt det före-
gående kapitlets hänvisningar till ”en tid av komplexitet”. När termen gover-
nance började föras fram i statsvetenskapen under det tidiga 1990-talet var det 
ofta med hänvisning till framväxten av nya och mer komplexa samhällstyr-
ningsmönster.58 Som Rune Premfors påpekar i en bok från slutet av decenniet 
har dock tesen om en ökande komplexitet varit en del av den statsvetenskap-
liga diskussionen om offentlig styrning under lång tid. Den har utgjort ett 
centralt element i de allra flesta teoretiska och empiriska problematiseringar 
av statens utveckling, och i synnerhet i resonemang om statens hierarki, styr-
ningskapacitet och styrbarhet. Som han skriver: 

                                                     
58 Se t.ex. Kooiman (1993) s. 35 f.  
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”i diskussioner om den moderna statens utveckling finns det sannolikt inget 
epitet som används oftare än att staten är komplex och att den historiska ut-
vecklingen inneburit att den blivit alltmer komplex”59

Intresset för komplexitet dök m.a.o. inte upp i det statsvetenskapliga samtalet 
om offentlig verksamhet i samband med governancediskussionen. Vad som 
kanske snarare skedde var att tonvikten i samtalet förändrades. Idén om beho-
vet av att förhålla sig till en ökad komplexitet, differentiering och fragmente-
ring i den offentliga maktutövningen är inte ny, men däremot har ’statsappa-
raten’ blivit en mindre självklar utgångspunkt för diskussionen än vad som en 
gång var fallet.60 Mer av samtalet har kommit att utgå från en syn på staten 
som invävd i större sammanhang av relationer, beroenden och utbyten med 
andra aktörer på olika nivåer och i olika samhällssfärer.61

I detta kapitel skall vi titta närmare på denna utveckling, vad den har inne-
burit för diskussionen om offentlig styrning, och vad den tycks implicera för 
förståelsen av offentlig förvaltning. Med den grunden skall vi sedan närma oss 
frågan om sensemakingansatsens värden för governanceforskningen. En sorts 
grundargument i kapitlet är att frågor om förvaltningens sätt att fungera borde 
ges större uppmärksamhet i denna forskning, men att detta i sin tur förutsätter 
att man hittar sätt att diskutera statens yttre och inre komplexitet på en och 
samma gång, och att en sådan diskussion i förlängningen tycks ge några skäl 
till varför frågan om meningsskapandet i förvaltningen borde tas på allvar.62

Som bakgrund för denna stundande diskussion skall vi emellertid börja 
med några utgångspunkter om styrning och statsvetenskaplig styrningsteori.  

2.1. Styrning och styrningsteori 
I sin bredaste form är den statsvetenskapliga forskningen om offentlig styrning 
en tradition med rötter i frågor förmodligen lika gamla som disciplinen själv, 
såsom spörsmål om hur politiska viljor förverkligas och hur kollektiv handling 
blir till. I den här boken görs inget försök till historieskrivning i ämnet, men 
en kort presentation av begreppet styrning kan vara en bra start. Som Lennart 
Lundquist påpekar är ”styrning” till att börja med ett relationellt begrepp.63

Det tar sikte på att uppmärksamma ett påverkansförhållande mellan åt-
minstone två parter, de styrande och de styrda. En typdefinition brukar ta fasta 

                                                     
59 Premfors (1998) sid 24, i Ahrne (red.).
60 Se t.ex. Pierre & Peters (2000) sid. 79f., Peters & Pierre (2008), Dannestam (2009).
61 Jfr. Pierre & Peters (2000) s. 1. ”Governance as a concept links the political system with its 
environment in the governing of society”. Se även tex. Pierre (2009).  
62 Frågor om statens åtaganden, storlek och organisering bör rymmas i samma perspektiv som 
frågor om dess invävdhet i relationer till sin omgivning. Jfr. Premfors (1998) eller Jacobsson, 
Pierre & Sundström (2015).   
63 Se t.ex. Lundquist (1992) s.76 ff., eller Ullström (2011) s.254f. 
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på att det handlar om försök att få andra att bete sig på vissa sätt.64 Exempel på 
en sådan generisk definition skulle kunna vara följande: 

Styrning är åtgärder som vidtas för att påverka någon annan att verka på det sätt 
som man önskar.65

Vanligt är att den här sortens definition åtföljs av preciserande ord, t.ex. med 
avseende på vems styrning som avses, i vilken kontext den sker, vad den antas 
syfta till etc. Men i den här studien är det än så länge viktigare att understryka 
ett annat och mer allmänt drag hos begreppet styrning. Nämligen att det hand-
lar om just försök till påverkan. Att det är fråga om försök betyder dels att det 
antas finnas ett motiv att påverka bakom en handling, men också att frågan 
om vad handlingen leder till inte är den centrala i begreppet. Statsvetenskap-
liga termer såsom styrideal, styrdoktriner, styrformer osv. syftar sålunda på 
sådant som idéer, förhoppningar, metoder, strategier, arbetssätt etc. Huruvida 
en styrning är framgångsrik eller inte är strikt talat en annan och större fråga.66

Styrningen av vad?
Förutom att uppmärksamma vad begreppet styrning står för, kan ett ytterligare 
sätt att bringa lite reda i den kommande diskussionen vara att skilja mellan 
några sfärer eller områden i den offentliga styrningen. Med fortsatt hjälp av 
Lundquist skulle man kunna hävda att ”staten” – i vid mening – ägnar sig åt 
styrning på tre områden för att genomföra politik.67 Den sysslar med förvalt-
ningsstyrning, organisationsstyrning och samhällsstyrning: 

Samhällsstyrning är i någon mening den centrala uppgiften för folkvalda po-
litiker, d.v.s. förmågan att styra samhället och samhällets medlemmar. 

Förvaltningsstyrning handlar om den politiska styrningen av den offentliga 
förvaltningen, vars yttersta syfte är att bidra till samhällsstyrningen. 

Organisationsstyrning är, med den här terminologin, den styrning som för-
valtningen ägnar sig åt internt, där överordnade tjänstemän förväntas styra un-
derordnade dito.    

I Lundquists version är dessa ’sfärer’ att betrakta som länkar eller steg i en 
tänkt styrningskedja där politikernas styrning av förvaltningen, sedan om-

                                                     
64 Se t.ex. Hall & Löfgren (2006) s. 10 ff. eller Ullström (2011) s. 57. 
65 Exemplet är en modifierad variant av den definition som Anna Ullström använder i sin av-
handling, se Ullström (2011) s. 59.  
66 Se t.ex. Lundquist (1992) s. 69 ff. 
67 Lundquist (1992) s. 69ff. 
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vandlas till styrning i förvaltningen, vilket i sin tur genererar en viss samhälls-
styrning. Numera har den här sortens avgränsade och linjära tankemodeller 
fått en minskad popularitet inom statsvetenskapen, av skäl som kommer att 
diskuteras strax.68 Men själva uppdelningen fyller ändå en funktion i den här 
texten. Dels eftersom den betonar att såväl styrningen av förvaltningen, som 
styrningen i förvaltningen är en del av samhällsstyrningen – om än inte nöd-
vändigtvis de enda delarna. Dels eftersom uppdelningen i sig möjliggör en 
diskussion om förhållandet mellan det som sker i de olika styrsfärerna – och 
mellan de ’komplexiteter’ som finns inom respektive sfär. 

Styrningsideal    
Som grund för en diskussion om offentlig styrning hur kan det till sist också 
konstateras att det i princip finns en närmast oändlig verktygslåda med kon-
kreta styrtekniker som de styrande kan använda för att försöka påverka de 
styrda.69 Möjligheterna att använda sig av vissa sådana styrtekniker och styr-
former begränsas dock av institutionaliserade idéer och praktiker om hur styr-
ning bör utövas.70 Socialt etablerade ideal om vad som är godtagbara och 
lämpliga sätt att förverkliga politik på spelar roll i sammanhanget. Generellt 
sett har dock utvecklingen under det senaste kvartseklet inneburit att allt fler 
sådana styrideal gjort intåg i offentlig verksamhet. Som Hertting & Vedung 
uttrycker det ”lever [vi] i en värld med allt fler konkurrerande idéer om vad 
som är lämpliga strategier för politisk styrning”.71

Som författarna ovan påpekar skulle man mer specifikt kunna tala om tre 
dominerande tankestråk i de senaste årtiondenas reform- och förnyelsesträ-
vanden i svensk offentlig politik och förvaltning:72

Mål- och resultatstyrning. Till att börja med har det sedan länge skett, och 
sker alltjämt, en förskjutning från regelstyrning av processer till styrning på 
resultat.73 Mål sätts upp för önskade utfall, procedurerna för att nå sådana ide-
alt sett välspecificerade mål avregleras, och organ inrättas för att följa och 
utvärdera i vilken grad målen nås. En premiss i denna ’styrdoktrin’ är alltjämt 
idén om en vertikal parlamentarisk styrkedja, med grund i representativ de-
mokrati. Men det finns här även en stark idé om att det går att skilja på politik 
och förvaltning. 

                                                     
68 Se t.ex. Hill (2007) för en utvidgad diskussion om styrkedjor, och ’fasmodellens’ användning 
i statsvetenskaplig policyforskning. Jfr. även Premfors (1989) s 43 f. 
69 Se t.ex. Salamon (red.) ”The tools of government: a guide to the new governance” (2002), 
Hood “The tools of government” (1983), eller Ullström (2011).
70 Se t.ex. Jacobsson, Pierre & Sundström (2015) s. 75, Ullström (2011) s. 252, eller Jacobsson 
& Sundström (2006).  
71 Hertting & Vedung (2009) s. 32. 
72 Hertting & Vedung (2009) s. 22 ff 
73 Se Sundströms ”Stat på villovägar” (2003) för en studie om framväxten av denna modell.



29

Nätverksstyrning. För det andra har det också skett en utveckling där den hie-
rarkiska organiseringsfilosofin ifrågasatts. Den har kompletterats med idéer 
om mer horisontella, sektorsövergripande och spontana former av självorga-
nisering. Dels mellan myndigheter i offentlig sektor, dels mellan offentliga 
organisationer och organisationer och aktörer utanför den offentliga sektorn. 
Den centrala idén är att denna nätverksstyrning bättre kan förmå samordna 
olika parters resurser, kompetenser och strategier för att lösa komplexa sam-
hällsproblem.   

Brukarstyrning. Den tredje tendensen, enligt Hertting & Vedung, är att bru-
karna, adressaterna eller målgruppen, på alltfler politikområden tillskrivs en 
aktiv roll i tillkomsten och genomförandet av offentliga interventioner. Bru-
karna är inte längre bara passiva mottagare av politik, utan kan också fungera 
som utformare, beställare, genomförare och utvärderare av offentlig politik.     
  
Den allmänna komplikationen med denna utveckling från en förvaltningsho-
risont diskuterades delvis i inledningskapitlet. De tre ’styrdoktrinerna’ ovan 
har alltså existerat parallellt med varandra, likväl som med mer traditionella 
idéer om styrning genom regler och direktiv, under de senaste decennierna.74

De styrningsideal som offentliga organisationer har att förhålla sig till har där-
med diversifierats och som Sundström & Pierre påpekar har de värden som 
förvaltningen förväntas leva upp till både blivit fler och relationen mellan dem 
mer oklar över tid.75 Den växande listan av idéer och hänsyn som offentliga 
förvaltningar antas kunna härbärgera kan i denna mening ses som ett tecken 
på en ökad närvaro av motstridigheter i deras inre liv. 

Samtidigt finns det för den här studiens syften anledning att uppmärk-
samma att de tre reformideologierna ovan inte enbart har inbördes skillnader. 
De har också ett förenande drag som spelar viss roll för en diskussion om var 
dessa oklarheter och motstridigheter måste hanteras. I likhet med snart sagt 
alla reformprogram sedan det tidiga 1980-talet, och även senare års förslag 
om att introducera en mer ”tillitsbaserad styrning”76 av förvaltningen, ger de 
uttryck för någon form av decentralisering i den politiska styrningen.77

                                                     
74 Här kan en kommentar vara på sin plats. Av de tre ’styrdoktrinerna’ är det tveklöst idéerna 
om målstyrning och brukarstyrning som har gjort störst avtryck i den statliga förvaltningspoli-
tiken. Som Hertting & Vedung (2009) påpekar går det dock att finna spår av samtliga tankesätt 
i arbetet med de flesta sakpolitiska frågor, i olika grad, och som bl.a. Gossas (2006) visar, har 
modeller för nätverksstyrning i olika skepnader varit en jämförelsevis central del i arbetet med 
den tredje generationens politikområden, såväl nationellt som på EU-nivå.      
75 Se Sundström & Pierre (2009) s. 8 ff., i Pierre, J. & Sundström G. (red.), eller Sahlin-Anders-
son (1998) i Ahrne (red.). 
76 I detta tankestråk är professionella normer tänkta att ges en större roll i styrningen av förvalt-
ningsarbetet. Se regeringens direktiv för “Tillitsdelegationen” Dir 2016:51 eller i forskningen; 
Ahlbäck-Öberg & Widmalm (2016), Sundström (2016) s. 145 f., eller Bentzen (2016). 
77 Se t.ex. Pierre (2001) ss. 134 f. & 140 f., i Peters & Pierre (red.).  
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2.2 Governancedebatten 
På ett allmänt plan finns det i det senare avseendet ett visst korn av likhet 
mellan reformidéerna och utvecklingen i det statsvetenskapliga tänkandet om 
offentlig styrning på senare decennier. Viljan att ompröva ’centrums’ tradit-
ionella roll i samhällsstyrningen har varit en tydlig drivkraft även här sedan 
många år tillbaka, om än av lite andra skäl än ovan. Sedan dess att gover-
nancediskussionen började få sitt genomslag i statsvetenskapen under 1990-
talet har idén om staten som det självklara navet i skapandet av samhällelig 
ordning problematiserats grundligt.78 Flera av elementen i de klassiska sätten 
att se på denna ordning, såsom att staten är den huvudsakliga part som ägnar 
sig åt styrning av samhället, att den gör det på ett hyfsat sammanhängande 
sätt, och att förvaltningen är den kanal varigenom sådan styrning utövas, har 
lyfts upp i ljuset och blivit föremål för debatt. Som Hajer & Wagenaar skriver: 

“One of the virtues of the vocabulary of ‘governance’ is the way it opens up the 
cognitive commitments implicit in the thinking about governing and political 
decision-making”.79

Den övervägande delen av dessa problematiseringar har alltså skett i och ge-
nom den s.k. ’governancediskussionen’, och det är om delar av innehållet i 
denna diskussion de följande sidorna skall handla  

Idéer om förändring, och idéer om behov av förändring 
Som Mark Bevir har påpekat är ordet governance numera en av de ”allestädes 
närvarande” termerna i samhällsvetenskapen.80 Begreppet har rent etymolo-
giskt något att göra med utövandet av styrning.81 Men det har använts i många 
syften och betydelser, och därtill är antalet subdiscipliner i governanceforsk-
ningen numera så omfattande att det inte är meningsfullt att tala om en sådan 
forskning eller ens om en governancediskussion.82 Som påpekades inlednings-
vis är avsikten i det här kapitlet dessbättre inte att behandla denna forskning i 
sin helhet. De delar som uppmärksammas här är enbart sådana som är av re-
levans för samtalet om offentlig styrning och förvaltning.  

Med ett försök till summering skulle intresset för ”governance” i denna 
miljö kunna sägas ha utgått från en diskussion om förändring, med ett par olika 
grundelement. Den första av dessa element har varit empiriskt orienterat och 
handlat om ett antal uppfattade omvälvningar i statens villkor, förutsättningar 

                                                     
78 Jfr. Rhodes (1996), (1997a), (1997b), Pierre & Peters (2000), Kjaer (2004). 
79 Hajer & Wagenaar (2003) s. 2. Jfr. även Dannestam (2009) s 68 f.   
80 ”The word governance is ubiquitous”. Se Bevir (2011a) s 1, i Bevir (red). 
81 Se Kjaer (2004) s. 3, Pierre (2009) s. 38, eller Montin & Hedlund (2009) s. 12. Såväl ordet 
”governing” som ”governance” kan härledas till grekiskans ”kubernân”, bl.a använt av Platon.   
82 Se t.ex. Kjaer (2004), Hedlund & Montin (red.) (2009), Torfing, Sörensen & Christensen 
(red.) (2003), Dannestam (2009) s. 68 ff., eller Rhodes (2007) s. 1246.   
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och sätt att ägna sig åt samhällsstyrning (som bl.a. innefattar de tre reform-
stråken ovan). I efterdyningarna av NPM-vågen, globalisering och europeise-
ring, privatiseringar, olika typer av decentraliseringar och medialisering, har 
det blivit mer uppenbart att staten inte har något monopol på utövandet av 
samhällsstyrning. Samhället har till synes blivit mer multicentriskt, och staten 
har måst anpassa sina sätt att styra till en situation där den blivit mer beroende 
av sina förbindelser med andra aktörer för att påverka samhällsutvecklingen.83

Med Bevir & Rhodes ord:

”The resulting complexity and fragmentation are such that the state increasingly 
depends on other organizations to secure its intentions and deliver its services”84

Det andra elementet i förändringsdiskussionen har varit mer teoretiskt betin-
gat, och handlat om behovet av att anlägga ett nytt perspektiv på samhällsstyr-
ning i ett läge där kontrollen över den samhälleliga hanteringen av kollektiva 
utmaningar i allt mindre grad tycks vila i händerna på något enskilt politiskt 
centrum.85 Om nu staten inte längre går att likna vid en någorlunda samman-
hållen apparat som omvandlar krav från samhället till en politisk styrning av 
detsamma, utan snarare bör ses som en fragmenterad, delvis motstridig och 
fundamentalt omgivningsberoende företeelse, måste mer analytisk uppmärk-
samhet riktas mot hanteringen av de relationer som knyter ihop delarna i sam-
hället till en fungerande helhet. Som Pierre & Peters har uttryckt det handlar 
det om att ”länka det politiska systemet till sin omgivning” i synen på sam-
hällsstyrning.86

Ett breddat perspektiv på styrning 
För att nyansera återgivningen en aning bör påpekas att den empiriska tesen 
om en alltmer beroende och invävd stat, som agerar på nya sätt, inte har stått 
oemotsagd. Mot de mest långtgående varianterna står numera en väletablerad 
samling invändningar. Att staten gör vissa saker på nya sätt betyder inte att 
alla frågor sköts på nya sätt. Många av de nya formerna för horisontell nät-
verksstyrning tar plats i ’hierarkins skugga’, på ett stort antal områden använ-
der sig staten alltjämt främst av auktoritära styrmekanismer, och hierarki är 
alltjämt den formella modell varpå den representativa demokratin vilar, etc.87

                                                     
83 Se t.ex. Pierre & Peters (2000) s. 83 ff., Rhodes (1997) s. 34, Montin & Hedlund (2009).
84 Bevir & Rhodes (2011) sid. 203, i Bevir red. 
85 Jfr t.ex. Sørensen & Torfing (2007), Sundström & Pierre (2009), Bevir & Rhodes (2011). 
86 Pierre & Peters (2000) s. 1. ”Governance as a concept links the political system with its 
environment in the governing of society”. För tydlighetens skull bör sägas att det också finns 
gott om andra synsätt på vad ’governance’ är. Se t.ex. Torfing, Sørensen & Christensen (2003). 
87 Se t.ex. Scharpf (1994) sid. 37 ff., Scharpf (1997), Jordan et al. (2005), Kjaer (2004) sid. 43 
ff., Montin & Hedlund (2009), Sundström & Pierre (2009), Hansen (2005) m.fl.  
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 Bortom meningsskiljaktigheterna i fråga om synen på den empiriska sidan 
av förändringsdebatten, står det dock klart att det teoretiska spåret av gover-
nancediskussionen har gjort avtryck i det statsvetenskapliga samtalet om hur 
och under vilka premisser offentlig styrning utövas. Med genomslaget för en 
syn på staten som ett mer ’öppet system’88, för att låna en organisationsteore-
tisk term, som är inbäddad i olika typer av beroendeförhållanden med andra 
aktörer, har dörren öppnats för ett uppmärksammande av styrformer som tidi-
gare varit jämförelsevis negligerade inom huvudfåran av statsvetenskaplig 
förvaltnings- och policyforskning. Som Kjaer har uttryckt saken: ”Such de-
velopments call for a debate about how to steer in an increasingly complex 
world”.89

2.3 Metagovernance 
Den gren av governancelitteraturen som mest uttalat har befattat sig med dessa 
lite förbisedda styrformer är den s.k. metagovernance-forskningen, som kort 
berördes i förra kapitlet.90 Vi skall uppmärksamma huvuddragen i dess inne-
håll, med stöd i en bakgrundsbeskrivning om framväxten av de frågeställ-
ningar som har stått i centrum för intresset i denna forskning. 

Till att börja med bör resonemangen om styrning i denna tradition ses i 
ljuset av de förändringsberättelser som skisserades ovan, och mer precist i den 
litteratur om ’nätverksgovernance’ som växte fram på 1990-talet.91 Denna 
hämtade i sin tur näring i debatten om de nyliberala reformerna i den offentliga 
sektorn som tog fart under 1980-talet. Omvandlingarna av hierarkiskt organi-
serade byråkratier i riktning mot en ökad användning av olika marknader, 
kvasi-marknader och nätverk tillsammans med en växande makt för överstat-
liga organ såsom EU och en mer globaliserad ekonomi, kom efterhand att ses 
som en så pass betydande utmaning för centralstaten att det var rimligt att tala 
om ett skifte i statens natur.92 Som Bevir & Rhodes beskriver det:

“a world in which state power is dispersed among a vast array of spatially and 
functionally distinct networks composed of all kinds of public, voluntary and 
private organizations with which the centre now interacts”93

                                                     
88 Termen ”öppna system” används av och till i governancelitteraturen. Se t.ex. Sørensen & 
Torfing (2007) s 4, men även kapitel 3 i denna bok angående begreppets närmare innebörd.  
89 Kjaer (2004) s. 6, med referens till Hirst (2000) i Pierre (red). 
90 Se t.ex. Sørensen (2005), Sørensen (2006), Sørensen & Torfing (2007), O’Toole (2007), Klijn 
& Edelenbos (2007), Torfing & Triantafillou (2013), Larsson (2015), Jessop (2002).  
91 Se t.ex. Sørensen & Torfing (2007), Bevir & Rhodes (2011), Kjaer (2004). 
92 Se t.ex. Bell & Hindmoor (2009). 
93 Bevir & Rhodes (2011) s. 203., i Bevir red. (Citatet är således i retrospekt). 



33

Termen ”nätverksgovernace” fick spridning som ett sätt att beskriva detta 
skifte bort från en styrmodell grundad på en hierarkiskt sammanhållen stats-
apparat och mot en samhällsstyrning som mer tycktes ske genom de nätverk 
av aktörer som vuxit fram kring olika policyområden.94 Staten beskrevs som 
fragmenterad och mer beroende av sin interaktion med andra organisationer 
än tidigare, och emellanåt också, i en inflytelserik formulering av Rhodes, som 
”hollowed out” – urholkad.95 Centrum uppfattades ha förlorat sitt utrymme att 
styra och ställa och istället blivit mer hänvisad till olika former av diplomati i 
sina försök att koordinera samhället.   

Inte urholkad, men transformerad 
Metagovernance-forskningen har ibland kallats en andra våg i denna diskuss-
ion.96 Dess samlande länk är i så fall ifrågasättandet av bilden av en stat vars 
centrum håller på att tyna bort. Skildringen av hur olika maktförskjutningar 
har påverkat statens autonomi har oftast levt vidare. Men beskrivningen av 
utvecklingen som ett entydigt skifte har med tiden tonats ned och dess impli-
kationer har tolkas annorlunda. Att vissa av statens åtaganden har utlokali-
serats till andra parter måste inte förstås som att dess kapacitet att styra sam-
hället har avtagit. En rimligare tanke är att den har anpassat sina styrsätt till 
de nya villkoren. Som Renate Mayntz har uttryckt det: 

”Det vi har att göra med, är inte så mycket en förlust av statlig kontroll, som 
det är en förändring av denna kontrolls form. Samhällsmässig självreglering 
utspelar sig nämligen i slutändan innanför en institutionell ram, som är fastlagd 
av staten”97

Föresatsen i det här avsnittet är inte att göra rättvisa åt metagovernancelittera-
turen, utan mest att lyfta fram några av de mer typiska resonemangen om sta-
tens roll och styrmöjligheter som förekommer i den. Vissa av dessa antyds i 
citatet ovan. Även om centralstatens möjligheter att styra med direkta aukto-
ritära medel har krympt sedan 1980-talet, så har den fortfarande förutsätt-
ningar att påverka premisserna för det som andra aktörer ägnar sig åt. Den har 
alltjämt en betydande kapacitet att styra på indirekta sätt. 

                                                     
94 Se t.ex. Hall & Löfgren (2006) kap. 6, Dannestam (2009) s. 68 f., Kjaer (2004), Rhodes 
(1997). Rhodes definierar policynätverk som ”a cluster or complex of organizations connected 
to one another by resource dependencies” (Rhodes 1997 s. 37). 
95 Se Rhodes (1994), samt Rhodes (1996) s. 661 f. 
96 Bevir & Rhodes (2011). Det skall dock sägas att det även finns andra sätt att skildra gover-
nanceforskningens utveckling. Se t.ex. Sørensen & Torfing (2007) s. 14 f., eller Jacobsson, 
Pierre & Sundström (2015).  
97 Mayntz (1999) s. 7, citerad i Sørensen (2005) s 40. Min översättning från danska. 
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Mer av indirekt styrning    
Som styrningsstrategi kan ’metagovernance’ förstås i termer av sådan indirekt 
styrning, syftande till att reglera andra aktörers självstyrning eller självstyr-
ningsutrymme.98 Givet att samhällsstyrning numera är en angelägenhet som 
delas mellan olika offentliga, privata och civila aktörer och att staten överlag 
har blivit mer beroende av andra parter för att få saker gjorda, så har dess roll 
ändrats från en tidigare mer direkt kontroll över hanteringen av olika frågor, 
via förvaltningen, till en mer indirekt sådan. Tvingande och detaljreglerande 
styrinstrument har blivit mindre vanliga, och mjukare och mer ramstyrande 
instrument fått ökad betydelse.99 Mer konkret finns det ett antal sådana indi-
rekta styrformer som staten kan använda sig av för att påverka de villkor som 
andra, formellt autonoma, aktörer och nätverk verkar under. Den kan t.ex.:100

Påverka spelets regler. Staten har alltjämt befogenhet att fastslå gränser och 
uppgifter för marknader och nätverk av andra aktörer, som sedan kan tillåtas 
att sköta sina uppdrag på de sätt de önskar. Om de önskade resultaten uteblir 
kan den återreglera policysektorer, omorganisera marknader, eller introducera 
konstitutionella förändringar. ’Självstyrande nätverk’ opererar i den meningen 
alltid i ’hierarkins skugga’, och dess deltagare är i regel medvetna om riskerna 
med att agera mot statens syften.   

Distribuera resurser. För det andra kan staten dra nytta av det faktum att nät-
verk knyts samman av ömsesidiga resursberoenden, varav staten ofta kontrol-
lerar en kritisk del. Den kan utöva inflytande genom fördelningen av pengar, 
legitimitet och auktoritet såväl inom som mellan nätverk. Vissa aktörer kan 
stärkas, andra försvagas, och maktbalansen i och mellan nätverk kan föränd-
ras. Därtill har staten en viktig maktresurs i sin roll som skiljedomare vid kon-
flikter, och den kan vid behov delta aktivt i olika förhandlingar.     

Skapa mening genom ’storytelling’. För det tredje kan staten söka forma andra 
aktörers förståelse av de uppgifter som de förväntas lösa. Detta genom att t.ex. 
definiera problem på vissa sätt, organisera dialoger utifrån vissa premisser, 
formulera övergripande berättelser om vad man håller på med, och på olika 
sätt alstra mening, uppfattningar och identiteter på sätt som leder de ’självsty-

                                                     
98 Som Sørensen (2006, s. 100 f.) skriver : ”metagovernance is an indirect form of governing 
that is exercised by influencing various processes of self-governance”. Jessop (1998, s. 42) 
kallar det för “the organization of self-organization” och Torfing et. al. (2012, s. 122) för “the 
governance of governance”. Se även Sørensen (2005) s 39.
99 Se t.ex. Sørensen (2005), eller Sundström & Pierre (2009).  
100 Denna uppdelning är från Bevir & Rhodes (2011) Men se även t.ex. Larsson (2015, s 56) 
som skriver:”Meta-governors should […] seek to define the overall objectives, financial infra-
structure, legal parameters, and discursive storylines of networks”, eller Torfing & Triantafillou 
(2013), Sørensen & Torfing (2009) eller Jacobsson, Pierre & Sundström (2015).
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rande aktörernas’ handlande i en viss riktning. Denna påverkan på andras tän-
kande och görande brukar i metagovernance-forskningen oftast benämnas 
”storytelling” och studeras med hjälp av narrativa ansatser.101

2.4 Den anonyma staten 
Som påpekades i förra kapitlet är inte minst den senare punkten relevant för 
ämnet i den här avhandlingen, eftersom den har bidragit till att uppmärk-
samma frågor om meningsskapande som styrform i det statsvetenskapliga 
samtalet om offentlig styrning. Men metagovernance-forskningen är också in-
tressant för studien på ett mer generellt plan. Dels har den synliggjort all den 
indirekta styrning som kan pågå i processer där formell hierarki inte är ett 
gångbart sätt att framkalla kollektiv handling. Dels har den utgått från en syn 
på offentliga institutioner som invävda i sammanhang av relationer till andra 
aktörer, vilkas insatser ofta behövs för att få saker gjorda och där försöken att 
samla dessa krafter får många policyarbeten att anta en gränsöverskridande 
karaktär.  

Allmänt sett är denna synvinkel ganska viktig för den här studien, inte bara 
för att den sprider ljus över arbetet med många ”tredjegenerations-frågor” utan 
också för att idén om invävdhet har betydelse för en diskussion om menings-
skapandets roll i offentliga förvaltningar. Samtidigt är dock steget från ett 
samtal om statens förändrade villkor och sätt att utöva styrning ned till den 
mikronivå som de kommunala tjänstemännen i inledningskapitlet befann sig 
på, relativt långt och inte alldeles oproblematiskt.  

Vikten av en analytisk kontext 
Att steget framstår som långt har inte i första hand att göra med de styrformer 
som diskuteras i metagovernance-forskningen som sådana. I princip kan dessa 
styrformer antas vara tillämpbara i olika grad av aktörer på flera nivåer i det 
politiska systemet.102 Men det finns likväl ett grundläggande problem med den 
här sortens tankehopp och nivåbyten som i sin tur pekar mot en mer allmän 
brist i fråga om hur governanceanalysen har tillämpats.103 Problemet har att 
göra med förståelsen av de sammanhang som de studerade aktörerna befinner 
sig i och om villkoren för den styrning de utövar. Styrning sker alltid i ett 
sammanhang – och stater, förvaltningar och tjänstemän agerar inte nödvän-
digtvis under samma slags kontextuella förutsättningar.  

                                                     
101 Se t.ex. Sørensen (2005), Sørensen (2006), Sørensen & Torfing (2007), Torfing & Trianta-
fillou (2013), Larsson (2015), Jacobsson, Pierre & Sundström (2015).
102 Jfr Jacobsson, Pierre och Sundström (2015). 
103 Som Dannestam (2009 s. 28) skriver ”Governance-forskning fokuserar på hur politik formas 
i processer bortom politikens formella institutioner”. Jfr. även Peters & Pierre (2008).  
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Som grund för en analys av styrprocesser inom en förvaltningsorganisation 
har metagoverance-forskningen därför också en del svagheter från den här 
studiens horisont. Dels har perspektivet på styrning ofta varit ’ovanifrån–ori-
enterat’ och inriktat på frågor om centrums möjligheter att utöva styrning av 
andra parter, dels har denna forskning trots sina ambitioner om att introducera 
ett bredare synsätt på styrning haft en relativt snäv utblick när det gäller vilka 
typer av styrprocesser som har uppmärksammats. Intresset har sällan riktats 
mot skeenden i offentliga organisationer, och än mindre med utgångspunkt i 
teori om hur invävda förvaltningar faktiskt fungerar.  

Hur fungerar en ‘invävd’ stat?
Som perspektiv på ”samhällsstyrning” har mycket av metagovernance-forsk-
ningen kort sagt haft en slagsida i sin fokusering på frågan om centralstatens 
interaktion med andra samhällsaktörer.104 De områden som traditionellt har 
stått i centrum för forskningen om offentlig styrning, såsom relationen mellan 
politik och förvaltning i Lundquists styrkedja ovan, tycks ha hamnat i skuggan 
för viljan att diskutera processer bortom de offentliga institutionerna. Och det 
kan i sin tur ses som en illustration av en utbredd tendens i en governance-
forskning präglad av föresatsen att anlägga en mindre stats-centrisk syn på 
samhällsstyrning.105 Som Jacobsson, Pierre & Sundström skriver:

”In terms of agency, there is now far more attention to societal partners and 
their incentives to collaborate with public organizations in governance than 
there is to those organizations. The state is said to become increasingly margin-
alized, both in the provision of governance and in the academic study of that 
governance” 106

Att det som pågår inom de offentliga organisationerna inte har stått i fokus för 
governanceforskningen är måhända begripligt med tanke på att denna forsk-
ning delvis uppstod i tesen om ett förändrat förhållande mellan stat och sam-
hälle.107 Men för det större samtalet om offentlig styrning är det likväl lite 
olyckligt. Idéerna om invävda offentliga organisationer, som styr och styrs på 
fler sätt än med ett enkelt hierarkiskt beslutsfattande, är rimligtvis viktiga både
för samtalet om dessa organisationers sätt att fungera och för frågan om deras 
roll i samhällsstyrningen. Synpunkten i denna studie har således framförallt 
att göra med bredden i governanceanalysens tillämpning. För att bli mer hel-

                                                     
104 Jfr. Jacobsson, Pierre & Sundström (2015) s. 2. 
105 Som Dannestam (2009 s. 28) skriver ”Governance-forskning fokuserar på hur politik formas 
i processer bortom politikens formella institutioner”. Jfr. även Peters & Pierre (2008).  
106 Jacobsson, Pierre & Sundström (2015) sid. 1, med referenser till Kooiman (1993), (2003) 
samt Sørensen & Torfing (2007). 
107 Jfr. Kooiman (red.) 1993, Rhodes (1994), (1996). 
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täckande som perspektiv på samhällsstyrning behöver den byggas på med ana-
lyser av hur man med liknande utgångspunkter kan förstå skeenden även inom
staten och de offentliga förvaltningarna.       

Skälen härtill är flera: Om man i linje med såväl klassik statsvetenskap som 
grundsynen i metagovernance-traditionen utgår från att de offentliga institut-
ionernas alltjämt har en central roll i samhällsstyrningen behövs även en idé 
om hur invävdheten och dess former och följder hanteras i dessa institutioner 
för att förstå deras förmåga att styra samhället.108 Och om skeendena i de of-
fentliga förvaltningarna är en del av samhällsstyrningen, bör de också kunna 
analyseras utifrån samma grundsyn som tillämpas för andra områden i denna 
samhällsstyrning. Det behövs enkelt uttryckt ett mer ’inifrån-orienterat’ per-
spektiv på den invävda staten. Eller som Jacobsson m.fl. skriver:

“The governance literature has a tendency to treat the state as a monolithic black 
box. We need to complement theorizing about governance with theories that 
helps us understand the inner workings of government organizations [---]
Strange as it may sound, there are plenty of reasons again to take the call to 
‘bring the state back in’ more seriously”109

Innan vi kommer till frågan om vad idén om ’invävda’ offentliga organisat-
ioner implicerar för förståelsen av förvaltningsarbetet, skall vi börja med ett 
försök att teckna en mer övergripande bild av den invävda statens inre logik. 
Författarna ovan tar flera steg i denna riktning när de använder sig av organi-
sationsteori för att visa hur den politiska styrningen av förvaltningen i denna 
stat kan förstås från en governanceorienterad utgångspunkt. Vi skall ta en titt 
på deras resonemang, i en förenklad version:  

En komplex organisation…110

Som brukligt i governanceforskningen tar även Jacobsson m.fl. avstamp i en 
diskussion om komplexitet. Staten är onekligen en komplex företeelse i så 
måtto att den har många mål, uppdrag och relationer, vars spännvidd har ökat 
över tid. Men för att förstå dess sätt att fungera måste denna komplexitet också 
ses i ljuset av dess roll som institution i ett demokratiskt samhälle, betonar 
författarna. Vad som ibland glöms bort i governanceforskningen är att behovet 
att hantera en mångfald av hänsyn, relationer och förbindelser till samhället i 
någon mening alltid har varit en grundförutsättning för statens göranden.  

Staten har i detta avseende en vidare roll än många andra organisationer. 
Den har inte bara i uppdrag att genomföra en politik på ett effektivt sätt, utan 
har också skapats för att hantera konflikter och väga samman intressen i sam-
hället. Den behöver kunna förena handlingskraft i förverkligandet av politiska 
program med en förmåga att fånga upp olika intressen, synpunkter och krav 
                                                     
108 Jfr. Jacobsson, Pierre & Sundström (2015).
109 Jacobsson, Pierre & Sundström (2015) sid. 20. 
110 Jacobsson, Pierre & Sundström (2015), främst kap. 1 och kap. 3. 
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från samhället i sin maktutövning för att få bred demokratisk legitimitet. Som 
organisation kan staten från denna synvinkel därmed ses som ett öppet system, 
som är beroende av sin relation med sin omgivning. Men till skillnad från vad 
som ibland antyds i governancelitteraturen är statens invävdhet i samhället 
alltså inte en nyhet i sig.111 Det som har varierat över tid är graden av invävdhet 
och hur denna invävdhet har hanterats. 

… i en komplex miljö
Som författarna ovan påpekar är detta synsätt i förlängningen ett erkänn-
anande av den politiska grundvalen för statens sätt att fungera.112 För att få en 
bred acceptans i samhället måste staten alltså kunna förena effektivitet med en 
förmåga att inkorporera intressen och idéer från många grupperingar och håll 
i sin verksamhet. Men att den befinner sig i en miljö som präglas av både 
betydande osäkerhet och många viljor om vad den bör ägna sig åt och hur den 
bör göra det, är samtidigt också en organisatorisk utmaning. 

Denna utmaning präglar den politiska styrningen av förvaltningen på flera 
sätt. Till att börja med är staten i behov av många kontaktytor gentemot sam-
hället för att få kunskap om och kunna bemöta olika viljor, likväl som för att 
kunna ta hjälp av andra parter för att få saker gjorda. Men för att inte därige-
nom förlamas av motstridiga krav behövs också en arbetsdelning där olika 
delar av helheten tillåts fungera på lite olika sätt, och arbeta utifrån olika pro-
blemställningar tillsammans med olika parter i omvärlden. Det behövs m.a.o. 
en organisering som medger ett parallellt arbete med många perspektiv och 
hänsyn samtidigt. Denna premiss bäddar för en löst kopplad verksamhet, där 
olika delar kan upprätthålla många relationer med olika intressen och aktörer 
i samhället samtidigt. Och det bäddar också för ett beslutfattande som inte i 
första hand sker genom löpande, detaljerad centralstyrning.  

Styrning genom organisering och genom berättelser om organisering113

Den politiska styrningen av förvaltningen har således varken nu eller tidigare 
framförallt skett genom utförliga direktiv om olika sakfrågors hantering, be-
tonar Jacobsson m.fl. Istället sker den huvudsakligen genom just organisering, 
och på sätt som liknar den styrning som har uppmärksammats i metagover-
nance-forskningen. Den är mestadels indirekt och syftar till att påverka vill-
koren för det som olika delar av den offentliga sektorn ägnar sig åt, hur de gör 
det och med vilka andra de interagerar medan de gör det. Metastyrning är i 
detta avseende alltså huvudregeln, inte undantaget i förvaltningsstyrningen.   

                                                     
111 Jfr. Pierre (2009) s. 40 f. 
112 Jacobsson, Pierre & Sundström (2015) kap. 2-4.
113 Ibid., kap 3 samt s. 106. Men se även Sundström (2016) angående horisontell och vertikal 
positionering. 
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Författarna beskriver flera sådana metastyrningsstrategier. Politiker styr 
genom att skapa formella organisationer med resurser, personal och uppgif-
ter, när de vill adressera ett visst samhällsproblem. Och de styr genom att sätta 
in dessa enheter i ett sammanhang. De positionerar enheter horisontellt i re-
lation till andra organisationer inom och utom den offentliga sektorn (de anger 
med vilka parter de skall föra en dialog, ger olika enheter överlappande upp-
drag etc.) och vertikalt genom att avgöra hur pass självständigt enheten skall 
få sköta sina uppgifter, och därtill utsätts viss verksamhet för konkurrens för 
att främja nytänkande och effektivitet.114 Som understöd till dessa försök att 
ordna hur enheter inom det allmänna är invävda i samhället och gentemot 
varandra, använder sig politiker till sist också av storytelling. Organiseringen 
åtföljs av berättelser ämnade att begripliggöra vad förvaltningen sysslar med, 
vilka problem som skall lösas, varför reformer behövs m.m.115

2.5 Inuti den invävda förvaltningen 
Alla detaljer i resonemanget ovan är inte av omedelbart intresse här och nu. 
Men ett par observationer är viktiga inför fortsättningen. Den första är att me-
ningsstyrning alltså är en del av den ’vanliga’ förvaltningsstyrningen. Den 
andra är att om man tar på sig ”metastyrnings-glasögon” och funderar över 
statens inre sätt att fungera, så finner man att idealet om staten som en koor-
dinerad och sammanhållen organisation, där alla delar drar åt samma håll för 
att nå gemensamma mål, knappast aldrig har existerat i verkligheten. Det som 
finns och har funnits är offentliga organisationer som är invävda i samhället, 
vars verksamhet bygger på en löst kopplad organisering där olika delar arbetar 
med olika samhällsproblem tillsammans med olika parter i omvärlden, och där 
politiker för att inte digna under trycket av olika frågor ofta delegerar mycket 
av det konkreta politikskapandet till tjänstemän. Som författarna ovan skriver:

”politicians, to a much larger extent than is usually understood, delegate poli-
cymaking to officials, and […] this delegation is substantial”.116

                                                     
114 Annorlunda uttryckt väljer man en grad av distans mellan sig själv och verksamheten i fråga. 
115 Vid sidan om dessa försök att ordna premisserna för olika offentliga enheters göranden har 
politiker därtill sätt att utöva viss mikrostyrning av förvaltningsarbetet. I regel upprättar de olika 
slags kommunikativa kanaler mellan sig själv och verksamheterna i fältet, med vilkas hjälp de 
har en latent möjlighet att påverka utan att behöva blanda sig i det dagliga arbetet. Via dessa 
kanaler skapas alltså även en förmåga till löpande påverkan av arbetet. Tjänstemän får chansen, 
och en sorts ansvar, att söka råd i besvärliga ärenden, möjligheter skapas för att lyfta enskilda 
avgöranden till en politisk nivå, och medel kan tas i bruk för att vid behov låta enheten förstå 
de styrandes intentioner i olika sakfrågor. (Ibid., kap 4 samt på s.106 och 133 f.). Från politiskt 
håll styrs förvaltningen huvudsakligen genom organisering, berättelser om organisering och 
metoder för mikrostyrning på ’armslängds avstånd’, och i betydligt mindre grad än vad som 
kanske ofta antas genom direkta styrmedel. 
116 Jacobsson, Pierre & Sundström (2015) s. 72.
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Delegerad problemlösning 
Att det finns ett behov av en ”avsevärd delegering” av policyskapandet till 
tjänstemannanivån i en invävd stat, ger i sin tur stöd åt ett välkänt argument 
till varför det finns skäl att intressera sig för det som sker i förvaltningen. Vä-
sentliga delar av innehållet i de offentliga försöken att hantera olika samhälls-
problem formas på andra platser än i ’centrum’.117 Många avgöranden i olika 
frågor äger rum på lägre nivåer i systemet. Att analysera samhälleliga styrpro-
cesser utifrån en governanceorienterad syn på staten som invävd i större sy-
stem av relationer och beroenden till sin omgivning borde därför om något 
öka intresset för processerna i offentliga förvaltningar.  
 Poängen kan emellertid också formuleras från en förvaltningshorisont. Om 
nu den politiska styrningen av offentlig verksamhet främst är indirekt, och 
syftar till att forma förutsättningarna för olika enheters göranden, får dessa 
enheter en avsevärd diskretion i utövandet av sina uppgifter. Från ett tjänste-
mannaperspektiv innebär detta dock samtidigt att åtskilliga ’problem’ över-
lämnas åt förvaltningen att lösa. När det gäller skapandet av konkreta policy-
förslag, hanteringen av relationer med andra parter, och hur olika idéer, värden 
och förväntningar på arbetet skall fås att inte krocka med varandra, läggs 
mycket av ansvaret på verksamheten i de offentliga organisationerna. 

Samhällsstyrning, förvaltningsstyrning och organisationsstyrning  
För en diskussion om meningsskapandets roll i förvaltningsarbetet är detta 
konstaterande ganska viktigt. Det är alltså inte bara befogenheter som delege-
ras i den invävda stat som beskrivits ovan utan också en hel del av den prak-
tiska komplexitet som kommer av att vara ”invävd” i större system av relat-
ioner till andra aktörer. Att förstå hur denna komplexitet hanteras i förvalt-
ningen är intressant i sig, men i förlängningen också betydelsefullt för alla 
frågor som har med de offentliga organisationernas roll i samhällsstyrningen 
att göra.118

Frågan är dock hur en sådan förståelse kan se ut. Det föregående avsnittet 
handlade alltså om den politiska styrningen av förvaltningen, eller med Lun-
dquists terminologi om förvaltningsstyrningen. Den andra sidan av en dis-
kussion om de offentliga förvaltningarnas sätt att fungera handlar om hur en 
’invävd förvaltning’ hanterar sina uppgifter, eller om organisationsstyrningen
om man så vill. Det är alltså i den terrängen den här studien befinner sig, och 
mot bakgrund av genomgången tidigare i detta kapitel kan åtminstone några 
allmänna utgångspunkter för en sådan analys skisseras:  

Invävdheten och systemtänkandet 
                                                     
117 Jfr Rhodes (2007) sid.1255: ”Recent trends do not illustrate the power of the centre but 
justify […] the thesis that the power of the […] centre is all too often overstated”. Se även t.ex. 
Fischer (2003) och Lipsky (1980).
118 Jfr. Sundström & Pierre (2009) sid. 15. 
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Som första punkt bör påminnas om att huvudsyftet med det här kapitlet är att 
diskutera den ungefärliga platsen för sensemakingansatsen i governanceforsk-
ningen. Avsikten är inte att presentera någon allsidig eller utförlig bild av hur 
en governanceorienterad förståelse av offentlig förvaltning kan se ut, utan 
mest att diskutera varför denna forskning kan anses ha ett behov av teori som 
handlar om meningsskapande och meningsstyrning i offentliga organisat-
ioner. Med den reservationen finns det dock ändå skäl att börja med själva 
idén om ”invävdhet” och med frågan om vad denna syn implicerar för ett sam-
tal om offentliga förvaltningars inre sätt att fungera.  

En lämplig begynnelsepunkt kan fås av Pierre och Peters påpekande ovan 
om att governance som analytiskt perspektiv handlar om att ”länka det poli-
tiska systemet till sin omgivning” i synen på samhällsstyrning.119  Med detta 
synsätt består grunden för perspektivet alltså i försöket att anamma något som 
liknar en mer kontextuell syn på offentlig maktutövning. Staten och de offent-
liga organisationerna verkar i sammanhang, och mycket styrning må syfta till 
att påverka hur detta sammanhang ser ut, men grunden är likafullt att de inte 
är allenarådande i sin kontext. Som Montin & Hedlund diskuterar kan man 
emellertid lika gärna ta fasta på termen ”system” i resonemanget ovan, för att 
komma åt själva tankesättet bakom idén om ”invävdhet”. Som de skriver:

”När begreppet governance används för att försöka fånga, förstå och förklara 
interaktiv samhällsstyrning ligger det nära David Eastons systemteori om en 
politisk process som ’consists of a web of decisions and actions that allocate 
values (Easton 1953, s. 130).”120

Termen ’system’ är så pass inarbetad121 i det statsvetenskapliga språkbruket 
att den inte sällan används på ett ganska allmänt sätt. Men som Montin & 
Hedlund är inne på kan det i fallet med governancediskussionen finnas skäl 
att ta den mer allvarligt. Att ha ett ’systemperspektiv’ är att fokusera på relat-
ioner, utbyten och ömsesidiga beroenden mellan olika parter och delar, och i 
någon mån handlar ’invävdheten’ om precis detta.122 Det handlar om att se 
staten och de offentliga organisationerna i sin kontext, och att analysera deras 
göranden i ljuset av att de är beroende av sin omgivning för att få saker gjorda 
och för att få stöd för det de gör. ’Systemtänkande’ är således ett sätt att besk-
riva vad governance som analytiskt perspektiv handlar om. 

                                                     
119 Peters & Pierre (2000) s. 1. ”Governance as a concept links the political system with its 
environment in the governing of society”. För tydlighetens skull bör sägas att det också finns 
gott om andra synsätt på vad ’governance’ är. Se t.ex. Torfing, Sørensen & Christensen (2003). 
120 Montin & Hedlund (2009) s.13. Författarna menar att det från Eastons tänkande finns en 
”länk till både pluralistiska och neopluralistiska teorier om konkurrerande grupper i politiken 
som sedan leder vidare in i governanceforskningen” (Montin & Hedlund 2009, s.14).  
121 Eastons betydelse för policy- och implementeringsforskningens idéer om policyprocesser 
som bestående av ’steg’ eller faser har varit stor. Se vidare Bogason (2004) s. 9 f.  
122 Se vidare i nästa kapitel angående systemperspektiv. 
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För den här studiens syften består dock värdet i att diskutera governance-
analys i sådana termer inte enbart i att visa på arvet från en äldre statsveten-
skaplig teoritradition. Relevansen för frågan om sensemaking-perspektivets 
plats i denna analys handlar snarare om att systembegreppet synliggör öpp-
ningarna gentemot andra samhällsvetenskapliga teoribildningar, och i synner-
het de mot samtida organisationsteori. Synpunkten i denna bok är dessutom 
att den ’invävdhet’ som skildras i governanceforskningen fångas bättre av de 
’öppna-systemperspektiven’ inom organisationsteorin än av Eastons variant 
av systemteori.123 Den viktigaste anledningen är att dessa utgår från en syn på 
sina studieobjekt som just löst kopplade system, där inte bara organisationen 
utan också dess delar är invävda i omgivningen.124  Som Scott skriver angående 
utvecklingen i organisationsforskningen sedan 1970-talet:

”One of the main contributions of the open system perspective is the recogni-
tion that many systems – especially social systems – contain elements that are 
only weakly connected to others and are capable of fairly autonomous actions 
(Ashby, 1968; Glassman 1973; Weick 1976).”125

Som diskuterades i avsnittet om den invävda staten ovan är tanken om en löst 
kopplad organisering ganska grundläggande för att förstå hur staten lyckas 
förhålla sig till en så pass komplex omgivning som den befinner sig i, utan att 
förlamas av motstridiga krav. Men med den följer också frågor om hur orga-
nisering, koordinering och styrning inom löst kopplade organisationer funge-
rar och hur de fås att hålla ihop, och det är rimligen sådana frågor som en 

                                                     
123 Med en kort utvikning är skälen härtill följande. Hos Easton är det ’politiska systemet’ vis-
serligen invävt i den meningen att det finns parter i omvärlden som producerar krav och stöd 
för detsamma, vilket stimulerar fram ny politik som sedan utvärderas av dessa parter i nästa 
runda (se Easton 1965 och 1953, eller t.ex. Hill 1997 s. 19 f). Men det är i sig själv ändå en 
ganska välavgränsad företeelse. Scott liknar i detta avseende s.k. ’cybernetic models’ (som Eas-
tons teori är en variant av) vid en ’termostat’, en apparat som visserligen känner av och reagerar 
på temperaturförändringar i omgivningen, men vars inre maskineri ändå inte är invävt i omgiv-
ningens skeenden (se Scott 2003 s. 85 f). I goveranceforskningen är bilden av invävheten och 
staten väsentligen en annan. Aktörer i omvärlden deltar i samhällsstyrningen på fler sätt, staten 
är mer aktiv i att forma sin egen och andras invävdhet, och framförallt är den i sig själv en inte 
alls lika sammanhållen, avskild och välintegrerad institution som hos Easton. Däremot liknar 
denna bild de resonemang om sociala system, såsom organisationer, som varandes ”komplexa 
och löst kopplade” företeelser, som återfinns i de öppna-systemteorierna i organisationsforsk-
ningen. Se vidare Scott (2003) s 83 f. 
124 Med Scotts ord: ”All systems are characterized by an assemblage or combination of parts 
whose relations make them interdependent. [---] In social systems, such as groups and organi-
zations, the connections among interacting parts are relatively loose: less constraint is placed 
on the behavior of one element by the conditions of others. Social organizations, in contrast 
with physical or mechanical structures, are complex and loosely coupled systems (See Ashby, 
1968; Buckley 1967:82-82)”. Scott (2003) s. 83.
125 Scott (2003) s. 88. 
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governanceorienterad analys av offentliga förvaltningar behöver kunna be-
svara. Fördelen med de organisationsteoretiska varianterna av systemtän-
kande är att de rymmer teorier som har befattat sig med dessa frågor, och dit 
hör bl.a. sensemakingansatsen som alltså handlar om meningsskapandet roll i 
formerandet av kollektiv handling i en löst kopplad organisation. Mer om detta 
i nästa kapitel. 

Relationer och idéer 
Man måste emellertid inte ta ’omvägen’ över organisationsteori för att nå fram 
till en diskussion om invävda förvaltningars behov av att hantera mening. Om 
vi går vidare med det lite enklare argumentet om att ”governance” som analy-
tiskt perspektiv i grund och botten handlar om att ’se saker i ett sammanhang’, 
kan det som nästa hållpunkt vara bra att diskutera vad det är i detta samman-
hang som ’komplexiteten’ består i. Med en mycket grundläggande sortering 
skulle man kunna hävda att den ytterst består av två saker. Dels har den att 
göra med det faktum att staten är invävd i relationer av ömsesidiga beroenden 
med andra samhällsaktörer. Men när det kommer till kritan bottnar den också 
i att de idéer, krav och förväntningar som förmedlas i dessa relationer är 
heterogena. 

Denna sortering i ’relationer’ och ’idéer’ kan tyckas självklar, men den är 
inte helt ovanlig126 och dessutom svarar den i viss mån för två ständiga poler i 
det samtida statsvetenskapliga samtalet om den offentliga styrningens kom-
plexitet . Med två citat från tidigare i kapitlet lever vi alltså ”i en värld med 
alltfler konkurrerande idéer om vad som är lämpliga strategier för politisk 
styrning”, men också i en tid där ”staten i allt högre grad är beroende av andra 
organisationer för att säkra sina avsikter och leverera dess tjänster”.127

Komplexitet från en förvaltningshorisont     
Med hjälp av dessa två dimensioner kan en allmän bild tecknas av vilka typer 
av utmaningar invävda förvaltningar måste kunna hantera, såsom varandes 
delar av en stat som delvis fungerar i kraft av att den låter sina olika delar 
operera på lite olika sätt, och arbeta med olika frågor tillsammans med olika 
parter i omvärlden. För förvaltningarnas vidkommande har denna organise-
ring fördelen att den starkt minskar de motstridigheter som en enskild offentlig 
verksamhet ställs inför. Men den utplånar dem inte. Sektorsorganisering och 
arbetsdelning medför i sig själv att ansvaret för vissa frågor blir oklart, och det 

                                                     
126 Sorteringen går emellertid under lite olika namn. Sålunda talar t.ex. DiMaggio & Powell 
(1991) om ”sociala relationer och sociala typfieringar”, medan t.ex. Dannestam (2009) talar om 
’mening och materialitet’.   
127 Det första citatet är från Hertting & Vedung (2009) sid.32, och det andra från Bevir & Rho-
des (2011) s. 203. 
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finns en lång rad politikområden vilkas förverkligande bygger på idén om en 
integrering i all offentlig verksamhet.128

Även i ’grundtillståndet’ måste de flesta offentliga förvaltningar brottas 
med konflikter mellan olika mål, värden och hänsyn. Graden av komplexitet 
ökar emellertid betänkligt om man också tar hänsyn till de empiriska utveckl-
ingar som governanceforskningen har diskuterat. Den generella förskjut-
ningen av makt och kontroll, ’uppåt, utåt och nedåt’, som staten har genomlevt 
under senare decennier har också påverkat förvaltningsarbetet. Många 
aspekter av arbetet har vävts in i europeiska och transnationella styr- och re-
gleringsprocesser, fler delar av deras traditionella uppgifter har överlåtits åt 
privata utförare, och sist men inte minst har olika decentraliseringreformer 
medfört att enskilda förvaltningsenheters autonomi ökat påtagligt. 
 I termer av relationsdimensionen ovan har förvaltningarnas invävdhet kort 
sagt blivit mer komplex under senare decennier, och mindre inordnad i någon 
enkel hierarkisk ordning. Det som också har hänt är dock att de idéer som de 
behöver förhålla sig till har blivit mer mångskiftande. Delvis tack vare att de-
ras verksamheter inte längre enbart är knutna till en offentlig samhällssfär, och 
delvis eftersom man oftare än förut ställts inför idéer, regler och organise-
ringssätt som har sitt ursprung bortom nationalstaten129, men också i kraft av 
att den politiska styrningen av olika sakfrågeområden har blivit mer varierad. 

Att leva med komplexitet 
Att ’komplexitet’, i bägge avseendena ovan, är en grundbetingelse för såväl 
förvaltningar som stater är inte huvudpoängen här. Det viktiga är att sorte-
ringen ovan gör det lättare att se de principiella skillnaderna mellan nivåerna 
när det gäller de möjliga sätten att handskas med komplexiteten. 

Gemensamt för ’förvaltningar’ och ’stater’ är att båda kan förmodas orga-
nisera sitt arbete på ett sätt som minskar krockarna mellan olika krav, förvänt-
ningar och idéer. Som tidigare forskning har visat finns också många slags 
metoder för att se till krav i en viss miljö inte fortplantar sig till hela organi-
sationens verksamhet.130 Skillnaden är dock att förvaltningar inte råder över 
sin egen interna organisering fullt ut. Till deras villkor hör att de har att leva 
med styr- och organiseringsformer som har bestämts åt dem av andra, och som 
numera alltså sällan är fria från inbördes motsättningar av olika slag. Som t.ex. 
Rhodes skriver: 

                                                     
128 Se Montin (2007), (2009), Montin & Hedlund (2009). 
129 Se t.ex. Jacobsson, Pierre & Sundström (2015) s 18f. och s. 129 f. 
130 Bl.a. genom det som brukar kallas olika former av särkoppling, eller ibland ’frikoppling’. 
Se t.ex. Brunsson (1985), Sahlin-Andersson (1989), Meyer & Rowan (1977), Sköldberg (1991), 
Vifell (2009).  



45

”I agree with Jordan et al. (2005) that the traditional instruments of government 
co-mingle, compete and conflict with the new instruments of governance to 
variable effect (on which see Rhodes 1997b) “.131

Samt, med ett tillägg lite längre fram i samma stycke: 

“[I also] accept there is a ‘persistent asymmetry’ between a constitutional su-
perior (central government) and a constitutional subordinate (local government) 
because the centre can unilaterally change the rules of the game”.132

    
Den senare delen av citatet ovan pekar, mellan raderna, mot en andra bety-
dande skillnad i sammanhanget. Tjänstemän har jämfört med centrala politi-
ker också blygsamma möjligheter att påverka sin verksamhets invävdhet ge-
nom konstitutionella förändringar och/eller en förändrad distribution av resur-
ser till olika grupperingar i omgivningen. Sammanfattningsvis har de ett 
mindre utrymme att påverka både vilka krav som riktas mot dem, vilka parter 
som står för kravställandet och vilka parter som har makt nog att sätta kraft 
bakom sina krav. Vad de har är emellertid möjligheter att påverka hur saker 
uppfattas, och hur krav omsätts i praktik. 

2.6 Meningshanterande förvaltningar 
Annorlunda uttryckt har ’invävda’ förvaltningar alltså en jämförelsevis be-
gränsad förmåga  att påverka relationsdimensionen i de sammanhang som de 
befinner sig i, vilka parter de är beroende av och/eller behöver svara inför. 
Men de har möjligheter att handskas med idédimensionen i de betingelser de 
lever med. Just den aspekten av deras göranden bör med den här studiens syn-
sätt också ses som viktig i en governanceorienterad förståelse av offentliga 
förvaltningar. Och det är kanske i det avseendet som sensemakingansatsens 
intresse för organisationer som meningshanterande system blir mest relevant.  

En lång tradition med många grenar 
Eftersom vi nu närmar oss den här studiens ämne bör några saker göras klart 
redan från början. Det faktum att förvaltningar gör saker med idéer, politiska 
intentioner, information och mål som de förväntas efterleva, mer än att bara 
’genomföra’ dem, är inte någon perifer observation i den statsvetenskapliga 
traditionen av förvaltnings- och policystudier. På sätt och vis är den vad hela 
implementeringsforskningen handlar om. Reformer måste förklaras, utformas 
och legitimeras på ett sätt som tar hänsyn till tillämparnas verklighet för att bli 
något mer än pappersprodukter. Initiativ eller beslut som uppfattas strida mot 

                                                     
131 Rhodes (2007) s. 1253, med hänvisningar till Jordan et al. (2005) och Rhodes (1997b). 
132 Rhodes (2007) s. 1253, med hänvisningar till Jordan et al. (2005) och Rhodes (1997b). 
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tillämparnas intressen, identitet, kultur, värderingar eller verklighetsuppfatt-
ning tenderar att genera aktivt eller passivt motstånd, o.s.v.133

 Samma intresse för hanteringen av idéer, förväntningar och information har 
genom åren också kommit till uttryck på många andra sätt i förvaltningsforsk-
ningen. Såsom t.ex. i March & Simons konstateranden om att förvaltningars 
rutiner och standardprocedurer för att inhämta och processa information får 
dem att agera utifrån förenklade bilder av verkligheten.134 Eller i det utbredda 
bruket av Czarniwaskas & Sevóns  ’översättningsansats’ för att studera och 
förklara hur idéer, policys eller begrepp kan komma att få så olika innebörd i 
olika miljöer.135 Eller, för den delen, i de senaste decenniernas allmänna upp-
sving för olika narrativa och diskursiva approacher till policystudier.136         

Meningsskapande i governanceforskningen   
Att förvaltningar tolkar, justerar, processar, klassificerar och skapar egen me-
ning kring idéer, information och krav som de tvingas hantera, är således ingen 
nyhet i förvaltningsforskningen. (Och exemplen ovan skulle kunna ha varit 
fler). Frågan för den här textens vidkommande är dock vilken plats denna iakt-
tagelse har givits i governaceforskningen. 

Det omedelbara svaret på frågan är förstås att få tillämpningar på detta om-
råde alls har handlat om offentliga förvaltningars inre liv. Men som berördes 
i inledningskapitlet har intresset för olika former av meningsskapande varit 
framträdande i governancelitteraturen under 2000-talet. En av hemvisterna för 
diskussionen om detta ämne har funnits i den underifrånorienterade forskning 
som har argumenterat för att frågor om meningsskapande bör ställas i centrum 
för förklarandet av alla slags mönster av ordnat styre.137 Med ett citat från 
Mark Bevir:

“Indeed, social scientists cannot properly grasp or explain actions apart from in 
relation to the beliefs of the actors […] Governance consists of contingent prac-
tices that emerge from competing actions and beliefs of different people re-
sponding to various dilemmas against the backdrop of conflicting traditions”.138  

En ganska typisk utgångspunkt för denna forskning finns i observationen att 
parter som är inblandade i interaktiva samhällsstyrningspraktiker, där aktörer 
från olika samhällsfärer deltar, ofta hamnar i lägen där olika idéer, föreställ-
ningar och policyinstrument korsas på ibland svårförutsägbara sätt. I dessa lä-
gen behöver gemensamma berättelser upprättas om det som pågår för att ge-

                                                     
133 Se t.ex. Sannerstedt (1991) i Rothstein red. Jfr. Lipsky (1980). 
134 March & Simon (1958). 
135 Czarniawska & Sevòn (1996), Czarniawska & Joerges (1996), Åberg 2008. 
136 Se t.ex. Fischer (2003), Hajer & Wagenaar (2003), Ekström (2012) 
137 Se Bevir & Rhodes (2011) s. 209 f., samt Rhodes (2011), Rhodes (2007).  
138 Bevir (2011) s. 5. 
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mensam handling skall bli möjlig, och det är om dessa lokala ordningsskap-
ande aktiviteter och praktiker en governancediskussion bör handla. Fokus bör 
flyttas från abstrakta ’institutioner’ och ’samhällstyrningslogiker’ till frågan 
om hur ’governance’ skapas underifrån. Eller, som Rhodes skriver:

”A decentered account of differentiated polity represents a shift of topos from 
institutions to meanings in action. It explains shifting patterns of governance by 
focusing on the actors’ own interpretations of their beliefs and practices. The 
everyday practices arise from agents whose beliefs and actions are informed by 
traditions and expressed in stories”.139

Storytelling och meningsskapande som styrverktyg 
Den andra platsen där meningsskapande har diskuterats, på sätt som tangerar 
den här bokens ämne, är alltså i den styrningsorienterade forskningen om 
metagovernance. Som har påpekats ovan kan ”metastyrning” utövas på många 
sätt, men ett av dessa handlar om konstruktionen av social och politisk mening 
och identitet. Genom att etablera vissa ramberättelser med specifika kvaliteter, 
kan en väsentlig påverkan utövas på andra parters syn på de uppgifter de för-
väntas lösa, på deras förståelse av de situationer de befinner sig i etc. Som 
Sørensen skriver, i en längre version av citatet från inledningskapitlet: 

”Metagoverance can […] be exercised by shaping these interests through the 
formation of meanings and identities that constitute the self-governing actors. 
Metagovernanve through storytelling represents a forceful means to influence 
self-governing actors and thus to promote unitary strategies to problem solving. 
Through storytelling, it is possible to shape images of rational behavior through 
the construction of interests, images of friend-enemy relations, and visions of 
past and possible futures for individuals and groups and society at large”.140

        
Det vanligaste begreppet i metagovernance-litteraturen för att skildra denna 
styrning är alltså som ”storytelling”. Liksom i den mer ’underifrån-oriente-
rade’ riktningen ovan riktas fokus även här mot ’berättelsen’ som form och 
handling. Grundtanken är hämtad från narrationsforskningen, och handlar en-
kelt uttryckt att folk tenderar att tänka i narrativa banor.141 Berättelser har en 
särskild kraft som bl.a. bottnar i att de är lätta att komma ihåg, och i att de 
förmår knyta samman komplexa skeenden och förenkla en svåröverblickbar 
verklighet, på sätt som ofta även rymmer moraliska poänger.142 De används av 
människor både för att dela kunskap med varandra, och för att försöka förstå 
sig på verkligheten och sig själva.  

                                                     
139 Rhodes (2007) s. 1259. 
140 Sørensen (2006) s. 101. 
141 I bredare mening är tankesätten också kopplade till den s.k. ’lingvistiska vändningen’ i sam-
hällsvetenskapen, och till de senaste decenniernas masiva intresse för diskurser och diskursiva 
fenomen. Se t.ex. Fischers ”Reframing Public Policy” från 2003. 
142 Se t.ex. Czarniawska (1997), Gabriel (2000), Boje (1991), Jasanoff (2005). 
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En försiktig problematisering av den narrativa approachen 
Avsikten här är inte att diskutera detta tankegods i detalj, och än mindre att 
polemisera mot det, utan mest att peka på den övergripande tendensen: I go-
vernancelitteraturen har intresset för frågor om meningsskapande oftast kana-
liserats till begrepp som ”storylines” och ”storytelling”. Den analytiska upp-
giften har i hög grad kommit att handla om att avtäcka ’berättelser’ i olika 
former, och att tolka dem inom ramen för en större narrativ teoritradition. 
 Det finns med den här studiens synsätt några allmänna avigsidor med denna 
utveckling, som är förtjänta av en kort diskussion. Att formen ’berättelse’ till-
mäts så pass stor vikt vid den här typen av studier innebär till att börja med att 
definitionen av vad en berättelse eller story är blir avgörande för vilken typ av 
empiriskt material som upptäcks och analyseras. Hur dessa definitioner bör se 
ut råder det emellertid delade meningar om i storytellingfältet, vilket gör be-
greppet lite svåranvänt.143 Många förefaller vara överens om att berättelser 
kräver karaktärer, en handling och en sekvens mellan vissa händelser, men där 
någonstans upphör enigheten.144 Som Gabriel skriver:

”Narratives can be seen as a particular type of text and stories as particular types 
of narrative. Unlike definitions, labels, lists, recipes and other texts, narratives 
involve temporal chains of inter-related events or actions, undertaken by char-
acters”.145

Den viktigare avigsidan har dock att göra med governanceforskningen tendens 
att använda ’storytelling’ som den huvudsakliga ramen för att diskutera av 
frågor om meningsstyrning. Som framgår av citatet innefattar begreppet alltså 
inte saker som t.ex. ’definitioner’, ’etiketter’ eller ’annan text’ som inte lever 
upp till kraven på en berättelse. Problemet i sammanhanget är att det finns 
mycket forskning som har visat på betydelsen även av dessa ’andra’ saker för 
kognitiva processer.146 Att samtalet om meningsstyrning i governancelittera-
turen i så hög grad har förbundits med termer som rör vissa slags handlingar, 
i det här fallet förmedlandet av ’berättelser’, är från den synvinkeln olyckligt. 
Det medför att många andra tänkbara sätt att påverka andra parters förståelse-
processer tenderar att försvinna ur blickfånget. 

Sensemaking och förvaltningen som meningshanterande system 
Ett av de viktigare skälen bakom den här studiens val att använda den sense-
makingansats som skall diskuteras i nästa kapitel, är att den ger en lite an-
norlunda begynnelsepunkt för att diskutera frågan om meningsstyrning. Som 
Weick, Sutcliffe & Obstfeldt beskriver det:

                                                     
143 Se t.ex. Collins (2010) s. 11ff.
144 Se Gabriel (2000), Czarniwaska (1997), Collins (2010), Pentland (1999).
145 Gabriel (2000).
146 Se t.ex. Ashforth & Humprey (1997), Fiss & Zajac (2007) eller Jones (1996).



49

”sensemaking involves turning circumstances into a situation that is compre-
hended explicitly in words and that serves as a springboard to action”.147

Beskrivningen ovan är ganska kompakt, och vi skall återkomma till den i nästa 
kapitel. Det som skall uppmärksammas här och nu är att sensemakingansatsen 
är ett processorienterat perspektiv. Det handlar mer om vägen fram till dess 
att mening uppstår, än om den specifika formen på ’meningen’ när den väl har 
uppstått. Signaler når en organisation, vissa av dem uppmärksammas och görs 
till ’händelser’, vilka organisationsmedlemmarna försöker bli kloka på fram 
till dess att en hyfsat klar känsla av mening i situationen har infunnit sig.148

Annorlunda uttryckt är synvinkeln här framförallt riktad mot hur menings-
skapandet fungerar på de platser där mening faktiskt skapas. Den största för-
delen med detta synsätt för en styrningsdiskussion ligger också just i att det 
tar hänsyn till att det som utspelas på dessa platser är processer. ’Mening’ är 
produkten av en rad länkar i en kognitiv process som spelat roll på vägen från 
signal till förståelse. Vitsen med den här synvinkeln är att den öppnar för en 
analys av meningsstyrning som något som kan ske inte bara på många olika 
sätt, utan också vid många olika tillfällen i dessa processer. 

Sensemakingansatsen ger kort sagt tillfälle att diskutera styrning i proces-
ser, och inte bara styrning av processer. Sådana meningskapandeprocesser 
kommer att fortgå vare sig man försöker påverka dem eller inte. Men genom 
att intervenera vid någon punkt, med små eller stora medel, kan potentiellt sett 
hela förloppet ta en ny riktning. Att få en motpart att lägga märke till vissa 
omständigheter i ett skeende, som annars kanske hade förbisetts, kan i vissa 
fall räcka för att få dennes tankebanor att röra sig åt ett visst håll snarare än ett 
annat. Och i princip gäller även det omvända. Påverkan skulle även kunna ske 
genom att en motpart fås att inte uppmärksamma vissa omständigheter. 

Utan att föregripa diskussionen i nästa kapitel alltför mycket, så är poängen 
för stunden ungefär följande. Med en processorienterad analys som fokuserar 
på de platser och situationer där ’mening’ i slutändan uppstår, skapas utrymme 
för att fundera på ett relativt brett spann av handlingar som kan påverka de 
sociala praktiker som omger människors meningsskapande. Och, vilket spelar 
roll för frågan om offentliga förvaltningar, med ett sensemakingperspektiv 
förläggs platsen för denna diskussion till inuti organisationer. Resonemanget 
sker i ljuset av att ”organisatoriskt prat är en handling som utförs inom orga-
nisationens sociala struktur”, som Czarniawska har uttryckt det.149 Denna ut-
gångspunkt har i förlängningen stor betydelse för möjligheten att relatera det 
meningsskapande som analyseras till frågor om dess roll för den organisation 
som det sker inom.    

                                                     
147 Weick, Sutcliffe & Obstfeldt (2005) s. 409. 
148 Detta var förvisso en ganska avsevärd förenkling av Weicks processuella resonemang. I 
princip kan processen utgå även från andra hållet. Mer om detta i nästa kapitel. 
149 Czarniawska (1988) s. 13.   
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2.7 Frågorna inför fortsättningen 
Målet för det här kapitlet var som sagt att ringa in sensemakingansatsens un-
gefärliga värden för de delar av governanceforskningen som befattat sig med 
frågor om offentlig styrning. Det av dessa värden som skall utforskas i resten 
av den här boken handlar om dess möjligheter att bredda samtalet om me-
ningsstyrning. Men bakgrunden till varför den här studien intresserar sig för 
en breddning av det slag som skisserades nyss, har i slutändan alltså också att 
göra med ett annat värde, som handlar om att visa på sätt att förstå invävda 
förvaltningars sätt att handskas med idéer. 
 Innan vi går vidare till en beskrivning av det precisa innehållet i detta per-
spektiv, och som avslutning på detta kapitel, skall ett par frågor uppmärksam-
mas som framstår som viktiga från en governancehorisont när vi närmar oss 
en mer ingående diskussion om sensemakingansatsen. 

Transorganisatoriskt meningsskapande? 
Den första typen av fråga rör lite paradoxalt det faktum att sensemakingansat-
sen är en teori som handlar om meningskapandeprocesser just i organisationer. 
Häri ligger förvisso en del av poängen med denna ansats för den här studiens 
vidkommande. Men denna ’inifrån’-diskussion behöver relateras till en gover-
nanceforskning som allt oftare har kommit att betrakta politikskapande som 
en produkt av interaktiva beslutsprocesser mellan parter på olika nivåer och 
från olika samhällsfärer, och där offentlig förvaltning är en part av många.150

 Det som behöver diskuteras är skillnaden i förutsättningar mellan rent ino-
morganisatorisk meningsstyrning, och sådan som kan tänkas ske i processer 
med transorganisatoriska inslag. I det ena fallet, såsom när en ledare lägger 
fram förslag till en reform för sina medarbetare, finns t.ex. redan på förhand 
en viss kontroll över vilka signaler och intryck som når fram till dessa medar-
betare. I mer transorganisatoriska processer är det däremot mindre givet var 
organisationsmedlemmarna får sin information och sina intryck ifrån. Det kan 
bero på vilka andra parter de interagerar med, och när och hur de gör det.

Ord som flyter fritt? – frågan om synen på meningsskapandets kontext   
Den andra typen av fråga är mer komplex, och handlar om hur man får gover-
nanceforskningens intresse för makrosociala förändringar att landa i en analys 
av meningsstyrning på mikronivå. Till att börja med skall sägas att det här på 
sätt och vis är en problematik för alla ansatser om social interaktion och me-
ningsskapande på en mikronivå, i så måtto att den rör hur man förstår sam-
manhanget för de handlingar som studeras. Med Taylor & Van Everas ord är; 

                                                     
150 Jfr. t.ex. Kickert et al (1997), Bevir (2011) eller Qvist (2008) 
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”meningsskapande […] inte något som åstadkoms ett tomrum, det är inte bara 
ett kontextfritt nätverkande”.151

Att kontexten spelar roll är alla överens om. Som t.ex. Czarniawska betonar 
måste ’berättelser’ ses som öppna händelser som påverkas av sin omgivning 
eller kontext, och av människorna som befolkar denna kontext152, och samma 
typ av argument gör även Bevir & Rhodes när de menar att governanceforsk-
ningen bör intressera sig för hur parter i olika samhällstyrningspraktiker för-
söker forma nya berättelser utifrån sina föreställningar om de traditioner de är 
del av.153 Meningsskapande sker alltid i ett sammanhang som är fyllt av olika 
slags bakgrundsfaktorer i form av befintliga tankesätt och tidigare erfaren-
heter. 

Det faktum att så är fallet, och att ’ord’ inte flyter fritt för att anspela på 
rubriken ovan, är förstås också grunden till varför kommunikation alls kan 
fungera som en form av styrning. Möjligheten att påverka en motpart bygger 
på att de ord som framförs har en betydelse i dennes föreställningsvärld. Men 
frågan är hur man förstår sig på denna ’föreställningsvärld’ och för att åter-
knyta till Bevir & Rhodes, vad det är föreställningar om. Som Scott lite syrligt 
har anmärkt angående just sensemakingansatsen:    

”folk som studerar sensemaking trasslar in sig i ett process-bildspråk, och glöm-
mer bort att titta på vad det är som processas”.154  

Scotts synpunkt tangerar en vanlig kritik mot s.k. sociala interaktionsteorier 
på mikronivå, som går ut på att de fokuserar för mycket på den omedelbara
handlingskontexten, och för lite på de institutioner eller kulturella fenomen 
som kommer till uttryck i dessa kontexter.155 Med den här studiens synsätt är 
detta också en synpunkt som är högst relevant ur ett governanceperspektiv. 
För även om vi intresserar oss för hur olika ’dilemman’ och ’traditioner’ han-
teras på en mikronivå, så finns bakgrunden till varför vi förmodar att sådana 
dilemman uppstår, i en diskussion om mer generella samhällsförändringar.

En av de saker som är viktiga för att en diskussion om meningsstyrning 
skall vara till nytta för en governancediskussion, är därför också att den förmår 
skilja ut vilka aspekter av meningsskapandet i en situation som handlar om 
dessa ’dilemman’. Annorlunda uttryckt behöver den ta hänsyn till att all me-
ningsstyrning inte måste handla om samma sak. En del av den kan handla om 
att få en motpart att bli klok på ’ordningsproblemen’ i en viss praktik, andra 
delar om att få ett förslag att framstå som instrumentellt nyttig för samma mot-
part. Analysen måste därför kunna separera frågor som rör ’formen’ för det 

                                                     
151 Taylor & van Every (2000) s.251.
152 Czarniawska (1997).
153 Bevir & Rhodes (2011). 
154 Scott: (1987) s. 91., min översättning från engelska. 
155 Se t.ex. Harste och Mortensen (2007) s. 165, i Andersen & Kaspersen (red.). 
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kollektiva handlandet från frågor om dess ’innehåll’, och frågor som rör pre-
misserna för beslutfattande från frågor om besluten utfall. 

Lösningen på detta analytiska problem handlar inte nödvändigtvis om att 
sluta prata om ’institutioner’, utan kanske snarare om att försöka specificera 
hur institutioner kan tänkas uppträda på den nivå som analysen befinner sig 
på. En viktig fråga för nästa kapitel handlar därför om att diskutera hur in-
stitutioner kan förstås ur ett sensemakingperspektiv.  
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Kapitel 3. Sensemaking och sensegiving 

Vad är då ”sensemaking” mer precist? Att det är ett processorienterat perspek-
tiv som handlar om meningsskapandet i organisationer har vi redan konstate-
rat. I en svensk statsvetenskaplig kontext har det dessutom använts i åt-
minstone ett par avhandlingar på senare år för att diskutera frågor om policy- 
och meningsskapande på lokal nivå, om än inte uttryckligen med fokus på en 
styrningstematik.156 Men ansatsen är knappast så väletablerad i statsveten-
skapen att dess mer specifika drag är allmänt kända. Därför kan det vara bra 
att börja med en relativt lättillgängligt formulerad öppning till Weicks tanke-
värld, i form av ett stycke från Barbara Czarniawska: 

”[Weick] säger att människor, i sin strävan efter mening ständigt konstruerar 
och därmed hittar innebörd i det som händer dem. Deras tidigare erfarenheter 
bildar då en ram, eller snarare flera ramar. När de konfronteras med en ny hän-
delse […] försöker de göra den meningsfull genom att sätta in den i en redan 
existerande ram även om det vanligtvis betyder att ramen måste anpassas nå-
got”.157   

Sensemaking handlar alltså om en process där människor genom att luta sig 
mot sina erfarenheter försöker förstå sig på olika händelser, budskap och sig-
naler som når dem från omgivningen.158  Weicks poäng är förstås att detta inte 
bara gäller individer. Att tillskriva mening till saker är också något som orga-
nisationer och deras medlemmar ägnar sig åt. Genom att processa, filtrera och 
klassificera information, i relation till vilka de uppfattar sig vara och vad de 
anser sig hålla på med, upprättar organisationer förenklade bilder av sin om-
givning och de situationer de befinner sig i. På så vis kan de snabbare be-
stämma sig för lämpliga handlingsalternativ när nya saker inträffar. Och i för-
längningen får de lättare att upprätthålla föreställningen om sig själva som 
meningsfulla och någorlunda vettigt ordnade verksamheter.159

                                                     
156 Se Brorström ”Kommunala satsningar av betydelse” (2010) eller Perssons ”The dynamics 
of Policy Formation – Making sense of Public Unsafety” (2014).
157 Czarniawska (2005) s. 53. 
158 Maitlis (2005) s. 21. 
159 Det här upprättandet av ’bilder’ av omgivningen som vägledning för handlandet benämns av 
Weick som ’enactment’. Argumentet bakom ’enactment’-begreppet är dock egentligen mer ny-
anserat än så, och handlar om att omgivningen både de- och rekonstrueras i processen. Se Weick 
(1979) s.164, Scott (2003) s. 141 f.      
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Fokus på meningsskapandet bortom rutinerna 
Att organisationer agerar på basis av sådana förenklade bilder av verkligheten 
är i sig en vanlig iakttagelse, inte minst i förvaltningsforskningen. Som berör-
des i förra kapitlet är det väl känt i statsvetenskapen att alla organiserade verk-
samheter över tid utvecklar vissa tumregler, standardprocedurer och rutiner 
för att inhämta information, och att dessa påverkar vad som uppmärksammas 
av nya skeenden, vilka åtgärder man vidtar etc.160 Det som gör sensemaking-
perspektivet lite speciellt är dock att det inte främst är rutinhandlandet som 
står i fokus, utan snarare vad som händer när rutinerna inte riktigt räcker till.  

Det som intresserar Weick är alltså främst vad som sker när organisationens 
vanliga verktyg av olika skäl inte förmår generera en vettig bild av vad som 
pågår, och då mening måste sökas och etableras på ett mer aktivt sätt. Exempel 
på sådana tillfällen kan vara när den ställs inför obekanta företeelser, förvir-
rande information eller situationer som inte utvecklas som väntat. Sensema-
king handlar om hur aktörer inom organisationen går till väga för att struktu-
rera och begripliggöra det okända, mångtydiga eller svårgripbara.161 Och häri 
ligger också en del av dess värden för en diskussion om olika ’governancedi-
lemman’.162

3.1 Om frågorna till teorin 
Detaljerna i hur den här processen fungerar kommer att diskuteras längre fram, 
liksom det mer precisa innehållet i sensemaking-begreppet. För att underlätta 
läsningen av kapitlet bör dock sägas att det finns ett par olika riktningar i sen-
semakingforskningen. Lite förenklat kan den ena kallas en reaktiv variant och 
den andra en mer proaktiv. I den första fåran, där många av Weicks egna stu-
dier ingår, har fokus ofta riktats mot meningsskapande i relativt dramatiska 
lägen, när oväntade och akuta händelser tvingar organisationen och dess med-
lemmar att ompröva sin förståelse av omgivningen för att undvika kaos och 
kris.163

För diskussionen om meningsstyrning är det emellertid den andra, proak-
tiva, riktningen som är mest intressant. Här har man studerat mer vardagliga, 
men framförallt också mer avsiktliga försök att förändra organisatoriska ruti-
ner och synsätt, och då i syfte att visa på meningsskapandets betydelse för 
frågor om just ledarskap och styrning. Fokus har därför i första hand riktats 

                                                     
160 Se March & Simon (1958), March & Olsen (1989), Sundström & Pierre (2009). I förvalt-
ningsforskningen anses ofta att förvaltningar därmed agerar därmed utifrån det som brukar kal-
las en ”bunden rationalitet”. Se t.ex. Sundström & Pierre (2009) s. 13. 
161 Waterman (1990) s. 41., refererad i Weick (1995) s.4. 
162 Jfr. Bevir & Rhodes (2011), Bevir (2011a), Rhodes (2011), Rhodes (2007) om “dilemman”.
163 Se t.ex. Weick (1993), Weick (1995) men äv. Sandberg & Tsoukas (2015) om forsknings-
läget. 
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mot frågan om hur ledare på olika nivåer gör för att utöva inflytande över 
andra aktörers sätt att uppfatta nya idéer eller förslag.164 Denna påverkan bru-
kar benämnas ”sensegiving”, och har alltså ofta använts som begrepp för att 
skildra hur samtycke kring nyordningar kan skapas inom organisationer.  

Frågorna för kapitlet 
Sensegivingforskningens relevans för den här studien ligger framförallt i att 
den tillhandahåller en uppsättning analytiska redskap som kan användas för 
att studera hur meningsstyrning utövas i en organisatorisk kontext. Bristen 
med denna forskning är dock att den främst har tittat på antingen rent inomor-
ganisatoriska miljöer, eller på fall där få intressentgrupper interagerar med 
varandra. Ofta har de rört samspelet mellan två parter, och då med betoning 
på hur ledare lägger fram nya förslag eller reformidéer för sina medarbetare.165      

Den ena målsättningen för det här kapitlet, förutom att redogöra för sense-
makingperspektivet på ett begripligt sätt, är därför att diskutera hur sense-
giving skulle kunna fungera under mer komplexa betingelser; såsom i proces-
ser där många aktörer är inblandade, när arbetet sker delvis på tvärs av orga-
nisatoriska gränser, och där en ’ledares’  kontroll över informationsflödet inte 
är lika given. En viktig fråga för teorigenomgången är om den här typen av 
omständigheter, när signaler och budskap kan nå organisationsmedlemmar 
från många håll, kan tänkas ge upphov till fler eller andra sorters påverkans-
försök än de som brukar uppmärksammas i sensegivinglitteraturen.  

Den lite större teoretiska uppgiften är emellertid av ett annat slag, och be-
står i att diskutera vilken roll institutionaliserade idéer och föreställningar kan 
spela för meningsskapandet i organisationer. Som diskuterades i förra kapitlet 
är frågan om meningsstyrning i förvaltningsarbetet inte bara intressant för go-
vernanceforskningen för att den kan visa hur stöd skapas för exempelvis vissa 
innehållsliga förändringar i en verksamhet. Den är också viktig för att den kan 
ge kunskap om hur motstridiga idéer om samhällsstyrning fås att fungera till-
sammans, och om hur praktiker där sådana idéer tycks blandas fås att kännas 
som vettiga kanaler att driva frågor om verksamhetsförändringar i i första lä-
get.  

Analytiskt betyder detta att det är minst två dimensioner av mening som 
måste kunna skiljas från varandra i studier av meningsstyrning på en mikro-
nivå. Dels sådant som har att göra med policyinnehållet i det som en praktik 
vill åstadkomma (’agendan’), dels sådant som rör mer institutionellt proble-
matiska frågor om ordningen för de processer där förändringsarbetet bedrivs 
(’formen’). 

                                                     
164 Se t.ex. Gioia & Chittipeddi (1991), Fiss & Zajac (2007), Maitlis (2005), Corvellac & Ris-
berg (2006), Zott & Huy (2007).
165 Jfr. Maitlis (2005).   
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En teori med grund i en organisationsteoretisk diskurs 
Således är det alltså ett par olika frågekomplex som behöver avhandlas i det 
här kapitlet. Men först måste de aktuella begreppen och perspektiven presen-
teras lite mer ingående än vad som varit fallet hittills. För att framställningen 
skall bli något sånär begriplig, och eftersom det har betydelse både för dis-
kussionen om institutionsbegreppet och för försöket att sätta sensemaking-
perspektivet i förbindelse med en governancediskurs, skall vi dock börja med 
en bakgrund om dess ungefärliga plats i organisationsteorin, och med några 
grundläggande frågor om synen på studieobjekten i denna teoribildning.166

3.2 Organisationer som ’öppna system’   
Som diskuterades i förra kapitlet vilar merparten av de samtida organisations-
teorierna på en förståelse av organisationer som relativt ’öppna’ system – so-
ciala företeelser som starkt präglas av olika slags flöden och utbyten med om-
givningen (i fråga om resurser, personal, information, idéer etc.).167

Annorlunda uttryckt kan man säga att synen på ”organisationen” här byg-
ger på något som liknar governanceforskningens idé om invävdhet. Den ses 
som en fundamentalt omgivningsberoende konstellation av människor och 
processer. Följden av detta synsätt blir att organisationsanalyser bör lägga vikt 
vid att studera hur organisationer relaterar till sin miljö, eftersom de yttre 
kopplingar och relationer som binder samman organisationer med omvärlden 
anses mer kritiska för deras funktionssätt, dynamik och överlevnad, än de in-
terna kopplingar som existerar mellan olika komponenter i organisationen.168

I förlängningen innebär detta även att olika delar av organisationen antas 
kunna ha en ganska lös koppling till varandra utan att den därmed sönderfal-
ler.169

Lite förenklat kan man säga att den här ’öppna’ grundsynen ger upphov till 
(åtminstone) två huvudfrågor. Den första är förstås hur, och med vilka konse-
kvenser, organisationer påverkas av olika slags krafter i sin omgivning. Men 
en andra huvudfråga är också hur organisationer, såsom varandes relativt löst 

                                                     
166 D.v.s. i de delar av denna teoribildning som uppmärksammas i denna bok. 
167 Se vidare Scott (2003). 
168 Scott (2003 s. 29) ger följande definition av organisationsbegreppet inom det ‘öppna sy-
stem’- perspektivet; ”Organizations are congeries of interdependent flows and activities linking 
shifting coalitions of participants embedded in wider material-resource and institutional envi-
ronments”. Denna konceptualisering av organisationer medför en förståelse av organisationen 
som ett komplext socialt system, där olika delar fungerar på olika sätt, och där relationen mellan 
dessa delar varken kan tas för given eller antas vara likformig genom systemet som helhet. 
Olika delar antas i varierande grad vara kapabla att fungera på ett semi-autonomt sätt i förhål-
lande till organisationen som helhet. Koordinering och kontroll inom systemet blir med detta 
synsätt till något problematiskt, och systemets gränser ses som amorfa och föränderliga. 
169 Scott (2003) s 88. Se äv. Ashby (1968), Glassman (1973), Weick (1976).
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kopplade system, samtidigt koordineras och fås att hålla samman. Detta kan 
sägas vara den primära utgångspunkten för sensemaking-perspektivet.170

Tre synsätt på förhållandet mellan organisationer och omgivningen  
För att sortera resonemanget ytterligare ett steg kan man ta fasta på en av or-
ganisationsteorins klassiska vattendelare, som består i separationen mellan or-
ganisationer som kulturella företeelser och organisationer som tekniskt-mate-
riella produktionssystem.171 Tendensen att särskilja mellan dessa aspekter av 
organisationen som företeelse har levt vidare också inom ramen för det öppna-
system perspektivet, i så måtto att vissa teoribildningar i högre grad intresserat 
sig för de kulturella sidorna i organisationers omgivning, medan andra lagt 
mer vikt vid de materiella aspekterna av den yttre miljön.  

Synvinklarna är förstås inte ömsesidigt uteslutande (och det finns gott om 
överlappningar), men uppdelningen säger ändå något om vilka typer av frågor 
som olika teoretiska skolor utgår från i analysen av organisationers funktions-
sätt, och om hur dessa ger lite olika perspektiv på såväl organisationer och 
deras omgivning i sig, som på frågan om förhållandet dem emellan. I relation 
till utgångspunkterna för teorigenomgången i det här kapitlet kan det vara 
lämpligt att dela in dessa i tre, grovt skisserade, positioner.  

Omgivningen som källa till mening172

Startpunkten för den institutionellt orienterade organisationsanalysen är frå-
gan om hur olika slags sociala regler, normer och föreställningar påverkar or-
ganisationer. Organisationer ”simmar i en kulturell soppa” menar Scott, och 
att det är karaktären och beståndsdelarna i denna soppa som spelar störst roll 
för deras sätt att fungera.173 Organisationers ’omgivningsberoende’ består ur 
den synvinkeln främst av deras behov att använda sig av olika kulturellt för-
ankrade ’byggstenar’ (eller koncept) för att begripliggöra för sig själv, och 
andra, vad man håller på med som organisation. Exempelvis bygger själva 
idén om att ’vi är en organisation’ på att denna benämning står för något, att 
den har en socialt definierad betydelse,174 och på samma vis står även idén om 
att ’vi är ett sjukhus’ och inte en ’skola’ eller en ’biltillverkare’ för några 
grundläggande premisser som förstås av de flesta utan ytterligare förklaring.175

                                                     
170 Därmed inte sagt att respektive perspektiv endast fokuserar på endera av dessa två frågor. 
Men utgångspunkterna skiljer sig en smula åt, vilket kommer att diskuteras vidare nedan. 
171 Se Scott (2003) sid.133 ff. 
172 Se Scott (2001) sid.42, efter Silverman (1971) s.19.  
173 Scott (2003) s. 29. ”Nothing is more portable than ideas – conceptions, models, schemas and 
scripts. Organizations swim in this cultural soup and continuously adopt and adapt these tem-
plates, intendedly or inadvertently.”
174 Att enheter inom den offentliga sektorn började uppfatta sig som just ’organisationer’ på 
1980- och 90-talen var i detta avseende en ganska stor förändring. Jfr. Christensen et al. (2005), 
Brunsson & Sahlin-Andersson (2000) och Johansson (2002).  
175 Se t.ex. DiMaggio & Powell (1991), Johansson (2002).  
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Flera inflytelserika amerikanska företrädare under 1980- och 90-talen ar-
gumenterade för att man borde reservera institutionsbegreppet för just den här 
typen av ’kulturella axiom’. D.v.s. olika typer av narrativ, typologier och klas-
sificeringssystem som i hög grad tas för givna176, och som därmed får organi-
sationer inom samma område eller ”fält”’177 att efterlikna varandra i hög ut-
sträckning. Eller, som Johansson skriver:  

”Ofta betraktas institutionen som så självklar att de aktörer vars handlande styrs 
av den inte reflekterar över den. Dess styrande effekt blir därigenom huvudsak-
ligen beroende av aktörernas kunskap om den, medan den värderingsmässiga 
uppslutningen blir av sekundär betydelse. Här är det alltså institutioners kogni-
tiva aspekt som betonas.”178   

Det här snäva ’kulturellt-kognitiva’ synsättet på institutioner har visserligen 
ifrågasatts, inte minst från skandinaviskt håll, ända sedan det formulerades.179

Men i relation till frågan om sensemaking är det ändå den här amerikanska 
mittfåran av nyinstitutionell organisationsteori som ligger närmast till hands 
att diskutera. Framförallt eftersom fokus i bägge fallen är riktat mot förhållan-
det mellan kognition och handling, och betydelsen av socialt konstruerad me-
ning för organisationers beteenden.    

Omgivningen som källa till resurser och krav      
I jämförelse med det nyinstitutionella perspektivet har den s.k. resursberoen-
deskolan, i likhet med delar av den statsvetenskapliga governanceforskningen, 
fokuserat mer på de materiella aspekterna av omgivningen. Utgångspunkten 
är att organisationer på olika sätt interagerar med andra aktörer vars stöd man 
är beroende av för att överleva. För att inte resursflödet från omgivningen skall 

                                                     
176 I extremvarianten följer organisationer och individer institutionella regler, inte för att de 
uppfattas som ’bra’ eller ’nyttiga’, utan för att de ofta inte ens kan visualisera alternativet att 
inte följa reglerna. Med Ron Jeppersons (1991) ord ”reproduceras institutionella arrangemang 
eftersom individer ofta inte ens kan tänka ut lämpliga alternativ (eller betraktar de alternativ de 
kan föreställa sig som orealistiska)”. Institutioner är i denna bemärkelse den grundval som möj-
liggör ett socialt samspel mellan aktörer med olika värderingar och preferenser. Utan denna 
gemensamma referensram får aktörerna svårt att förstå varandra, och det sociala samspelet blir 
kaotiskt. Se DiMaggio & Powell (1991) s.9, Meyer & Rowan (1991), Jepperson (1991). 
Douglas (1986). 
177 Med framväxten av det nyinstitutionella perspektivet utvecklades även begreppet ’organisa-
toriskt fält’ (inlånat från Bordieau) för att beskriva en samling ömsesidigt beroende organisat-
ioner som opererar under samma uppsättning regler, normer och meningssystem. Enligt Di-
Maggio & Powell (1983 s 148) består ett organisatoriskt fält av ”those organizations that, in the 
aggregate, constitute a recognized area of institutional life: key suppliers, resource and produce 
consumers, regulatopry agencies, and other organizations that produce similar services and 
products”. Se även Scott (2003 s. 130). Fältbegreppet har sedan dess varit ett centralt, men 
omtvistat begrepp inom nyinstitutionell org-analys (se t.ex. Fliegstein 1991, Johansson 2002).
178 Johansson (2002) s.18. 
179 Se Johansson (2002) för en översikt. 
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sina behöver man leva upp till de krav som dessa yttre intressenter ställer på 
verksamheten. Inom den här traditionen betonar man dock att ’krav’ framför-
allt bör förstås som ett uttryck för normativa förväntningar, t.ex. med avseende 
på verksamhetens form, innehåll, resultat o.s.v. I den meningen finns också en 
viss distans mot de institutionella frågeställningarna ovan.180

För att hålla fast vid skillnaderna kan man även säga att företrädare för 
resursberoende-perspektivet i högre grad har betonat inte bara organisationers 
materiella drivkrafter, utan också deras strategiska förmåga att anpassa det 
yttre skenet runt verksamheten.181 Alltså hur man på ett kreativt sätt använder 
sig av och manipulerar olika symboliska markörer, i syfte att etablera ett stöd 
för verksamheten från omgivningen.182 Implikationen av detta resonemang är 
också att organisationers ’omgivning’ här inte främst förstås som en abstrakt 
eller generell yttre (kulturell) miljö, utan som en uppsättning konkreta sociala 
relationer. Det är i relationen mot resurskontrollerande yttre intressenter som 
organisationen formas.   

Sensemaking och omgivningen som en självskapad föreställning. 
Nyinstitutionalisterna DiMaggio & Powell påpekar i sitt portalverk på områ-
det att man måste hålla i minnet att organisationers handlande drivs samtidigt 
av sociala relationer och sociala typifieringar.183 För att inte låta skiljelinjerna 
helt ta överhanden i den här översikten bör det framhållas att denna grundsyn 
i princip delas av både den resursberonde- och den institutionellt orienterade 

                                                     
180 Som Johansson skriver utvecklades den amerikanska kognitiva riktningen (som har karike-
rats ovan) delvis i reaktion mot just ett tidigare resurs-beroende perspektiv, som uppfattades ge 
en alltför instrumentell syn på organisationers förhållningssätt till omgivningen. Men resursfrå-
gan har fortsatt att göra sig påmind, eftersom de två elementen från organisationens synvinkel 
så uppenbart hänger ihop. Anpassningen till institutionaliserade narrativ och ’recept’ i den miljö 
där organisationen befinner sig ger inte bara mening åt de egna förehavandena, anpassningen 
belönas också av omgivningen i form av resursflöden. Att en organisation förmår framställa sig 
som naturlig, meningsfull och modern gentemot de aktörer vars stöd man är beroende av är 
alltså en förutsättning för resursflöden, och inte något fundamentalt åtskilt från dessa.  
181 D.v.s. i syfte att för att framstå som lämplig, modern och meningsfull i omgivningens ögon. 
Se t.ex. Ahforth & Gibbs (1990), Pfeffer & Salancik (1978/2003).  
182 Man anpassar sitt sätt att prata, likväl som sina formella styrdokument och målformuleringar, 
bekänner sig till populära managementdoktriner osv, utifrån en ambition att framstå som nor-
mativt lämplig i den yttre miljön. Man agerar alltså för att anpassa sig, och får att få omgiv-
ningen att se detta. Därmed dock inte sagt att man alltid är villig att låta den faktiska verksam-
heten styras av de yttre kraven på ett direkt sätt. Det är både lättare, och ofta även bättre ur 
organisationens synvinkel att anpassa ’skenet’ runt verksamheten, än att anpassa innehållet. 
Detta hänger samman med ett behov av att bevara den egna flexibiliteten och det egna hand-
lingsutrymmet. En viss flexibilitet är dels viktigt för möjligheten att anpassa sig till framtida 
krav, men kanske framförallt eftersom omgivningen sällan är homogen. Organisationen möter 
olika intressenter som ställer delvis olika typer av krav på verksamhetens utformning. Se t.ex. 
Pfeffer & Salancik (2003) sid. 113 ff., Vifell (2006) sid. 43f., Karlsson (1991). 
183 Se DiMaggio & Powell (1991), Powell (1991), men jämför även diskussionen om ”relationer 
och idéer” i förra kapitlet.  
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organisationsteorin (även om elementens inbördes tyngd i analysen skiljer sig 
åt). Och det gäller även sensemaking-perspektivet. Men till skillnad från rikt-
ningarna ovan betonas här i högre grad hur organisationer och aktörerna inom 
dem är medskapande i produktionen av bägge dessa krafter.  

Liksom i resursberoendetraditionen uppfattas den yttre miljön här som en 
uppsättning sociala relationer med andra aktörer. Dessa hyser olika förvänt-
ningar på organisationens beteende, vilka de också signalerar på olika sätt. 
Men sensemaking-perspektivet betonar att det inte finns det något lagbundet 
eller mekaniskt i organisationers sätt att relatera till dessa signalerade bud-
skap. Organisationen har ett val i vilka signaler man riktar uppmärksamheten 
mot i omvärlden, hur man sedan begripliggör de uppmärksammade signalerna 
för sig själv, och slutligen hur man väljer att handla i relation till den uttolkade 
innebörden i dessa signaler.184

Sensemaking omfattar därför enligt Weick tre delar; perception, uttolkning 
och handling.185 Jämförelsevis kan man därmed också säga att sensemaking-
perspektivet tonar ned betydelsen av olika oberoende eller ’faktiska’ omstän-
digheter i den yttre miljön (olika typer av krav respektive kulturellt förankrade 
narrativ/typologier). Huvudfrågan är snarare hur organisationer begripliggör 
omvärldsfaktorer för sig själv.186 ’Omgivningen’ är ur den här synvinkeln 
snarast att betrakta som en föreställning som organisationen aktivt upprättar 
eller skapar för sig själv. Och det är utifrån denna föreställning som den agerar 
och fattar beslut.   

Äpplen och päron? 
Nackdelen med kortfattade översikter av det här slaget är de har en tendens att 
kontrastera tankesätt, i syfte att tydliggöra skillnader mellan olika perspektiv. 
Med tanke på fortsättningen kan det därför vara bra att också säga något om 
öppningarna mellan de olika skolorna. Att det finns sådana blir tydligt om man 
tar fasta på en del av den självkritik och vilja till omprövning som har präglat 
den nyinstitutionella debatten i organisationsteorin ända sedan 1990-talet.187

Kritiken handlade i hög grad om vad som gått förlorat när centrum i teori-
bildningen alltmer kommit att inrikta sig mot frågor om hur vissa mer eller 
mindre omedvetna föreställningar strukturerade hela organisatoriska fält.188

Kombinationen av fokuseringen på kognitiva faktorer och analyser på makro-
nivå gjorde att organisationer som sådana försvunnit ur blickfånget. Dessa 
tenderade att framställas som ganska passiva avspeglingar av sina fält, snarare 
                                                     
184 Weick (1995), Scott (2003) s. 141 f. 
185 Men delarna bör inte förstås som en linjär sekvens, utan som en ständigt pågående dynamisk 
process eller cykel, där delarna är föremål för kontinuerlig revision i ljuset av varandra. Proces-
sen kan dessutom, vilket kommer att diskuteras vidare nedan, starta med endera elementet. 
(Weick 1995).  
186 Och hur man i processen samtidigt återskapar den egna organisationen som föreställning. 
187 Se t.ex. Johansson (2002) s.42ff. 
188 Se Johansson (2002), eller Dacin, Goodstein & Scott (2002).
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än som enheter kapabla till handling.189 Ett ledord i omprövningen blev viljan 
att ’återupprätta aktören och handlandet’, inom ramen för den institutionella 
ansatsen. 190

Detaljerna är inte intressanta här och nu, men i korthet kan sägas att många 
av försöken att upprätta ett sådant handlingsutrymme knyter an till någondera 
av två argumentationslinjer. Dels påpekandet om att samhället består av ett 
lapptäcke av institutioner och att organisationers miljö ofta omfattar flera ord-
ningar vars inbördes relation är oklar.191 Dels argumentet om att institutionella 
regler alltid måste tolkas för att ligga till grund för handling i en specifik kon-
text.192 Bägge dessa aspekter, spänningen mellan olika institutioner och beho-
vet att precisera deras innebörd i den lokala miljön, ger en viss handlingsfrihet 
för organisationen. Och därmed även ett utrymme för strategisk agens. 

Uppmärksammandet av tolkningsprocesser och motstridigheter ger också 
en antydan om de tre synsättens komplementära sidor. En viss institutional-
iserad föreställning kan t.ex. fungera som självklar grundpremiss för de akti-
viteter som sker på ett fält, men i praktiken ändå ge upphov till skilda uttolk-
ningar om hur denna premiss bäst bör omsättas i handling bland aktörerna på 
fältet.193 Detta aktualiserar i så fall mer resursberoende-relaterade frågor om 
vilka aktörers ’uttolkningar’ som en given organisation har störst intresse av 
att förhålla sig till.194 Samt i nästa steg, hur det går till när man ’lyssnar in’ och 
försöker skapa sig en bild av dessa yttre förväntningar, hur man upprätthåller 
känslan av ordning i en verksamhet som befinner sig i spänningsfältet mellan 
olika uttolkningar av idéer etc.         

Möjligen skulle man därmed kunna säga att den nyinstitutionella organi-
sationsanalysen har närmat sig frågeställningar som tangerar sensemakingper-
spektivets. Men huruvida så är fallet eller inte, är egentligen av underordnad 
betydelse för den här genomgången. Den relevanta frågan är snarast den om-
vända. Alltså hur man med utgångspunkt i sensemakingperspektivet, kan för-

                                                     
189 Eller som Powell (1991) s. 194 f. uttrycker det “I […] want to suggest that much of the
imagery of institutional theory portrays organizations too passively and depicts environments 
as overly constraining”. 
190 Se t.ex. Hirsch (1997), Hirsch & Lounsbury (1997), Johansson (2002:57f)
191 Se t.ex. Friedland & Alford (1991), DiMaggio & Powell (1991), Clemens & Cook (1999), 
Seo & Creed (2002), Reay & Hinings (2009). 
192 Det här är ett argument som förekommer i många varianter. Se t.ex. Seo & Creed (2002), 
Sewell (1992), Barley & Tolbert (1997) angående betydelsen av praxis för upprätthållandet och 
förändringen av institutioner. Eller Czarniawska & Sevón (red. 1996), Fernler (1996) om hur 
spridningen av institutionella idéer förutsätter ett lokalt tolkningsutrymme, och hur sådana 
’översättningsprocesser’ ger tillfälle för maktutövning och transformation.      
193 Eller för den delen olika bedömningar om vilka slags idéer som bör ha störst bäring på en 
praktik, när olika överlappande logiker föreligger. 
194 Vissa försök att integrera de två perspektiven har också gjorts. Se speciellt Oliver (1991), 
Oliver (1997)  samt Scott (2001) s. 171 ff.
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stå och analysera institutionella faktorers roll i organisationers inre varsebliv-
nings- och  meningsskapandeprocesser. För att kunna diskutera den frågan 
behövs först en mer ingående presentation av sensemakingansatsen.      

3.3. Sensemakingperpektivet 
”The concept of sensemaking is well named because, literally, it means the 
making of sense”195 påpekar Weick i sin bästsäljande bok från 1995. En ganska 
kärnfull formulering på engelska, men som också illustrerar något av proble-
matiken med att översätta termen till svenska. Ordet ’meningsskapande’, som 
används i den här texten, täcker bara delvis in dess innebörd. Rent bokstavligt 
har det också något att göra med att få saker att kännas ’vettiga’, eller om man 
så vill, upplevelsen av att man har grepp om det som pågår. Som Weick,
Sutcliffe & Obstfedlt uttrycker det:

”Att fokusera på sensemaking innebär att porträttera organisering som upple-
velsen av att bli kastad in i en pågående, ogripbar, oförutsägbar ström av intryck 
på jakt efter svar på frågan ’what’s the story?’”196

Avsikten här är inte att förvirra. Att organisationsmedlemmar vill ha svar på 
frågan ’what’s the story’ skall inte tolkas lika bokstavligt som i renodlat nar-
rativa ansatser.197 Enkelt uttryckt handlar sensemaking om en process av social 
konstruering.198 Den verklighet som organisationer och dess medlemmar upp-
fattar har de varit med om att skapa själva – och sensemaking rör hur det här 
skapandet går till.199Teorier på temat sociala konstruktioner finns det dock, 
som Knorr-Cetina påpekat, numera ganska många utav.200 Och eftersom frågan 
dessutom har betydelse för den kommande diskussionen om relationen mellan 
institutionell teori och sensemaking, kan det vara bra att börja i denna ände. 

                                                     
195 Weick (1995) s. 4. 
196 Weick, Sutcliffe & Obstfeldt (2005) s. 410, min översättning från engelska. 
197 Mening i en organisation kan mycket väl ta sig formen av en uttalad ‘berättelse’, i ungefär
det avseende som diskuteras i storytelling-traditionen (jfr Weick 1995 s. 127 f.). Men det bety-
der inte att all organisatorisk mening måste ha denna form, och heller inte att sensemakingan-
satsen är särskilt intresserad av just formen på den mening som uppstår. Mening är här snarast 
känslan av att man har koll nog på vad som pågår i en situation för att kunna gå vidare till att 
agera i denna situation. Som Weick skriver: ”A good story holds disparate elements together 
long enough to energize and guide action” (Weick 1995 s. 61)   
198 Eller som Weick uttryckt det ”The basic idea of sensemaking is that reality is an ongoing 
accomplishment that emerges from efforts to create order and make retrospectice sense of what 
occurs” (Weick 1993 s. 635). Se även t.ex. Maitlis (2005) s.21.
199 Det handlar om processen varigenom organisationsmedlemmar upprättar bilder eller men-
tala modeller av de skeenden de befinner sig i, som är tillräckligt sammanhängandeför att käns-
lan av förståelse och förutsägbarhet skall infinna sig.   
200 Se Knorr-Cetina (1994) för en sammanfattning, eller t.ex. Czarniwaska (2005) s. 9ff. 
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Grunderna; Fenomenologi och Pragmatism 
En gemensam grundval för sensemakingansatsen och den ’kognitiva’ nyin-
stitutionalism som skisserades ovan, finns i Schutz sociologiska variant av fe-
nomenologi; alltså läran om vad som visar sig för ett medvetande.201 Utgångs-
punkten är att människor befinner sig i ett ständigt och obrutet flöde av att 
erfara saker, men att all slags förståelse av det man erfar bygger på att saker 
skiljs ut från floden. Alltså att man uppmärksammar vissa detaljer och andra 
inte. Jag ser en ’häst’ t.ex.202 Det här avskiljandet förutsätter emellertid exi-
stensen av vissa tankescheman som gör det möjligt för oss att känna igen ’häs-
ten’ bland de synintryck som når ögat.  

Nyckelordet är igenkänning. Den sociala värld vi växer upp i och sociali-
seras in i omfattar en lång rad typifieringar av olika slag som snabbkopplar 
medvetandet till tidigare erfarenheter av ’liknande’ företeelser och situationer. 
Genom dessa mentala analogier (’detta har jag sett förut’) kommer man åt 
sorterade kunskaper som kan användas för att bedöma det som sker i nuet. 
Och eftersom de inlärda typifieringarna i hög grad delas med andra medlem-
mar i samma språk- och kultursfär möjliggör de också ett socialt samspel, ut-
byten av kunskaper, att man kan skapa sig förväntningar på andras sätt att 
förstå vissa handlingar som man vidtar o.s.v.  

Om dessa socialkonstruktivistiska grundidéer är alltså den ’kulturellt-kog-
nitiva’ nyinstitutionalismen och sensemakingansatsen ganska ense. Man lär 
sig vissa sätt att sortera och förstå verkligheten genom deltagandet i en kul-
tursfär, i ett organisatoriskt ’fält’ eller för den delen i en ’organisation’. ”Varje 
organiserad aktivitet förser aktörerna med en given uppsättning kognitiva ka-
tegorier och en typologi av handlingar” påpekar Weick, Sutcliffe & Ob-
stfeldt,.203 Skillnaden är att Weick i betydligt högre grad betonar individers 
förmåga att vid behov reflektera över, omtolka och använda sig av dessa kog-
nitiva tankeredskap på ett kreativt sätt för att få saker gjorda.  

På den här punkten lutar han sig mot en pragmatisk kunskaps- och hand-
lingsteori.204 Kognitiva processer är från denna synvinkel alltid del av ett hand-
lingssammanhang, och vilka mentala ’verktyg’ som aktiveras hos en uttolkare 
beror på vad han eller hon uppfattar sig hålla på med i situationen. Relevansen 
i det här argumentet kan vara svår att ta till sig för den som inte är bekant med 
det sedan tidigare. Men i förenklad tappning kan man säga att det Weick in-
tresserar sig för är tillvarons ständiga mångtydighet. En och samma situation 

                                                     
201 Schutz (1973), Schutz & Luckmann (1973). 
202 Även om de synintryck som rent fysiologiskt når fram till ögat egentligen omfattar hur 
många saker som helst, och även skulle kunna ha sorterats på hur många andra sätt som helst.  
203 Weick, Sutcliffe & Obstfeldt (2005) s. 411, efter Tsoukas & Chia (2002) s. 574. Min över-
sättning från engelska. 
204 Se t.ex. Wicks & Freeman (1998) eller Gioia (2006) för en diskussion om pragmatismen i 
sensemaking-perspektivet 
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kan ha många olika innebörder beroende på från vilket perspektiv man betrak-
tar den. Och en och samma individ har, som ett resultat av en livslång social 
läroprocess, tillgång till så pass många olika kategoriseringssätt, typifieringar 
och erfarenheter att hon i princip är kapabel att göra många alternativa – och 
lika rimliga – bestämningar av det som pågår.  

Härav följer två saker. Dels att man alltså måste ha någon slags idé om vad 
man sysslar med för stunden för att kunna avgöra vilken innebördsbestämning 
som är mest relevant i nuet. Plockar man ’svamp’ är det svamparna blicken 
söker, plockar man ’lingon’ så är det röda bär man uppmärksammar o.s.v. Lite 
mer abstrakt uttryckt (och som Weick påpekar) kan man därför säga att hand-
landet driver kognitionen, mer än tvärt om.205 Erfarenheterna må vara sorte-
rade (och typifierade), men de aktiveras, och används, beroende på ändamålet. 
Men den andra poängen är att eftersom människor har en förmåga att se saker 
ur olika synvinklar, har de också en reflexiv kapacitet. De kan byta perspektiv, 
hitta nya analogier, omtolka erfarenheter etc. när det de gör inte faller ut såsom 
de tänkt sig. Hittar man ingen svamp kanske man börjar plocka lingon istället, 
och blir ändå nöjd med dagen i slutändan.      

Organisering som ett sätt att reducera mångtydigheter 
I organisationer är den här processen förstås mer komplicerad än i exemplet 
med den ensamme svamp/bärplockaren. Men grunden är ungefär densamma. 
’Organisering’ handlar enligt Weick om att lösa upp tillvarons mångtydighet 
för kollektivets medlemmar, genom etableringen av någon form av gemen-
samma kognitiva referensramar eller sätt att processa information på, vilket 
bl.a. materialiseras i olika typer av rutiner och standardprocedurer.206 Men det 
måste också finnas en dynamik eller förmåga till anpassning av dessa ’verk-
tyg’ när oväntade saker inträffar eller när resultaten av de kollektiva aktivite-
terna inte alls motsvarar förväntningarna. ’Sensemaking’ svarar för detta dy-
namiska balanserande mellan föreställningar om vad man håller på med (och 
vem man är) och de verktyg med vars hjälp man manövrerar (uttokar/agerar) 
i de situationer eller skeenden man befinner sig i. Eller som Weick, Sutcliffe 
& Obstfeldt skriver:  

                                                     
205 Weick (1995) s.11.
206 Weick (1969 s. 91) definierar ’organisering’ som ”the resolving of equivocality in an enacted 
environment by means of interlocked behaviors embedded in conditionally related process”. En 
lite komplex definition, men om man delar upp den i två delar blir det lättare att förstå den. I 
första ledet pekar han på organisering som ett sätt att lösa upp ’equivocality’ – alltså mångty-
digheter. Och i det andra ledet påpekar han att detta sker genom ’interlocked behaviors’ – re-
petetiva, ömsesidigt beroende, beteenden som utvecklas mellan två eller flera aktörer. Organi-
sationers aktivititeter struktureras med andra ord genom (den pågående) utvecklingen av olika 
typer av vanor och rutiner. Se även Scott (2003) s. 98ff.      
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”den pågående […] utvecklingen av gångbara bilder som rationaliserar det som 
folk ägnar sig åt”207

Rutiner är i normalfallet ganska självförstärkande. När de används vägleder 
de medlemmarna till att uppmärksamma vissa detaljer i ett skeende (sådana 
som låter sig kategoriseras), och saker får på så vis en specifik huvudinnebörd 
för organisationen (snarare än många konkurrerande). En innebörd som 
ganska enkelt kan kopplas till lämpliga åtgärder ur organisationens repertoar 
av olika handlingar (om ’si’ gör ’så’). Vänder man på resonemanget kan man 
emellertid säga att organisationen i processen samtidigt förklarar för sig själv 
varför man agerar som man gör. Åtgärderna blir rimliga i kraft av att medlem-
marna uppmärksammat sådana aspekter av ett skeende som passar mot de me-
del man har till sitt förfogande. Och då dessa medel i sin tur har en plats i 
’berättelsen’ om vad man gör som organisation, bidrar rutinhandlandet på så 
vis även till en slags kontinuerlig bekräftelse av ramberättelsen i sig är bär-
kraftig och fungerande.208

Det är denna dimension av meningsskapandet som Weick m.fl. är inne på 
när de talar om ”bilder som rationaliserar det som folk ägnar sig åt”.209 Frågan 
som framförallt intresserar honom är dock vad som sker när de här självbe-
kräftande ’cirklarna’ bryts.

Diskrepanser som aktiverar sensemakingprocessen         
Tilltron till rutinernas funktionalitet kan rubbas på olika sätt. Dels genom ’kri-
ser’ och andra dramatiska händelser, men också genom mer vardagliga situat-
ioner där ’bekräftelsen’ (att skeenden rullar på ungefär som väntat) likafullt 
uteblir.210 Eller, vilket är mer relevant för en governancediskussion, så kan det 
handla om att organisationen kommer i kontakt med obekanta företeelser som 
visar sig svåra att bestämma med de vanliga tumreglerna, och som ger de be-
rörda medlemmarna ’myror i huvudet’. Just metaforen ’myror i huvudet’ är 

                                                     
207 Weick, Sutcliffe & Obstfelt (2005) s. 409. Min översättning från engelska. 
208 Fritt översatt skulle budskapet kunna skrivas som en förlängning av Maslows bevingade 
kommentar ”Om det enda du har är en hammare så börjar alla problem att se ut som spikar”;
Och om det enda du ser är spikar känns det förmodligen vettigt att ha en hammare till hands 
209 Resonemanget ger även ett sätt att förstå Weicks argument att organisationer är delaktiga i 
att skapa sin omgivning – det som han kallar ’enactment’. Begreppet har egentligen två sidor. 
Dels omfattar det observationen att organisationer genom selektiv perception och uttolkning 
’uppför’ eller skapar bilder av omgivningen som sedan vägleder deras beteenden (och samtidigt 
understöder bilden av organisationen som ett rationellt system etc). Och dels riktar det upp-
märksamheten mot handlandets betydelse i processen (en-act-ment). Genom agerandet sätter 
organisationen igång processer och förlopp i omgivningen som får återverkningar för de ske-
enden som man har att förhålla sig till i nästa ’varv’ av cirkeln. I den meningen är organisationer 
med om att skapa det ’material’ eller den ’miljö’ som sedermera fungerar som begränsningar 
och möjligheter för dem. Man ’förverkligar sin egen verklighet’ som Weick uttrycker det.
210 Se Weick, Sutcliffe & Obstfelt (2005) s. 415. 
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bra i det här sammanhanget eftersom den ger en bild av mental aktivitet. Ut-
lösande för aktiviteten är upplevelsen av att saker inte är som vanligt, eller 
som man väntat sig.211 Och att avvikelsen spelar roll för det man ägnar sig åt.212

Det är vid sådana tillfällen som sensemakingprocessen aktiveras, enligt 
Weick. Sökandet efter mening blir mer reflexivt, och man prövar alternativa 
synvinklar och angreppssätt som kan bidra till att återupprätta en tillräcklig 
känsla av klarhet och ordning för att organisationens aktiviteter skall kunna 
återupptas. I gammal eller ny form.213 Gemensamt för alla sådana försök att 
återställa balansen är att det som nyss togs för givet (rutiner, mål och medel 
etc.) nu blir föremål för aktiv uppmärksamhet och försök till omtolkning.  

En individuell och social process av rekonstruktion 
Ur ett sensemaking-perspektiv är den här potentialen för kreativ och innovativ 
omtolkning av stor betydelse för organisationers förmåga att upprätthålla fö-
reställningen om sig själv som ett sammanhängande, rationellt system. Som 
Emirbayer & Mische påpekar kan resultatet av dessa reflexiva mödor mycket 
väl bli att rådande rutiner förstärks (t.ex. genom att man hittar nya observat-
ioner och aspekter som bidrar till att rationalisera det som man brukar göra).214

Men det kan också leda till att rutiner och kognitiva ramar modifieras, eller 
till justeringar i bilden av vilka man är och vad man sysslar med.        

När det gäller dynamiken i den ’aktiva’ sensemakingfasen är det viktigt att 
betona två saker. Dels att det är individer (inte organisationer) som är begå-
vade med fantasi och kapacitet till nytänkande. ”Sensemaking begins with a 
sensemaker” som Weick uttrycker det.215 Men också att organisatoriskt me-
ningsskapande är en fundamentalt social process. Organisationsmedlemmar 
(till skillnad från svamplockare) kan inte omtolka vare sig rutiner, situationer 
eller idéer om vad man sysslar med efter eget gottfinnande. De måste också 
kunna förklara och rättfärdiga sina tolkningar och handlingar på ett sätt som 
accepteras av andra inom, och ibland även utanför, organisationen.  

                                                     
211 Det här resonemanget om ’upplevd diskrepans’ faller igen tillbaka på det pragmatiska argu-
mentet att individer använder sina erfarenheter, inte bara för att ge innebörd åt skeenden i största 
allmänhet utan för att skapa sig förväntningar på hur saker kommer att utvecklas vid olika hand-
lingsalternativ. Det är så man kommer fram till hur man skall agera (givet någon slags föreställ-
ning om vem man är och vad man håller på med). Så länge som skeendet också ’rullar på’ i 
någorlunda bekanta hjulspår tillämpas rutiner och standardprocedurer på ett ganska oreflekterat 
vis. Men ställda inför hinder, i form av det oväntade eller obekanta, vaknar den mer kreativa 
sidan av deras intellekt. 
212 Se Smith (1988) s. 1491, refererad i Weick (1995) s. 88 ff.
213 Erfarenhetsmässigt inlärda vanor, rutiner och handlingsrecept ifrågasätts, modifieras och 
rekonstrueras. Nya observationer eftersöks som kan förklara uppfattade den avvikelsen (eller 
mildra känslan av misslyckande). Motiv och bakgrunder till redan fattade beslut omkonstrueras 
och efterrationaliseras så att deras konsekvenser framstår i bättre dager, osv. 
214 Emirbayer & Mische (1998). 
215 Weick (1995) s. 18. 
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Skälet till varför individer lägger möda vid att upprätthålla (och ’reparera’) 
bilden av organisationen som någorlunda ordnad och vettig är, för att göra ett 
långt argument kort, att det tar sina jobb personligt. Upplevelsen av osäkerhet 
och diskrepanser skapar problem för deras identitet som organisationsmed-
lemmar.216 Folk får svårt att upprätthålla en positiv självkänsla i arbetsrollen 
när deras uppgifter kör fast eller när verksamheten börjar kännas kaotisk och 
utan syfte. Deras uppfinningsförmåga i sådana lägen bottnar emellertid i att 
de också har tillgång till kunskaper från många andra slags roller.217 Genom 
”retrospektion” (Weicks uttryck218), alltså att man att blickar tillbaka mot håg-
komsten av hur man har gjort och resonerat i andra sammanhang (t.ex. på ti-
digare arbetsplatser) går det att tänka ’bortom ramarna’ för det nuvarande job-
bet, hitta nya perspektiv och andra varianter på lösningar.219

Budskapet kan formuleras på många sätt. Men, för att polemisera mot den 
nyinstitutionella organisationsanalysen – en av poängerna är att även om or-
ganisationens ’levnadshistoria’ är begränsad till aktiviteter inom en specifik 
samhällssektor, så betyder det inte att medlemmarnas personliga erfarenheter 
är det. Och att folk kan vara ganska påhittiga i att ta hjälp av sådan alternativ-
kunskap för att, som Coopey m.fl. skriver, ’sätta ihop en berättelse som börjar 
ge en vettigare bild av det som pågår, och med potential att stärka deras själv-
känsla’220. För att den här typen av omkonstruktioner skall vara till nytta för 
deras rollproblem221 tvingas de dock ta hänsyn till att den alternativa berättel-
sen även måste låta rimlig i andra organisationsmedlemmars öron.222

Den sociala sidan av processen – betydelsen av ord, kommunikation och 
signaler 
Det här innebär att det sociala sammanhanget i ganska hög grad lägger band 
på individernas friaste ’önsketänkande’ redan på embryostadiet. Och att orga-
nisationsmedlemmar formar varandras sensemakingprocesser, såväl genom 

                                                     
216 När organisationens ’självbekräftande cirklar’ rubbas, så rubbas (i varierande grad) också 
konfirmationen av den delen av ’självet’ som har med arbetsrollen att göra. Sensenmakingpro-
cessen är alltså, som Weick påpekar, grundad i identitetskonstruktion. Weick (1995) sid. 18ff.  
217 Det är det här som Mead kallar ’socialitet’, d.v.s. förmågan att tidsmässigt och relationellt 
befinna sig i multipla system samtidigt. Se t.ex. Emirbayer & Mische (1998). 
218 Weick (1995) s. 24 ff.  
219 Andra slags perspektiv och tolkningsmodeller kan lånas in, med vars hjälp man kan närma 
sig idéer om alternativa handlingsvägar, innebörder och sätt att rättfärdiga sysslor där de vanliga 
standardmodellerna har gått bet.  
220 Coopey Keegan & Emler (1997) s. 312, citerad i Weick m.fl. (2005) s.416. Ordagrant lyder 
citatet ”composing a story that begins to make sense of what is happening while potentially 
enhancing their feelings of self-esteem and self-efficacy”. Se även Brown (2000).
221 Och kunna omsättas i nya, av organisationen accepterade, beteendemönster eller sätt att rätt-
färdiga det man gör. 
222 Vilket är ungefär vad Burns & Stalker säger när de påpekar att ”i arbetande organisationer 
fattas beslut antingen i andras närvaro, eller med vetskapen om att de måste implementeras, 
eller förstås, eller godkännas av andra”. Burns & Stalker (1961) s.118, Weick (1995) s. 39. 
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direkt interaktion som genom mentala föreställningar om (och erfarenheter av) 
vad slags idéer andra skulle kunna tänkas gå med på. Men formar är ändå inte 
samma sak som determinerar, påpekar Weick. Dels eftersom organisations-
medlemmar inordnar sig i ledet även av andra skäl223 än gemensam mening, 
men framförallt eftersom känslan av kollektiv ordning faktiskt inte står och 
faller med att alla parter i organisationen uppfattar saker på precis samma sätt. 
Vad organisering fordrar är en uppsättning gemensamma ord, som alla parter 
förstår och kan ’leva med’.

Sådana ord består av de olika ’nyckeltermer’ och klassificeringar som man 
kommunicerar med inom organisationen, och som används för att beskriva 
och definiera händelser och företeelser.224 Orden måste förstås ungefärligen 
lika av medlemmarna, men ändå vara såpass vida och töjbara att olika enheter 
och grupper kan använda dem i sina aktiviteter och för sina ändamål. För att 
knyta an till det som skrevs ovan kan man därför säga att organisering handlar 
om att reducera mångtydigheter, inte om att utplåna dem. Löst kopplade orga-
nisationer fortlever genom sådana balanser mellan flexibilitet och stabili-
tet.225Individen har således ett utrymme för egen tolkning så länge som andra 
medlemmar godtar hennes förklaringar som en rimlig användning av de ter-
mer som organiseringen vilar på.226     

Vid sidan av den ’förhandlingsprocess’ som vidtar när aktörer väl har upp-
rättat någon ny typ av ’bild’ eller ’berättelse’, finns det emellertid ytterligare 
en social aspekt som spelar roll i sammanhanget – och inte minst för tematiken 
i den här studien. Nämligen hur sensemakingprocessen aktiveras i första läget. 
Som diskuterats ovan sker detta genom att uttolkaren (individen/organisat-
ionen) varseblir någon typ av oväntad eller svårbegriplig signal, återkoppling 
eller ’vink’ från omgivningen. Sådana signaler existerar dock inte av sig 
själva: De förmedlas i interaktionen med andra. Ur ett sensemaking-perspek-
tiv kan därför konkreta relationer och interaktionsmönster ha en avgörande 
betydelse för vilka intryck det är som sedan blir föremål för meningsskapan-
deprocesser inom organisationen. Och som Smirchich & Morgan konstaterar 
angående organisationsledning; kontrollen över vilka ’vinkar’ som kommer 
att fungera som referenspunkter för andra är en viktig källa till makt.227

                                                     
223 Jfr. Weick (1995) s. 3.  
224 Alla organisationer har sina egna språk och symboler som har stor effekt på deras sensema-
king, påpekar Weick (1995 s 3 f). Jfr. Ashforh & Humphrey (1997), Czarniawska (1988), 
Weick (1985) angående etiketter.       
225 Weick (1979) sid. 215, Scott (2003) s. 99. 
226 Att enas om med vilka ord något bör beskrivas är därför inte bara nödvändigt, utan oftast 
även tillräckligt för att känslan av ordning skall upprätthållas 
227 Smirchich & Morgan (1982), refererade i Weick (1995) s. 50. 
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3.4 Att påverka andras meningsskapande 
Smirchich & Morgans påpekande ger en ingång till de frågor som den här 
studien intresserar sig för. Men för att först sammanfatta det som skrevs ovan 
kan man alltså säga att sensemakingprocessen formas i sammanflätningen av 
individuella och sociala aktiviteter. Den påverkas både av de inblandade ak-
törernas kreativa förmågor och av de sociala processer som utlöser, modererar 
och sätter betyg på deras försök att få ’kartan att passa ihop med terrängen’ –
för egen del såväl som för organisationen som kollektiv.  

Sammantaget ger den här genomgången flera hållpunkter för en analys av 
meningsstyrning i förvaltningsorganisationer. En viktig punkt att hålla ögonen 
på är signalsidan i processen, alltså vilka budskap och ’vinkar’ som når fram 
till och uppmärksammas av olika grupper i förvaltningen. En andra punkt är 
hur dessa aktörer sedan tolkar signalerna genom att relatera dem till sådant de 
har erfarenhet av och kunskap om sedan tidigare. Bilden av vad en situation 
eller praktik handlar om kommer i hög grad att bero på dynamiken mellan 
bägge dessa element – perception och konnotation. Vilket också ger en anty-
dan om på ungefär vilka områden en ’ledare’ som befinner sig tillräckligt nära 
dessa processer och aktörer, kan agera för att hjälpa meningsskapandet på tra-
ven inom förvaltningen.       

Sensegivingbegreppet 
Som påpekades i inledningskapitlet har Gioia & Chittipeddi försökt skilja ut 
denna påverkanssida i sensemakingprocessen genom lanseringen av syster-
begreppet ”sensegiving”, vilket sedermera har givit upphov till en egen forsk-
ningstradition.228 Sensegiving definieras kort och gott som: 

”processen att försöka påverka andras sensemaking och konstruerande av me-
ning i riktning mot en önskad definition av den organisatoriska verkligheten”229

Som framgår av denna definition är de två begreppen konceptuellt samman-
flätade. Vad sensegivingbegreppet framförallt bidrar med är en terminologi 
för att diskutera styrningsdimensionen i organisationers meningsskapande.  

Som diskuterades ovan villkoras dock alla individuella försök att etablera 
mening i den egna organisationen av att det i slutändan är upp till andra med-
lemmar att avgöra vad som känns rimligt eller begripligt utifrån sina horison-
ter. Sense ”ligger i betraktarens öga”, som Weick uttrycker det.230 Och det är 
också på det viset man skall förstå sensegiving. Möjligheten att utöva infly-
tande över andras förståelseprocesser vilar framförallt på förmågan att selek-
tivt aktivera motpartens egna referensramar. Det handlar om att få ’publiken’ 
                                                     
228 Se t.ex. Gioia & Chittipeddi (1991), Fiss & Zajac (2007), Maitlis (2005), Corvellac & Ris-
berg (2006), Zott & Huy (2007).
229 Gioia & Chittipeddi (1991) s. 442. 
230 Weick (1995) s. 6, min översättning från engelska. 
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att göra mentala analogier mellan det de ser eller hör och vissa typer av tidi-
gare erfarenheter eller befintliga kunskaper. Och att på så vis få dem att be-
trakta en situation eller företeelse i ett visst ljus.  

Sensegiving som process 
Det här innebär att meningsstyrning bör ses som del i en förhandlad process 
av meningsskapande, som utspelas mot bakgrund av de idéer, koncept och 
berättelser som redan finns i en organisation. Eller om man så vill; menings-
styrning är del av ett socialt växelspel där alla parter har ett potentiellt infly-
tande över resultatet. Gioia & Chittipeddi har utvecklat den här tankegången 
till en mer schematisk modell över ’förhandlingsprocessen’ inom organisat-
ioner när ledare försöker initiera nyordningar i verksamheten. Deras modell, 
som är skapad utifrån just ett ledningsperspektiv, omfattar en sekvens med 
fyra (överlappande) faser; ”Visionering”, ”Signalering”, ”Re-visionering” och 
slutligen ”Mobilisering”:  

Envisioning Signaling Re-visioning Energizing

Sensemaking Sensegiving Sensemaking Sensegiving

(Understanding) (Influencing) (Understanding) (Influencing)

(Cognition) (Action)            (Cognition) (Action)

Figur 1 ”Processes involved in the initiation of strategic change” 
(Gioia & Chittpeddi, 1991 s. 444)
Figuren rör initieringen av ett organisatoriskt förändringsarbete, från ledningshåll. Strecken 
skall förstås som ett slags flödesschema över kommunikationen (eller kanske snarare signal-
spridningen) i samband med denna uppstartsprocess. De smala noderna i flödet är således de 
punkter där ledaren tar emot, tolkar och sänder vidare signaler.]   
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I den första fasen (visionering) står ledarnas egna sensemakingprocesser i fo-
kus, när de tar intryck av händelser, möjligheter eller hot i omgivningen som 
bedöms relevanta för organisationen. Utifrån den uppfattade innebörden i 
dessa händelser söker de formulera en idé eller vision som medarbetarna antas 
både kunna acceptera och vilja agera utifrån. I nästa fas (signalering) försöker 
ledningen kommunicera och sprida denna reformidé till viktiga aktörer i or-
ganisationen, genom sensegiving.  

Den tredje fasen (re-visionering) drivs fram av mottagarna till de budskap 
som ledningen försökt föra ut. Deras invändningar eller ifrågasättanden ger 
upphov till förnyade kognitiva ansträngningar på ledningsnivå för att ompröva 
eller omformulera delar av reformen så att den faller i bättre jord bland med-
arbetarna. För att få till stånd ett brett samtycke är det viktigt att framförd 
kritik – åtminstone symboliskt – införlivas eller neutraliseras i ett nytt, revi-
derat utkast till reformidé. På basis av de reviderade planerna vidtar därefter 
en ny fas av sensegiving (mobilisering) i syfte att sätta igång förändringsar-
betet i organisationen.        

Den här sekventiella indelningen är en överförenkling av en process som i 
regel är mer dynamisk och mindre linjär än vad figuren antyder. Men det är 
samtidigt en modell som ger ett argument för att försöka anlägga just en pro-
cessuell analys i empiriska studier av meningsstyrning, i så måtto att den tyd-
liggör att denna styrning ofta kan ske vid flera tillfällen eller punkter i ett mo-
biliseringsarbete. Så här långt har emellertid ganska lite sagts om vad me-
ningsstyrning konkret kan handla om. Det finns olika sätt att gruppera dessa 
göranden på, men med utgångspunkt i den här studiens tematik kan följande 
uppdelning, med inspiration från Corvellac & Risberg231, vara lämplig: 

Etikettering och märkning232

För att en situation skall få en mening inom en organisation så måste den 
namnges. Och det måste ske med hjälp av den vokabulär av benämningar och 
termer som organisationen nyttjar till vardags. Som diskuterades ovan är det 
genom användandet av flexibla ord (såsom ’kund’, ’policy’, ’styrgrupp’, 
’mål’, ’uppföljning’, ’strategi’) som löst kopplade organisationer håller ihop. 
Förutom att dessa ord har en betydande töjbarhet, utmärks de också av att de 
är kategoriska och arbiträra.233 De får sin betydelse i relation till vad de inte är, 
och att man måste ha lärt sig koden för att förstå skillnaden. Den första (och 
som Ashforth & Humphrey påpekar kanske mest verkningsfulla234) menings-
styrningsaktiviteten består därför i att förse den nya idén eller förslaget med 
lämpliga markeringsord eller ’etiketter’. Genom sådana märkningar talar man 

                                                     
231 Corvellac & Risberg (2006). 
232 Jfr Ashforth & Humprey (1997), Weick, Sutcliffe & Obsfeldt (2005), Czarniawksa (1988), 
Weick (1985) angående vikten av etiketter (’labels’) i organisationer 
233 Se Ashforth & Humphrey (1997), men äv. Weick, Sutcliffe & Obstfelt (2005) s. 411.
234 Ashforth & Humprey (1997). 
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om för publiken vilken sorts företeelse, situation eller aktivitet det är fråga 
om, och ungefär var den passar in i organisationen som meningssystem.                 

Kontextualisering 
Den språkliga inramningen av ett förslag kan dock spela roll på fler sätt än 
genom enkel klassificering. Just eftersom ’etiketter’ i praktiken kan uttolkas 
på många sätt måste budskapet ofta preciseras och illustreras. Exempelvis ge-
nom olika former av liknelser, exempel eller bakgrunder som publiken kan 
relatera till. Gemensamt för dessa aktiviteter är att de genom direkta hänvis-
ningar sätter den nya idén i förbindelse med saker utanför sig själv. Den finns 
olika sätt att rubricera den här typen av göranden235 men som Corvellac & Ris-
berg påpekar är fördelen med termen ’kontextualisering’ att den bokstavligt 
ger en indikation om vad slags handlingar det rör sig om: Nämligen att skapa 
länkar mellan en ny ’text’ och utvalda ’sidotexter’.236 Referenserna till sido-
texterna skapar alltså en kontext för förslaget, vars funktion är att förklara ny-
heten genom att länka den till andra redan kända företeelser. Sidotexter kan 
vara policydokument, handlingsplaner, exempel på tidigare aktiviteter eller 
snart sagt vad som helst som har en innebörd för organisationsmedlemmarna.  

Ontologisering/ Visualisering      
En tredje dimension i presentationen av en ny reformidé eller praktik består i 
beskrivningen av arbetets innehåll och förväntade resultat. Det kan handla om 
att lista förändringens kvaliteter och nyttor på ett sätt som påverkar publikens 
värdering av den föreslagna reformen. Benämningen av detta sensegiving-ar-
bete som ’ontologisering’ har att göra med att syftet här är att få något ännu 
icke existerande att framstå som konkret och påtagligt i nuet. Eller som 
Corvellac & Risberg formulerar det på engelska ”to ’present’ is to be under-
stood here in the sense of ’making present’ something that is yet virtual”237.
Det handlar om att projicera bilden av ett framtida tillstånd på ett tillräckligt 
trovärdigt sätt så att betraktaren kan träda in i en imaginär kommande och 
bättre värld - och på så vis ’se’ nyttan med det hela.

Neutralisering och rättfärdiganden 
Oavsett inbäddning så möter förändringsinitiativ nästan alltid ifrågasättanden 
och oförutsedda tolkningar – och med dem krav på rättfärdiganden eller mo-
difieringar av planerna. Sådana rättfärdiganden är också en form av menings-
styrning, eftersom de påverkar förståelsen av förslaget och i förlängningen 

                                                     
235 Garfinkel kallar det för indexikalitet, och utifrån Goffman skulle man ha kunnat kalla det 
för framing. Se vidare t.ex. Ritzer (2000) eller Harste & Mortensen (2007).  
236 Corvellac & Risberg (2006).  
237 Corvellac & Risberg (2006) s. 15. 
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även dess organisatoriska innebörd.238 Därmed dock inte sagt att all kritik 
måste bemötas i sak, den kan också neutraliseras eller avledas på en rad andra 
sätt.239 Tidiga kontakter med inflytelserika aktörer i organisationen gör det 
t.ex. möjligt att inhämta synpunkter innan dessa växer till öppen kritik. En 
viktig dimension i förmågan hantera kritik rör även handlingar för att kontrol-
lera under vilka former (d.v.s. var, när och hur) den yppas. (Därav det gradvisa 
vidgandet av ’publiken’ i Gioia & Chittipeddis modell ovan). 

3.5 Två pusselbitar som fattas 
Den uppenbara fördelen med en sortering av det här slaget är förstås att den 
underlättar en analys av meningsstyrning inom förvaltningsorganisationer. 
Problemet är dock att den inte är tillräcklig för en governancediskussion. Som 
diskuterades i inledningen är det två typer av frågor som behöver preciseras i 
den här teorigenomgången. Bägge rör på lite olika sätt avigsidan med att por-
trättera organisationen som ett slags eget mikrokosmos.  

Meningsstyrning i transorganisatoriska processer 
Den första frågan handlar om kapaciteten att styra vilka budskap och vilken 
information som når fram till de grupper vars samtycke man eftersträvar. Som 
Smirchich & Morgan påpekar är alltså kontrollen över vilka signaler som 
kommer att fungera som referenspunkter för andra en viktig källa till makt.240

Svagheten i Gioia & Chittipeddis schematiska beskrivning av meningsstyr-
ningsprocessen är att man inte problematiserar denna förmåga.241 I deras figur 
framställs kommunikationen mellan ledare och medarbetare under en viss pe-
riod lite grann som vore de avskärmade från omvärlden. Det finns inget ut-
rymme för ’störande’ signaler och intryck från andra håll att påverka det or-
ganisatoriska meningsskapandet under processens gång.  

                                                     
238 Meningen med förslaget blir, som Weick (1995) påpekar, i slutändan de rättfärdiganden och 
rationaliseringar som överlever i den sociala förhandlingsprocessen inom organisationen. 
239 Vanligt är försök att förklara kritiken irrelevant, eller byggd på missuppfattningar. En hög 
grad av tydlighet i ursprungsförslaget är här inte bara av godo, eftersom det minskar möjlighet-
erna att precisera eller förtydliga idén inför kritik. Samtidigt kan dock alltför diffusa förslag öka 
risken för framväxten av problematiska tolkningar. Tydlighet är alltså ett dubbeleggat instru-
ment. Detta är också en fråga vi skall återkomma till mot slutet av den här boken.  
240 Smirchich & Morgan  (1982), Weick (1995) s 50. 
241 Som Maitlis påpekat är svagheten med sensegiving-litteraturen att intresset för enskilda styr-
ningsrelationer ofta tagit överhanden framför analyser av dynamiken i de sociala processer som 
formar organisationens meningsskapande. Gioia & Chittipeddis modell är ett ganska tydligt 
exempel på detta. Se Maitlis (2005). 
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När det gäller processer med transorganisatoriska inslag, såsom samver-
kans- och partnerskapsarbeten eller andra horisontella samhällstyrningsprak-
tiker som luckrar upp gränser mellan organisationer och samhällssfärer242, är 
den här sortens förenklingar problematiska. Ledarens presentationer är här 
inte den enda potentiella källan till information för deltagarna. Snarare är
chansen ganska stor att de möter olika typer av idéer och synsätt inom ramen 
för samverkansprocessen, då de deltar i en verksamhet som är föremål för me-
ningsskapande på många håll samtidigt. Frågan om vad olika aktörer ser och 
hör av praktiken i fråga blir därmed mer öppen, och bör således behandlas som 
en del av det som skall undersökas. Specifika interaktionsmönster spelar roll, 
och likaså formerna under vilka olika deltagare möts för att ’samverka’.243

För ’ledare’ innebär detta att de inte har någon apriorisk ensamrätt som 
förmedlare av ’situationen’ till olika medlemmar i den egna organisationen. 
Genom sina presentationer kan de lägga grunden för en viss förförståelse av 
arbetet, vilket inte skall underskattas. Men det är också möjligt att de kan be-
höva agera under genomförandet för att hålla borta signaler som riskerar att 
rubba denna provisoriska förståelse. Och mer generellt för att påverka premis-
serna för de sociala processer som andra medlemmar tar del i när de ’samver-
kar’. Detta kan tänkas ske på lite olika sätt, vilket vi återkommer till inom kort.  

Process och substans i meningsskapandet 
Den andra frågan rör betydelsen av institutionaliserade föreställningssystem 
för meningsskapandet. Som påpekades ovan handlar meningsstyrning från ett 
sensemakingperspektiv alltså om förmågan att selektivt aktivera motpartens 
egna referensramar i någon önskad riktning. Men exakt hur man bör förstå sig 
på detta ’ramverk’ är inte helt givet. Som Corvellac & Risberg konstaterar är 
t.ex. utrymmet för selektion inte alltid är lika stort.244 Vissa typer av hänvis-
ningar kan ibland utgöra en slags ’obligatoriska passagepunkter’ utan vilka 
publiken har svårt att alls förstå vad förslaget eller idén handlar om, eller vad 
som förväntas av dem.  

En del av de föreställningar som motpartens eventuella samtycke vilar på 
är således mer grundläggande än andra. Därav behovet av ’etikettering’ och 
’märkning’ etc. Nackdelen med dessa resonemang är dock att de endast förs 
inom ramen för en beskrivning av organisationen som ett eget meningssystem, 
ett rum där saker får sin betydelse i relation till olika lokalt etablerade voka-
bulärer och rutiner. Häri ligger förvisso en del av poängen i sensemakingper-
spektivet, d.v.s. att man inte kan bortse från den socio-kognitiva dynamiken 
inom den enskilda organisationen om man vill förstå dess funktionssätt. Men 
vad som saknas är en tydligare diskussion om vokabulärerna i sig.  

                                                     
242 Jfr. Mörth & Sahlin-Andersson (2006). 
243 Jfr. Sahlin-Andersson (1989) om det hon kallar ’oklarhetens strategi’. 
244 Corvellac & Risberg (2006).  
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Argumentet från nyinstitutionellt håll är att många av organisationens 
’nyckeltermer’ också ingår i eller knyter an till större fältövergripande berät-
telser om organisering.245 De är alltså i varierande grad länkade till idéer som 
inte primärt bör betraktas som några lokala uppfinningar. Kritiken mot sense-
makingansatsen handlar om att man undervärderar relevansen av den här 
kopplingen. Med en upprepning av citatet från Scott i förra kapitlet: ”folk som 
studerar sensemaking trasslar in sig i ett process-bildspråk, och glömmer bort 
att titta på vad det är som processas”.246 Resultatet blir att man överdriver fri-
hetsgraderna i organisationens ’självskapade’ föreställningsvärld.247

Scotts ordval ringar ganska väl in orsaken till varför den här studien alls 
intresserar sig för institutioner. Det är mot bakgrund av governanceforskning-
ens resonemang om samhällstyrningslogiker och en ökad institutionell kom-
plexitet på lokal nivå när olika logiker och ’traditioner’ blandas, som menings-
skapandet på denna nivå blir intressant för denna forskning. Som påpekades i 
förra kapitlet bygger idén om ’dilemman’ och ’utmaningar’ så till vida också 
på antagandet om att det faktiskt går att på förhand ha en aning om vad som 
står på spel i dessa kontexter.248 Exempelvis tror vi tror oss veta något både 
om kommunala förvaltningars sätt att fungera i ett tidevarv av mål- och resul-
tatstyrning249 och om samhällsstyrningen på den tredje generationens politik-
områden, för att anspela på den empiriska kontext vi skall titta på i nästa ka-
pitel. Och vissa aspekter av denna vetskap går att beskriva i institutionella 
termer.250

Ur den synvinkeln blir dessa makroresonemang också en sorts förförståel-
sen för den empiri som analyseras. Det är en kunskap som behövs både för att 
välja ut vilken empiri som studeras, och för kunna tolka det som sker i denna 
empiri (åtminstone om man vill göra tolkningen relevant för en governance-
diskussion). Inget av detta förminskar betydelsen av detaljerna i exempelvis 
en enskild förvaltnings pågående process av att förverkliga och omförhandla 
innebörden i de organiseringsprinciper man har att förhålla sig till. Men ana-

                                                     
245 Jfr. Scott (1987). 
246 Scott (1987) s. 91 (min översättning från engelska). Liknande argument återfinns bland såväl 
andra företrädare för nyinstitutionell organisationsteori, som inom resursberoendetraditionen. 
Se t.ex. Taylor & van Evera (2005) s. 251, Pfeffer & Salancik (2003). 
247 D.v.s. att man tappar bort frågan om de kulturella och sociala begränsningarna för organi-
sationers kreativa uttolkande av verkligheten. Som många har påpekat (med hänvisning till Ber-
ger & Luckmann (1967); Även om organisationen lyckas hitta innovativa sätt att rättfärdiga 
sina handlingar för egen del, så kvarstår det faktum att dessa handlingar också tillskrivs en 
mening av andra aktörer - som organisationen sedan får stå till svars för. 
248 Jfr. Bevir & Rhodes (2011) angående ”dilemman” och ”traditioner”.
249 Såsom t.ex. att olika sektors- och resultatenheter ofta tenderar att uppfatta sig själva som 
’organisationer’ snarare än som blott segment i en kommunal förvaltningsstruktur. Se Brunsson 
& Sahlin-Andersson (2000), Christensen et al (2005), Premfors (1998), Johansson (2002).  
250 Ibid. och speciellt Brunsson & Sahlin-Andersson (2000), Johansson (2002). 
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lytiskt måste dessa faktorer finnas med i en tillämpning av sensemakingper-
spektivet, för att kunna skilja olika dimensioner av ’mening’ från varandra,
och för att tillämpningen skall tillföra något till en governancediskussion.   

3.6 Institutioner från ett sensemakingperspektiv – en fråga 
om erfarenheter och kollektiva förväntningar 
Hur kan man då förstå institutioner från ett sensemakingperspektiv? Till att 
börja med är det alltså som idéer och föreställningar de uppträder i organisat-
ionsmedlemmars meningsskapandeprocesser. Att det finns en gemensam 
grund för den kognitiva nyinstitutionalismen och sensemaking i form av 
Schütz fenomenologi har också redan påpekats. Bägge riktningarna intresserar 
sig för den sociala konstruktionen av kunskap, och för hur konstruktionerna 
påverkar beteenden. Men Weick utgår i högre grad från pragmatismens syn 
på hur sådana kunskaper kommer individen till del; genom ’learning by do-
ing’.251Eller på svenska; via ’erfarenhetsbaserad inlärning’.   

Praktisk kunskap om den sociala verkligheten uppstår här när människor 
använder sina erfarenhetsmässigt inlärda typifieringar, symboler, idéer och 
ord för att få saker gjorda, eller för att lösa problem som de ställs inför. Kun-
skapen ligger alltså i de empiriska insikterna om hur olika sociala verktyg fun-
gerar i det mellanmänskliga samspelet. Den består i ett slags färdigheter eller 
en kulturell kompetens som har förvärvats genom upplevelsen av att intera-
gera med andra i en viss social miljö.252 Över tid betyder detta att minnesbil-
derna från tidigare interaktioner är den bas som individer utgår från när de 
försöker förstå sig på nya sociala situationer.  

Kännedomen om olika ’sociala regler’ (och speciellt outtalade sådana) vilar 
således i några låsta definitioner, utan snarare i hågkomsten av hur andra har 
reagerat utifrån saker man sagt eller gjort vid olika tillfällen.253 Chris Ansell 
menar att en pragmatisk definition av institutioner därmed bör ta fasta på att 
de är en typ av kollektiv kunskap som bärs fram och upprätthålls genom soci-
ala relationer. Hans förslag till sådan definition lyder: ”Institutioner är mänsk-
liga artefakter eller beteendemönster kring vilka kollektiva förväntningar har 

                                                     
251 Uttrycket härstammar från Dewey (en av pragmatismens lärofäder). Även om det han egent-
ligen lär ha skrivit är "Learn to do by knowing and to know by doing" (i boken ”Applied 
Psychology” från 1889) 
252 Här kan ett kort påpekande om termen ’interaktion’ vara på sin plats. Som Czarniawska 
skriver bör man hålla i minnet att ’interactions is what happens between actions, as the term
indicates, not between people” (Czarniawska 2006, sid. 1668). Det är i sammankopplingen mel-
lan handlingar som det sociala spelet uppstår - och likaså tillfället för inhämtande av praktisk 
kunskap om ’reglerna’ i detta spel.
253 Med ett väldigt vardagligt exempel så vet man kanske om att chefen blir arg om man ständigt 
kommer kvarten sent till jobbet, men att han eller hon inte blir det om lunchen dras ut till 45 
minuter snarare än den anvisade halvtimmen. 
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utvecklats”254. Det här är en ganska tillåtande definition som inrymmer många 
olika synsätt på institutioner.255 Men det är också en utpräglad underifråndefi-
nition som tar hänsyn till uttolkandets, kommunikationens och det aktiva 
transporterandets roll i att både upprätthålla och transformera institutioners 
innehåll.256

Tre typer av relationer eller mekanismer 
Weber & Glynn för en liknande men mer ingående diskussion om institutioner 
och sensemaking.257 De konstaterar att närvaron av institutioner impliceras i 
Weicks formuleringar av perspektivet, speciellt i fråga om erfarenheternas roll 
i processen (’retrospektionen’). Dessa erfarenheter innefattar tidigare möten 
med olika socialt etablerade typologier, normer, regler och ’narrativ’. Men 
inte i abstrakt mening utan i termer av hur dessa företeelser är förankrade i 
individens minne, som ett resultat av en livslång trial-and error process av 
social interaktion. Institutioner kan därmed liknas vid en slags inlärd symbo-
lisk kod.258 Och sensemaking är i så fall praktiken att använda denna kod.259

Men, påpekar Weber & Glynn, den retrospektiva basen är inte det enda sätt 
som institutioner kan antas spela roll för sensemakingprocesser. Snarare bör 
det ’institutionella’ uppfattas som något som träder in både före, under och 
efter processen på lite olika sätt. De talar därför om tre slags relationer som 
väver samman institutioner med sensemaking: 

Institutioner grundar sensemaking (”priming”).  
På en mikronivå kan betrakta institutioner som en uppsättning kulturellt för-
ankrade ’minimala byggklossar’ som en individ behöver ha kännedom om för 

                                                     
254 Ansell (2005) s. 27, min översättning från engelska. 
255 D.v.s såväl normativa, kognitiva som regulativa aspekter av och synsätt på institutioner. Se 
vidare Scott (2001) s. 51 ff. om dessa ”tre pelare” i institutionell teori.  
256 Ansell  bygger på Peirce’ semiotik. Peirce (en av pragmatismens lärofäder) använde sig av 
en tredelad logik som utgår från begreppen ’object’, ’sign’ och ’interpretant’. Argumentet i 
korthet är att den precisa innebörden i ett tecken (eller en symbol) som representerar ett objekt 
är oklar fram tills dessa att den fixeras av ett tredje element – uttolkaren. Ofta beskrivs institut-
ioner som just objekt (som ’artefakter’ eller ’sociala fakta’) . Men en stor del av tiden opererar 
de som symboler. Den precisa innebörden av dessa symboler bestäms först i relation till en 
kontext, eller en situation. Och detta bestämmande av meningen med en symbol för individen 
i nuet är beroende av att hon försöker tolka eller förstå vad symbolen betyder för just hennes 
fall. Ansell skiver; “Institutions may be objects, but they become part of active thought and 
communication as signs and interpretants”. (Ansell 2005). 
257 Weber & Glynn (2006) s. 1650 ff.  
258 Weick beskriver koden i termer av en ’minimal sensible structure’. Weick (1995) s. 109 f.   
259 Det här innebär att ’nivåerna’, om än på ett ofullständigt sätt, kopplas samman i organisat-
ionen. Institutionellt definierade roller och recept binder samman strukturer på fältets nivå med 
den subjektiva mening som uppstår när individer uppför denna struktur i lokal praktik. Både 
det institutionella ’råmaterialet’ och närvaron av transportörer/uttolkare av detta råmaterial på-
verkar meningsskapandet. (Weber & Glynn 2006 s. 1650 ff.). 
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att kunna fungera socialt.260 I förhållande till sensemakingprocessen omfattar 
de ett knippe sociala identiteter (typifierade aktörer), ’frames’ (typifierade si-
tuationer) och handlingar (typifierade förväntningar på beteende eller uppfö-
rande).261 Den här kunskapen behövs både för att kunna sålla bland och uttolka 
signaler från omgivningen, och på organisationens nivå har den omvandlats i 
en rad rutinartade procedurer (där vissa signaler framkallar en viss konstellat-
ion av identitet, frame och handling utan aktiv reflexion). Men som har disku-
terats tidigare innebär detta inte att institutionerna determinerar processen. 
Signaler existerar inte sig själva (utan bärs fram av aktörer i omgivningen), 
det är inte givet att de uppmärksammas, och dessutom måste de som sagt tol-
kas för att ligga till grund för handling.262 Resultatet blir att avvikelser uppstår 
mellan varven i förhållande till omgivningens förväntningar.  

Institutioner redigerar sensemaking (”editing”)
I relation till det senare temat kan man, som ovan, konstatera att de ’institut-
ionella byggklossarna’ inte bara gör det möjligt att agera för egen del, utan 
samtidigt också att skapa sig förväntningar på andras beteenden. När brott mot 
dessa förväntningar uppstår (och uppmärksammas) måste individen rättfär-
diga eller förklara sitt beteende. Institutionell påverkan sker därmed också i 
form av reaktioner, rättfärdiganden och förhandlingar mellan de inblandade 
individerna. Sättet som institutioner påverkar handlingsformering är därför i 
lika hög grad en redigerande mekanism som verkar i efterhand, som den är en 
kognitiv spärr mott avvikande beteende i första läget.263

Det är alltså på den här sidan som institutionaliserade förväntningar också 
fungerar som begränsningar i förhållande till individens/organisationens själv-
skapade föreställning om omgivningen.264 D.v.s i andra aktörers uttolkning 
och efterföljande utvärdering av det egna handlandet. Men detta utesluter för-
stås inte att omgivningen förbiser avvikelsen (t.ex. genom att organisationen 
eller individen lyckas dölja sitt egentliga beteende), eller att den väljer att se 
mellan fingrarna med beteendet vid just det här tillfället, eller att man accep-
terar avvikelsen för att man gillar resultaten av andra skäl. Och det utesluter 
                                                     
260 Den här synen på innehållet i institutioner är analog med Berger & Luckmanns etnometo-
dologi, vilket också är den tradition som nyinstitutionella teoretiker brukar luta sig mot vid 
analyser på mikronivå. Se t.ex. Scott (2001) s. 87 f. 
261 Weber & Glynn (2006). 
262 Organisationers rutiner för att automatiskt processa information, tillsammans med det stra-
tegiska värdet av snabbhet (där man försöker låsa innebörden i en situation för andra) leder till 
att signaler förbises, vantolkas eller bara delvis tolkas. Och dessutom kan det förstås hända att 
mer kreativa tolkningar inte godtas av andra. 
263 Som Weick & Daft skriver “Only by testing our interpretation back on ‘the’ environment 
can we know whether they are reasonable” Weick & Daft (1983) s. 75.
264 Weber och Glynn uttrycker det så här; ”action is thus prompted by pragmatic concerns and 
social cues, but socially regulated through feedback loops in the local interaction context that 
make some enactment more successful than others” (Weber & Glynn 2006) s. 1652. Pfeffer & 
Salancik har gjort ett liknande argument (se Scott 2003 s. 144ff.).
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heller inte att individen/organisationen proaktivt försöker skapa relationer till 
just en sådan publik som kan tänkas acceptera ens handlingar i första läget.265

  
Institutioner aktiverar sensemaking (”triggering”)
Det ’institutionella’ kan emellanåt också bidra till att ’sätta myror i huvudet’ 
på både individer och organisationer, och därigenom aktivera sensemaking-
processen. En orsak härtill, som har diskuterats tidigare, och som är relevant 
för en governancediskussion, är att organisationers institutionella omgivning 
sällan är homogen.266 Följden blir att spänningar eller oklarheter kan uppstå 
om vilka ordningar och värden som bör ha störst bäring på en situation. Men 
dessutom, som t.ex. Seo & Creed påpekar, är spänningarna ofta inbakade i 
institutioner i sig själva oavsett deras oklara förhållande till varandra.267

Samma processer som får ’identiteter’, ’situationer’ och ’rollförväntningar’ att 
bli sammanhållna nog för att de skall kunna bli typifierade268 och institution-
aliserade i första läget, leder sedan till att aktörer upplever glapp eller spän-
ningar mellan dessa förenklade recept och deras tillämpning verkligheten.269

Institutionellt formade förväntningar kan således ge upphov till just den 
typen av svårhanterliga situationer som får organisationen att överge invanda 
rutiner och söka mening och klarhet på ett mer aktivt sätt. Detta antingen på 
grund av spänningar och motsättningar mellan och inom institutioner, eller på 
grund av vagheten i de anvisningar de tillhandahåller, eller för att de helt en-
kelt är ofullständiga i förhållande till en komplex verklighet.270            

                                                     
265 Dessutom är det förstås inte alla aktörers ’gillande’ som är lika viktigt för en individ eller 
organisation, man är mer beroende av vissa än andra. Samt, emellanåt finns också valet att söka 
en annan publik istället för att anpassa sig till den nuvarandes uppfattningar om ens beteende. 
Speciellt på längre sikt kan organisationer söka förstärka relationerna till de aktörer i omgiv-
ningen som uppskattar det man sysslar med. 
266 För att ta ett näraliggande exempel måste en kommunal förvaltning förhålla sig till flera 
potentiellt svårförenliga värden såsom ’demokrati’, ’rättssäkerhet” och ’effektivitet’.
267 Seo & Creed (2002). 
268 Om man återigen betraktar ’det institutionella’ som en uppsättning små typifierade bygg-
klossar, kan man säga att byggklossarna i sig må finnas där, men att förhållandet mellan dem 
sällan är föreskrivet av institutionen i sig. De går kort sagt att sammanfoga på olika sätt.  
269 Saker behöver översättas (för att anknyta till Czarniawska & Joerges 1996) för att ligga till
grund för handling, och hur översättningen sker är varken självklar eller befriad från agens. 
Gemensamt för alla de här, kort återgivna resonemangen, är alltså att ’det institutionella’ i ter-
mer av institutionaliserade förväntningar, kan aktivera sensemakingprocesser genom att emel-
lanåt ’sätta myror i huvudet’ på individer. 
270 En följd av Weicks modell är att inte bara sensemaking, utan även institutioner är en på-
gående process. Det här dynamiska draget är kopplat till en pragmatisk kunskapsteori. Sense-
makingprocessens pågående och retrospektiva sidor betyder att den institutionella kontextens 
mekanismer inte bara fungerar synkront utan även diakront, när erfarenheter revideras, rekon-
strueras och omtolkas. De makrofenomen som strukturerar handlandet i enlighet med vissa 
mönster är m.a.o. inte oberoende av handlandet i sig. Struktur är således en ’emergent property’ 
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3.7 Meningsstyrning – mot en analysram 
Weber & Glynn konstaterar kort sagt att institutionell teori, i den kulturellt-
kognitiva varianten, är förenlig med sensemakingperspektivet. Men också att 
förståelsen av institutioner här sker från ett underifrånperspektiv och att de 
uppfattas som strukturer i vardande.271 Deras konkreta innebörd i en viss kon-
text bestäms i pågående subjektiv uttolkning och intersubjektiv förhandling 
med andra deltagare i samma kontext. Men de spelar likväl stor roll för sen-
semakingprocesser eftersom de har en fundamental påverkan på de förvänt-
ningar som aktörer har på sig själva, på andra och på det sociala livets villkor 
i stort. 

Vad innebär då allt detta för studier av meningsstyrning i en förvaltnings-
kontext? En första och på gränsen till självklar implikation rör förståelsen av 
de aktörer som ägnar sig åt denna styrning. Att de ’ledare’ eller tjänstemän 
som ger sig i kast med att försöka ’lägga bilden till rätta’ för andra grupper i 
den egna förvaltningen ofta har en del erfarenheter av hur livet i denna för-
valtning fungerar, är ingen vågad gissning. De har praktiska kunskaper om hur 
olika termer och signaler brukar uppfattas av andra organisationsmedlemmar, 
vad som anses vara förenligt med den inre ordningen, och vilka lanseringssätt 
som fungerar bra och mindre bra ur mobiliseringssynpunkt. Denna kunskap 
kan användas antingen rutinartat eller på ett mer kreativt sätt för att klä in nya 
förslag och praktiker i en språkdräkt som är begriplig för olika grupper i för-
valtningen. De nyckelord eller ”etiketter” som används härvidlag måste dock 
hämtas ur organisationens befintliga vokabulär av klassificerande termer. 

Gränsen för den kreativa sidan av detta gestaltningsarbete består ytterst i
de andra förvaltningsmedlemmarnas (institutionellt betingade) förväntningar 
om, och synsätt på, vilka slags företeelser som hör ihop med vilka ”etiketter” 
och mer generellt om vad som lämpar sig inom förvaltningsordningen. Men i 
slutändan beror dessa medlemmars praktiska bedömning av rimligheten i en 
viss gestaltning förstås också på vilka intryck de har fått av praktiken i fråga.
Frågan om vilka signaler som kommer dem tillhanda spelar roll, likväl som 
hur dessa förstås och eventuellt även vilka rationaliseringar som erbjuds för 
att rättfärdiga (uppfattade) avvikelser mot ordningen.272

                                                     
som uppstår ur social interaktion, men som samtidigt också ger utgångspunkten för denna in-
teraktion. Även stabila institutioner är från denna synvinkel i bästa fall dynamiska jämvikter, 
som måste bekräftas för att upprätthållas. (Jfr. Weber & Glynn 2006). 
271 ”Emergent properties” på engelska.
272 Att förvaltningen som system omfattar olika värden oh ideal gör möjligen att det ibland kan 
finns ett visst manöverutrymme att spela på i presentationsarbetet. Men å andra sidan kan man 
också förvänta sig att balansen mellan dessa värden troligen har varit föremål för en del tidigare 
interna ’förhandlingar’, och att det finns grupper som bevakar den rådande jämvikten. 
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Gestaltning – och tröskelnivåer för meningsstyrning  
Som utgångspunkt för en analys av meningsstyrning är det här dock fortsatt 
en allmänt hållen diskussion. För att ta resonemanget ett steg vidare mot en 
analysram har jag valt att ta fasta på några saker. Den första är att det kan vara 
bra att skilja mellan aktivt och passivt stöd för en företeelse.273 Uppdelningen 
är inspirerad av resursberoendeansatsen ovan, och handlar om att de aktörer 
som kontrollerar resurser alltid ställer krav på hur dessa används. Skillnaden 
kan uttryckas som en fråga om ’acceptans’ kontra ’gillande’, där den senare 
statusen visserligen förutsätter den första men där gradskillnaden kan spela 
stor roll för flödet av resurser till en praktik. 274

Lite mer konkret uttryckt kan man tänka sig att det finns minst ett par 
”trösklar” för en meningsstyrningsprocess som syftar till att skapa mobilise-
ring kring en ny praktik inom en förvaltning. Den första handlar om att få en 
acceptans för formen för arbetet. Om de parter som har makt över resursan-
vändningen i förvaltningen inte alls förstår vad en praktik handlar om blir det 
svårt att få dem att ens överväga tanken på att lägga kraft på dess förverkli-
gande. Men att förslag till aktiviteter var former är begripliga och bekanta ofta 
accepteras som just ’förslag’, i betydelsen att de tas under övervägande, inne-
bär inte per automatik att de bifalls. För att så skall ske krävs något mer.      

Översatt till frågan om komplexa policypraktiker måste tjänstemän som 
försöker skapa stöd för någon sorts ny transorganisatorisk praktik eller för-
ändringsprocess bland andra parter i förvaltningen, alltså till att börja med be-
gripliggöra själva praktiken. Och då helst med hjälp av någon internt gångbar 
och uppfattat ’rimlig’ klassificering av ena eller andra slaget. De måste genom 
etikettering, märkning och kontextualisering tala om vilken sorts arbete det är 
fråga om, hur det passar in i ordningen inom förvaltningen, och vilka andra 
aktiviteter den ’liknar’ eller är associerad med. Men för att få olika resurskon-
trollerande grupper i förvaltningen att ställa sig bakom en aktiv insats, måste 
de också nå upp över ytterligare en tröskel. De behöver även få innehållet i 
arbetet att uppfattas som ’bra’ eller ’nyttigt’ ur dessa gruppers synvinkel. Det 
är här som ontologiseringen eller ’visualiseringen’ av förslagets förtjänster 
spelar stor roll för processen att nå fram till en mobilisering kring praktiken. 

Behovet av att skilja mellan olika slags meningar  
Fördelen med denna tröskel-analogi är att den uppmärksammar att utsikterna 
att framkalla handling i en organisation, oftast bygger på att en praktik inte 
bara uppfattas som begriplig utan också önskvärd av de grupper som har makt 
över handlingsbesluten. Analytiskt erbjuder den därmed också ett sätt att skilja 
mellan olika ’lager’ av socialt framförhandlad mening kring en företeelse. Det 
                                                     
273 Resonemanget är lånat från Suchman (1995) angående olika tröskelnivåer för legitimering.   
274 För att relatera till Weick skulle man kunna säga att det är viss skillnad mellan att ’begripa’ 
något och att tycka att det är ’vettigt’.  
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finns mening som handlar om vad det är för sorts situation eller praktik man 
står inför (och således även om vilka slags ’regler’ som gäller i densamma). 
Och så finns det mening som handlar om huruvida det som pågår i situationen 
är bra eller dåligt och värt den uppoffring som deltagandet innebär. En me-
ningsstyrning som syftar till mobilisering kring komplexa policypraktiker 
måste sannolikt ta sig över båda trösklarna.         

Val av miljö och skapandet av en publik 
Denna förmodat ’dubbla utmaning’ kan emellertid ses på två sätt. Antingen 
som just en dubbel börda, i så måtto att en ny eller ’avvikande’ praktik måste 
relateras både till den inre (institutionella) ordningen och till medlemmarnas 
mer instrumentellt upplevda behov. Eller så kan den ses den lite mer dyna-
miskt; på så vis att medlemmarnas värdering av den ena aspekten ibland i nå-
gon grad även kan tänkas påverka bedömningen av den andra aspekten.  

För att se implikationen av den senare synvinkeln för frågan om utrymmet 
för meningsstyrning, bör först påminnas om att ”organisationer” från de teo-
retiska perspektiv som har diskuterats i den här texten alltså inte är några ho-
mogena företeelser. De är ofta relativt löst sammanhållna konstellationer av 
enheter, människor och processer, där synen på vad som är förenligt med den 
inre ordningen och hur de egna behoven ser ut ibland kan skilja sig åt en del 
mellan olika grupper. Möjligen kan grupper som uppskattar innehållet i en 
viss praktik dessutom antas vara lite mindre benägna att aktivt leta efter prin-
cipiella problem i dess former, givet en viss nivå av ’ordning’ i det som pågår, 
än vad som är fallet med grupper som inte gillar dess innehåll.  

Såvida inte alla medlemmar måste mobiliseras i en ny praktik i samma grad 
och vid samma tidpunkt finns således ett visst handlingsutrymme i hur man 
väljer att närma sig en löst kopplad organisation med ett förslag. Det går att 
försöka identifiera och vända sig till sådana enheter och grupper som gillar de 
’värden’ som praktiken utlovar att leverera, i instrumentella eller normativa 
termer.275 För meningsskapandet i organisationen innebär detta samtidigt att 
vissa parter aktiveras som uttolkare av den nya företeelsen i högre grad än 
andra, vilket indirekt även kan spela roll för vilka parter som blir tongivande 
i den kollektiva meningsskapandeprocessen. Från den synvinkeln är det ibland 
således möjligt att skapa en gynnsam inre miljö för en given praktik, genom 
att upprätta en social kontext som är mottaglig för de gestaltningar som görs.276

                                                     
275 Det som utmärker många av de transorganisatoriska samverkanspraktiker, där ’traditioner’ 
korsas och ’dilemman’ uppstår, är dessutom att de förmodligen sällan omfattar alla delar av 
exempelvis en förvaltning i lika hög grad. Vissa parter deltar aktivt i samverkansgrupper och 
andra inte, och givet att inte alla grupper behöver mobiliseras i samma grad finns det sålunda 
ibland ett val i hur man närmar sig förvaltningen. 
276 Det här är på sätt och vis en dubbel version av Weick’s ”enactment”-begrepp, där det inte 
bara är omgivningen som ’upprättas’ i processen utan också den organisation som ger mening 
åt denna omgivning. Jfr. Weick (1995) s. 30 ff. 
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I princip kan det här påverkansutrymmet också innefatta inslag av koopte-
ring, t.ex. genom att individer eller representanter som åtnjuter hög trovärdig-
het inom förvaltningen utses att delta i olika slags samverkans- och övervak-
ningsgrupper på basis av deras välvilliga inställning till aktiviteterna i fråga.   

Signalsidan i processen                          
I termer av potentiella handlingsutrymmen för meningsstyrning, finns det 
alltså minst två sådana i lanseringen av ett nytt förslag eller en ny praktik för 
en organisation. Dels finns det möjligheter att påverka hur förslaget tolkas av 
andra medlemmar genom gestaltningen av detsamma (presentationen av arbe-
tets form och innehåll). Dels kan det finnas möjligheter att utöva inflytande 
över vilka parter i organisationen som står för detta tolkande. Men bortom 
dessa påverkansutrymmen finns det ytterligare en variant av meningsstyrning 
som rör det som sker efter lanseringen. Den handlar om vad dessa parter även 
fortsättningsvis får möjlighet att tolka, i termer av vilka signaler som når fram 
till dem om det som pågår i en praktik.  

Som har diskuterats tidigare i kapitlet är den senare dimensionen ganska 
angelägen att uppmärksamma ur ett governanceperspektiv  I de horisontella 
och transorganisatoriska policypraktiker som har studerats i denna forskning 
är det på inga sätt självklart att alla vägar till förståelse av en praktik utgår från 
en ’ledares’ presentation av densamma. Snarare är det troligt att de förvalt-
ningsmedlemmar som deltar i ett samverkansarbete av något slag, kan få sig-
naler, intryck och kunskap från olika håll under processens gång.  

I det här avsnittet kan man ta viss hjälp av Weick’s egna resonemang om 
det han kallar ’handlingsdriven” sensemaking, där en redan initierad aktivitet 
leder till ansträngningar för att rättfärdiga det man gör i organisationen.277 Vis-
serligen handlar denna diskussion inte om organisationsledning, utan om or-
ganisationers generella metoder för att ’få kartan att passa ihop med terrängen’ 
i olika lägen. Men fördelen med hans resonemang, jämfört med en del sense-
givingforskning, är att det inte enbart handlar om verbala framställningar och 
rättfärdiganden. Han lyfter också fram möjligheten att agera i omgivningen så 
att den passar bättre ihop med ordningen i organisationen. Som han skriver:

”Sensemaking by means of manipulation involves acting in ways that create 
an environment that people can then comprehend and manage”278

Man behöver inte använda ord som “manipulera” för att diskutera den här va-
rianten av meningsstyrning. Vad det handlar om är snarare förmågan att upp-
rätthålla ett sken kring en praktik som passar mot de beskrivningar som har 
gjorts för en viss målgrupp eller publik. Det handlar om utövandet av en ”in-
trycksstyrning” som går ut på att symboliskt anpassa de sidor av praktiken 
                                                     
277 Weick (1995)
278 Weick (1995) s 165.
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som visas upp för olika parter.279 Detta kan t.ex. ske genom att vissa signaler 
eller aspekter som skulle kunna ses som problematiska inom förvaltningen 
tonas ned, eller genom att andra aspekter lyfts fram och manifesteras. Konkret 
kan det handla om att se till så att framgångar i arbetet uppmärksammas, om 
att påverka premisserna för olika aktörers deltagande i en praktik (och därmed 
vad de ’ser’ och ’hör’ av densamma), om försök att kontrollera informations-
spridningen kring arbetet, eller om försök att etablera symboliska länkar till 
överordnade enheter i förvaltningen o.s.v. Gemensamt för alla dessa aktivite-
ter är att de handlar om att påverka signalsidan i andra parters meningsskap-
andeprocesser. 

En analysmodell med tre handlingsdimensioner 
Sammanfattningsvis ger detta en analysmodell med tre handlingsdimensioner 
för meningsstyrning, och två lager av mening. Den första dimensionen rör ge-
staltningen av den företeelse som är föremål för meningsskapandet, eller me-
ningsstyrningen. Syftet här är att upprätta en bild av företeelse innan olika 
publiker själva har hunnit skapa sig en idé om vad företeelsen handlar om. 
Med hjälp av lämpliga ord försöker man få olika motparter att förstå vad det 
för sorts aktivitet som föreslås, hur den passar in i ordningen i organisationen, 
och varför den kan vara bra eller nyttig ur deras perspektiv. 

Den andra handlingsdimensionen består i försök att skapa en publik som 
kan antas vara mottaglig för de gestaltningar som är möjliga att göra. Eller om 
man så vill, om försöket att aktivera vissa parter i organisationen snarare än 
andra i uttolkandet av företeelsen. Den tredje handlingsdimensionen handlar 
om åtgärder för att fortlöpande tona ned eller hålla borta signaler som riskerar 
att underminera de gestaltningar som har gjorts, och de förståelser som har 
formats, och om att istället lyfta fram sådant som bekräftar dem. 
 Ett ganska centralt argument här är alltså att all meningsstyrning i en orga-
nisatorisk kontext inte enbart måste utövas med ord. Snarare bör det förstås
som förmågan att påverka hela den sociala process som bidrar till att både 
generera mening och hålla den på plats inom organisationen. I princip kan 
man också tänka sig att olika aspekter av handlandet inom respektive dimens-
ion kan ha större eller mindre inverkan på de olika ’lagren’ av mening kring 
en företeelse. Resonemanget kan illustreras i en figur, med ett försök till ex-
emplifiering av ungefär vilka slags åtgärder inom de olika dimensionerna som 
möjligen kan spela mest roll för vilken meningsnivå. Skissen skall dock inte 
förstås som en analyskarta. Det viktiga i sammanhanget, och det vi skall an-
vända i de empiriska fallstudierna, är handlingsdimensionerna.        

  

                                                     
279 Jfr. Fiss & Zajac (2007).
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Meningsstyrning som aktivitet

Förståelse Mobilisering

Gestaltning Etikettering & Märkning
Förklara praktiken som företeelse
/form genom nyckelord

Kontextualisering
Knyta an till andra, redan kända 
företeelser inom förvaltningen 

Neutralisering/ rättfärdiganden
Rättfärdiga uppfattade avvikelser 
mot den institutionella ordningen.

Ontologisering
Visualisera praktikens inne-
håll i relation till upplevda 
behov

Förklara mål på ett sätt som 
påverkar värderingen av 
praktiken

Skapande av 
den inre 
miljön
/val av 
’publiker’

Kooptering
Rekrytera representanter som 
åtnjuter förtroende inom
förvaltningen

Skapa rätt publik
Lokalisera välvilligt in-
ställda deltagare
(och få dessa att känna en 
tillhörighet till praktiken?)

Intrycks-
styrning

Signalkontroll
Kontrollera informationsflöden

Undvik potentiellt problematiska
signaler från praktiken

Symbolisk anpassning av
strukturer/arbetssätt

Ordna premisser för deltagandet
Bevaka under vilka former olika aktö-
rer deltar i arbetet (och vad de ’ser’ och 
’hör’ av detsamma)

’PR’
Manifestera framgångar
/marknadsföring av resultat

Förhindra att motgångar 
uppmärksammas 
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Kapitel 4. Tjänstemän i trångmål 

Efter de teoretiska diskussionerna i de två senaste kapitlen om hur menings-
styrning skulle kunna analyseras, och varför det finns anledning att göra det, 
är det nu dags att ta steget över till den andra och mer empiriska delen av 
avhandlingen där vi så småningom också skall försöka analysera den. I denna 
del kommer vi att få stifta närmare bekantskap med de kommunala tjänstemän 
som fanns med i inledningskapitlet. Som inledning för denna del av studien 
kan det dock vara bra att förtydliga några saker om empirins roll för avhand-
lingen, vad de empiriska undersökningarna är tänkta att bidra med, och varför 
några enskilda tjänstemäns göranden kan vara av intresse för en teoretisk dis-
kussion om meningsstyrning.  

Som påpekades i början av boken har den här avhandlingen som helhet 
alltså ett övergripande teoretiskt ändamål. Den vill bidra till att utveckla den 
statsvetenskapliga förståelsen för meningsstyrning som styrform, genom att 
sortera och diskutera de sätt på vilka den här sortens styrning kan utövas på 
en mikronivå, och genom att fördjupa samtalet inom i synnerhet governance-
forskningen om hur den fungerar och kan analyseras. En bra bit på vägen mot 
det målet har vi kommit med hjälp av teoriarbetet i de senaste kapitlen. 

Men alla vägar till teoretisk förståelse av sociala fenomen går inte via stu-
diet av litteratur, och när det gäller hur-frågorna ovan har empirisk kunskap 
en påtaglig relevans. Meningsstyrning på en mikronivå är i slutändan något 
som utövas av aktörer i processer, och vissa typer av lärdomar om hur dessa 
påverkansförsök fungerar i praktiken är svåra att inhämta vid skrivbordet. 

Dynamik, detaljer och nyanser 
Så gäller inte minst frågan om hur dynamiken mellan olika sorters menings-
styrning ser ut, eller rättare sagt, hur samspelet mellan de handlingsvarianter 
som finns med i analysramen ovan kan förstås.280 I det föregående kapitlet 
nådde vi alltså fram till en analytisk sortering av de potentiella handlingsvägar
som finns för tjänstemän eller ’ledare’ som försöker påverka meningsskapan-
det i sina förvaltningar. Sorteringen baserades på två argument. Det ena var 
att den förståelse som får en aktör att vilja handla på ett visst sätt i en situation 

                                                     
280 ”Dynamik” betyder, som Aspers påpekar (2007, s 52) enkelt uttryckt att olika element i 
teorin antas ha någon slags kausal relation till varandra,    
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nästan alltid rymmer flera element eller ’lager’ av mening.281 Vissa handlar 
om vad det är för sorts situation man står inför och andra om förståelsen av 
olika handlingsalternativ. Om man betraktar meningsstyrning som ett slags 
mobiliseringsarbete, syftandes till att framkalla kollektiv handling i en förvalt-
ning, måste båda elementen finnas med i en analys av denna styrning.  
 Det andra argumentet var att all meningsstyrning i en förvaltningskontext 
inte nödvändigtvis måste utövas med verbala medel, eller ens genom direkt 
kommunikation med de parter man vill påverka. Det finns också indirekta sätt 
att utöva inflytande över de processer som skapar mening i en organisation. 
Man kan forma möjligheterna för olika medlemmar att se vissa sidor av en 
praktik, hålla borta signaler som riskerar att rubba en viss förståelse, eller på-
verka vilka grupper i organisationen som aktiveras som uttolkare av praktiken. 

Även om det finns anledning att separera dessa dimensioner av menings-
styrning analytiskt, för att kunna studera dem, så utövas de i praktiken ofta 
tillsammans med varandra. Ett värde med att studera hur de uppträder i kon-
kreta empiriska processer är således att det ger möjlighet att fundera på sam-
spelet dem emellan, hur de förhåller sig till varandra och påverkar varandras 
förutsättningar. Ett annat värde är att empirin kan möjliggöra för upptäckter 
som kan bidra till att ge dimensionerna en tydligare form eller ett klarare in-
nehåll. Ett tredje är att själva försöket att använda dem i en empirisk analys, 
ger tillfälle för reflektion om teorin bakom analysramen, och om dess sätt att 
ge förståelse av sådant man har lagt märke till i empirin.282

Syftet med de empiriska studierna är kort sagt att de skall ge en bättre grund 
för att ta de teoretiska resonemangen om ’handlingsdimensioner’, ’lager av 
mening’ och meningsstyrning ett steg länge än vad vi har kommit hittills. 

4.1. På jakt efter dilemman      
Motivet att försöka undersöka hur meningsstyrning faktiskt utövas i konkreta 
empiriska processer ger i sin tur vissa utgångspunkter för vilken sorts empiri 
som är intressant för studien. Helst bör det röra sig om processer där många 
dimensioner av meningsstyrning kan antas uppträda samtidigt. Dels eftersom 
det är angeläget att komma åt ett så pass brett spann av handlingar att de täcker 
in den kvalitativa rymden i analysramen, men också för att kunna möjliggöra 
analyser av dynamiken mellan dem.  

Som på sätt och vis har framgått förut utesluter detta till att börja med de 
allra flesta organisatoriska meningsskapandeprocesser redan på förhand. Mer-
parten av detta meningsskapande sker rutinartat, genom mer eller mindre auto-
matiska tillämpningar av vissa tumregler eller standardprocedurer för att in-
hämta och behandla information, och i frånvaron av explicita samtal mellan 
                                                     
281 Jfr. Hedström (2007) s. 128 f.  
282 Se t.ex. Alvesson & Sköldberg (2008) s. 55 f.    
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organisationsmedlemmarna om de antaganden och värden som kommer till 
uttryck i rutinerna.283 Som Barbera påpekar är sådana antaganden i regel 
ganska förgivettagna eller underförstådda i det sociala samspelet i organisat-
ionen. 

”Assumptions are deeply entrenched or taken for granted, making it difficult 
for organizational members to explicitly discuss them. Common to artifacts, 
values and assumptions is the recognition that organizational members do not 
talk about them directly”284

I normalfallet diskuteras rutiner, traditioner och andra aspekter av ordningen 
eller kulturen i en organisation alltså sällan285, vilket gör det rutinstyrda me-
ningsskapandet lite svårstuderat. Men skälet till varför det är mindre intressant 
för den här studien är att tillämpandet av rutiner i slutändan också betyder att 
någon egentlig handling från en styrande parts sida inte behövs för att viss 
organisatorisk mening skall uppstå. Den styrande verkan är så att säga inskri-
ven i rutinerna som sådana. För att komma åt meningsstyrning som aktiva 
försök att etablera eller stabilisera vissa bilder hos en ’publik’ behöver vi söka 
efter tillfällen där sådana försök kan antas förekomma. En plats att börja är i 
de ”governancedilemman” som diskuterades i kapitel 2. Som Rhodes skriver:

”A dilemma arises for an individual or an institution when a new idea stands in 
opposition to existing beliefs or practises and forces a reconsideration of these 
existing beliefs and associated traditions”.286

Att såväl Rhodes som Weick intresserar sig för tillfällen när saker inte funge-
rar som vanligt, har att göra med att det är i situationer när befintliga idéer och 
föreställningar måste bearbetas och omtolkas som rollen för individer i att 
skapa ordning blir tydlig.287 Det är då det går att studera den sortens kreativa 
kapaciteter som behöver förstås för att förklara hur det kommer sig att till sy-
nes svårförenliga samhälleliga krav, idéer och traditioner inte oftare leder till 
förlamning och låsningar på mikronivå än vad som tycks vara fallet.288

Samma logik gäller för den här studien. Det är vid tillfällen när individuell 
handling är mest påkallad som man kan förvänta sig bäst möjligheter att stu-
dera sådan handling. Det är när rutiner inte är självklart tillämpbara som me-
ningsskapandet blir mer reflexivt och diskussioner mellan individer om det 

                                                     
283 Jfr. March & Simon (1958), Weick (1995). 
284 Barbera (2014) i Barbera & Schneieder (red.) s. 122.   
285 Se även t.ex. Blakie (2000) s. 116, för en diskussion om de förgivettagna, och oreflekterade, 
inslagen i normala sociala aktiviteter.   
286 Rhodes (2011) s. 5. 
287 Se t.ex. Rhodes (2011) s. 4-6. 
288 Som Hajer & Wagenaar skriver ”what we want to do is to analyze the tensions and conflicts 
generated by the newer ‘networked’ forms of policymaking and political mobilization”. Hajer 
& Wagenaar (2003) s. 5. 
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som pågår blir mer uttalade. Och det är vid samma tillfällen som förekomsten 
av aktiva styrningsförsök blir mest sannolika, eftersom förståelsen av det som 
pågår både är öppen för påverkan och i behov av stabilisering för att kollektiv 
handling skall bli möjlig.289

Komplexa situationer bäddar för komplex styrning 
Närvaron av ”dilemman”, oklarheter och andra former av komplexitet är så-
ledes gynnsam för möjligheten att studera meningsstyrning, eftersom den 
skapar tillfällen för och behov av sådan styrning. Och med en förlängning av 
samma logik är många sorters komplexitet att föredra framför få om man vill 
komma åt många dimensioner av denna styrning. Med praktiker där olika la-
ger av ’meningsproblem’ behöver hanteras samtidigt, och där det inte är givet 
var, när och hur de kommer att hanteras, förbättras utsikterna att fånga in olika 
varianter av meningsstyrning på samma gång, då det är fler omständigheter 
som är öppna för påverkan i de sociala processer där meningsskapandet sker. 
 Lite mer konkret uttryckt och relaterat till resonemanget i förra kapitlet, är 
därför t.ex. processer och praktiker där aktörer från olika organisatoriska hem-
vister blandas att föredra framför rent inomorganisatoriska reformarbeten, om 
man vill fundera på intrycksstyrningens och informationsflödenas roll för me-
ningsskapandet. Och på samma vis är praktiker som tycks dras med latenta 
oklarheter i flera led, om såväl vilken sorts arbete man ägnar sig åt som varför 
och hur man gör det, bra om man vill fundera på hur olika ’lager’ av förståelse
byggs upp hos en publik eller målgrupp för en meningsstyrningsprocess.290

Att välja en kontext 
Den här sortens bedömningar om vad som är en bra kontext för att studera 
meningsstyrning i är förstås sällan lika lätta att göra i verkligheten som på 
papperet. Även om dilemman och komplexitet i olika former är önskvärda 
drag i en praktik om man vill öka chanserna att komma åt sådan styrning, finns 
det inga säkra sätt att på förhand avgöra var man finner dem. Som exempelvis 
Rhodes framhåller, bör man inte blanda ihop subjektivt upplevda dilemman 
med objektiva påfrestningar, spänningar eller konflikter mellan olika krafter i 
samhället och vice versa.291 Det viktiga är i slutändan hur de aktörer som be-
finner sig i en situation eller praktik uppfattar densamma. 
                                                     
289 Därmed inte sagt att följden måste bli att rådande idéer och föreställningar förändras som ett 
resultat av processen. Som diskuterades i förra kapitlet kan utfallet mycket väl bli att man hittar 
förklaringar av hur det ’nya’ passar ihop med det ’gamla’, som upplevs som vettiga och rimliga. 
Se Emirbayer & Mische (1998), Weick (1995).    
290 Sammantaget; desto fler aspekter av en praktik som tycks behöva begripliggöras eller ’klaras 
ut’ för att kollektiv handling skall bli möjlig, ju större skillnaderna är mellan de aktörer som är 
inblandade i praktiken, och ju mindre fastlåst arbetsprocessens organisering är från början, 
desto bättre blir chanserna att komma åt en kvalitativ bredd av olika typer av meningsstyrning 
inom ramen för en och samma praktik.  
291 Se Rhodes (2011) s. 6. 



91

Det vi har att arbeta med är således mer eller mindre kvalificerade giss-
ningar om var och när tillfällen för och behov av meningsstyrning borde kunna 
uppstå. Vi behöver utgå från sådant vi redan tror oss veta om olika typer av 
praktiker, föreställningar, organiseringsätt, styrlogiker etc. Detta är i sig själv 
ett argument till att anlägga ett ganska öppet förhållningssätt inför den empiri 
som studeras. Men det är därtill ett argument för att redovisa den förförståelse 
som valet av kontext för undersökningen baseras på. Det är i huvudsak denna 
diskussion vi skall ägna oss åt i resten av detta kapitel.    

4.2. Tjänstemän med kniviga uppdrag 
Som påpekades i inledningskapitlet handlar den övergripande kontext som 
uppmärksammas i den här boken om kommunala förvaltningars arbete med 
olika tvärgående politikområden, och då framförallt med de frågor som berör 
stora delar av förvaltningen. Arbetet med jämställdhets- och likabehandlings-
frågor, klimat- och hållbarhetsfrågor, förverkligandet av barnperspektivet och 
folkhälsomål är exempel på sådana frågor.292 Deras förverkligande bygger inte 
på en sektorsorganisering utan snarare på ett breddarbete, där de är tänkta att 
införlivas i all verksamhet som förvaltningen ägnar sig åt.293

Avsikten på de kommande sidorna är att ge en allmän bakgrundsbild av 
förutsättningarna för arbetet med sådana frågor i de kommunala förvaltning-
arna. Och då främst med fokus på vad det är för sorts idéer, principer och 
förväntningar som tycks kunna ställas mot varandra under arbetet, och på de 
dilemman som kan tänkas uppstå för de tjänstemän som har i uppdrag att leda 
detsamma. I nästkommande kapitel redovisas sedan vilka konkreta empiriska 
fall som har valts ut för undersökningen, tillsammans med en diskussion om 
de metoder och tillvägagångsätt som har använts för att studera dem.  

Innan vi ger oss in i ämnet för detta kapitel kan dock en kommentar vara 
på sin plats om vad intresset för arbetet med ’tvärs-frågorna’ inte omfattar i 
denna bok. I såväl governance- som policyforskningen är det relativt vanligt 
att försöka skilja ut vissa politiska frågor som ”krångliga” eller svårhanterliga, 
och därför värda att studera.294 I governancetraditionen har forskningen om 
sådana ”wicked problems” varit bred och emellanåt har den också snuddat vid 

                                                     
292 Jfr. Montin & Hedlund (2009), Montin (2007), Jacobsson et al. (2015) 
293 Jfr. Montin & Hedlung (2009), Montin (2009), Montin & Granberg (2013), Montin (2007). 
294 I governancelitteraturen finns en lång och jämförelsevis välkänd diskussion om s.k. ’wicked 
problems’, frågor som präglas av substantiell, strategisk och institutionell osäkerhet, kring vilka 
det ofta växer fram nätverk av aktörer som över tid förhandlar sig fram till vissa synsätt och 
policyalternativ. Se t.ex. Koppenjan & Klijn (2004), O’Toole (1997) eller Van Buren et al. 
(2003). Därtill finns även en äldre, och lite annorlunda, användning av termen ’wicked pro-
blems’ sedan länge inom policyforskningen. Se Rittel & Webber (1973) eller Persson (2014). 
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ämnen som diskuteras i detta kapitel.295 Men eftersom det egentligen inte är 
komplexiteten hos vissa policyfrågor (som sådana) som är intressant för denna 
studie, lämnas denna forskning utanför texten.  

Det som främst är av intresse här och nu är att komma åt situationer i för-
valtningsarbetet som tycks skapa ett behov för vissa aktörer att ägna sig åt 
meningsstyrning, och att diskutera de omständigheter som bidrar till att skapa 
dessa behov. För det ändamålet är resonemanget i kapitel två om komplexitet 
som en konsekvens av ’relationer’ och ’idéer’ en fullt tillräcklig startpunkt. 
Graden av komplexitet för en aktör i en situation blir här en produkt dels av 
hur pass beroende han eller hon är av att få andra parters stöd för att kunna få 
saker gjorda, dels av hur pass motstridiga de krav och anspråk som ställs från 
dessa parters sida för att ge ett sådant stöd är. 

Tjänstemän med komplexa uppgifter…
De ’aktörer’ som står i centrum för intresset i de kommande kapitlen är alltså 
de tjänsteman som har i uppdrag att leda arbetet med det som ibland kallas 
tvärgående ’”tredjegenerationsfrågor” i de kommunala förvaltningarna.296

Skälet är främst att de tycks ha en del ’komplexitet’ i båda avseendena ovan 
på sitt bord. De har till synes små möjligheter att använda sig av hierarkiska 
medel för att lyckas med sina uppdrag, tycks ofta vara beroende av samför-
stånd från många parters håll för att få saker att hända, och verkar ibland be-
höva balansera svårförenliga idéer om hur vägen fram till sådana samförstånd 
bör se ut. 

Delar av bakgrunden till varför dessa tjänstemäns roller, arbetssätt och 
handlingar är intressanta för en studie om meningsstyrning diskuterades i in-
ledningskapitlet. I det här kapitlet skall vi titta närmare på den utifrån tre sam-
manhängande omständigheter. Den båda första har att göra med den förvalt-
ningsmiljö som dessa tjänstemän befinner sig i, och med vad de förväntas 
göra. Till att börja med verkar de i organisationer som i sig själva är jämförel-
sevis komplexa. Kommuner har många typer av uppgifter, mycket av deras 
arbete vilar på en differentiering av verksamheter och decentraliserade ansvar 
och befogenheter till respektive enhet, och därtill är många av dessa enheter 

                                                     
295 Se Koppenjan & Klijn (2004), O’Toole (1997), Van Buren et al. (2003), Hertting & Vedung 
(2009).. 
296 Terminologin här kan diskuteras. Benämningen av detta som ’tredjegenerationsfrågor’ an-
spelar på det som bl.a. Montin & Hedlund (2009) kallar den ”tredje generationens politikområ-
den”, vilket är en diskussion som handlar om statlig politik och statliga politikområden. Vissa
av de tvärs-frågor som kommunerna arbetar med har större koppling till FN och EU än till 
nationell politik (Jfr. Montin & Granberg s. 88). Möjligen hade det varit bättre att kalla dem 
tvärsektoriella frågor, eftersom det drar uppmärksamheten till det faktum att det handlar om 
politik vars förverkligande inte bygger på en sektorsorganisering.   
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numera utsatta för konkurrens.297 Men de är likväl organisationer i både poli-
tisk och juridisk mening, som förväntas ha en gemensam politik i de frågor de 
har i uppdrag att arbeta med. Som Montin & Granlund noterar ses dock upp-
giften att nå dithän i dessa frågor ofta som en ’tjänstemannafråga’:

”Under de senaste 20 åren har kommunerna fått eller självmant tagit sig an en 
rad nya politikområden som inte är direkt relaterade till någon speciallagstift-
ning som anger vad kommunen måste göra. Oftast handlar det […] om perspek-
tiv och värden som förväntas genomsyra hela verksamheten. [---] Arbetet med 
att få dessa värden och perspektiv att genomsyra förvaltningar och beslutspro-
cesser läggs oftast på tjänstemän”.298   

Den andra omständigheten har att göra med att arbetet med att få dessa värden 
och perspektiv att ”genomsyra förvaltningar och beslutsprocesser’ i många 
kommunala förvaltningar även kan antas vara vanskligt på ett idémässigt plan. 
Arbetet utförs i organisationer där ideal om målfokus och resultatorientering 
har satt djupa avtryck under senare decennier, där det inte sällan råder en viss 
trängsel299 av olika ”värden och perspektiv” som skall införlivas i arbetet, och 
där de verksamheter som är tänkta att bli genomsyrade inte alltid ser någon 
omedelbart nytta i ägna sig åt andra hänsyn än ’kärnuppdraget’ 

Den tredje omständigheten har att göra med att en förhållandevis stor del 
av det konkreta arbetet på dessa områden är projektbaserat, inte sällan invävt 
i samarbeten med andra organisationer, och ofta finansieras med medel från 
parter utanför kommunen.300 För tjänstemännens del innebär det att de ofta 
tvingas att ta hänsyn till krav, idéer och organiseringsformer från betydligt fler 
håll än bara den egna organisationen. Och det är inte alltid som dessa krav, 
arbetsmodeller och förväntningar utan vidare tycks smälta in i det ordinarie 
förvaltningsarbetet på ett smärtfritt eller okomplicerat sätt.301

… men med ganska fria händer?
Vi skall granska dessa omständigheter framöver i det här kapitlet, om än inte 
riktigt i den ordning de står uppställda ovan. Men först skall sägas att de kom-
munala tjänstemän som arbetar med den här sortens frågor även har fått viss 
uppmärksamhet i tidigare statsvetenskaplig forskning. Några iakttagelser från 
denna forskning kan med fördel lyftas fram även här. 

En första sådan iakttagelse, som främst har diskuterats i genusrelaterad 
forskning, är att mycket av deras arbete tenderar att stanna vid skrivandet av 
                                                     
297 Som Henry Bäck har anmärkt skulle de kommunala organisationerna sannolikt ha brutits 
upp i olika beståndsdelar, om det inte vore för den politiska styrningens sammanhållande funkt-
ion. Se Bäck (1998), eller för en bredare diskussion; Montin (2002), s. 201. Angående konkur-
rensutsättningen, se t.ex. Blomqvist (2016).  
298 Montin & Granberg (2013) s. 89. 
299 Jfr. Montin & Granberg (2013) s 89  
300 Se Montin (2010), Montin & Hedlund (2009), Rönnblom & Sandberg (2017). 
301 Jfr. Wistus (2010), Greve (1998).
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dokument av olika slag, och att de ofta har begränsade befogenheter att om-
sätta orden i handling.302 En annan slags observation i den tidigare forskningen 
rör de tjänstemannaroller som de tycks befinna sig i. Bristen på befogenheter 
åsido tycks de likväl ha ganska fria händer att utöva påverkansarbete i sina 
organisationer. Påverkansförsök riktas mot såväl förvaltningschefer som 
nämndpolitiker, och ibland har dessa tjänstemän beskrivits i termer av en sorts 
”interna aktivister”.303 En tredje typ av iakttagelse handlar om projektifie-
ringen av arbetet med deras frågor. Mycket av det konkreta förändringsarbetet 
i förvaltningen i dessa frågor tycks bedrivas genom projekt av olika slag.304

 Det är kanske framförallt summan av dessa iakttagelser som är relevant att 
ta med sig genom det här kapitlet. Att mycket av dessa tjänstemäns arbete 
tenderar att stanna vid ’skrivandet av dokument’ kan i sig ses som ett tecken 
på att det ofta är relativt svårt att få saker att hända i deras frågor i de kommu-
nala förvaltningarna.305 Men att de tycks ha relativt öppna uppdrag om att få 
något att ske i förvaltningen talar också för att de troligen har viss erfarenhet 
av att ägna sig åt olika former av meningsstyrning. Att ”projekt” är en viktig 
del av arbetet är relevant i sig, eftersom projektorganisering ger en typ av fri-
het i frågan om hur och när man närmar sig en organisation med nya föränd-
ringsidéer som sällan återfinns på samma sätt i traditionella reformarbeten.306

Samtidigt är det just i dessa projektverksamheter, och därtill associerade 
samverkanspraktiker och partnerskapsarbeten, som motstridigheterna mellan 
olika parters idéer om hur förändringsarbetet i dessa frågor bör bedrivas tycks 
kunna ställas på sin spets. För att kunna diskutera vad motstridigheterna består 
i behövs emellertid först en tydligare bakgrund om den kontext som dessa 
tjänstemän arbetar i. Vi skall börja i den breda änden.  

                                                     
302 Se Se Rönnblom (2011), Alnebratt & Rönnblom (2016), Ahmed (2007), (Den senare med 
den talande titeln ”You end up doing the documents rather that ‘doing the doing’).  
303 Se Andersson & Hedlund (2011), som menar att tjänstemän som har ansvar för att få sek-
torförvaltningar att integrera ett jämställdhetsperspektiv i sitt att arbete, lägger tid både på att 
försöka påverka förvaltningschefer och nämndpolitiker (jfr. Montin & Granberg 2013 s. 89 f.). 
Se Hysing (2014) respektive Olson & Hysing (2012) angående begreppet ”inside activism”, 
som i deras fall tillämpas på tjänstemän som arbetar med hållbarhetsfrågor i kommunal förvalt-
ning (alla dessa tjänstemän är inte ’interna aktivister’ men en betydande andel tycks vara det). 
304 Se t.ex. Rönnblom & Sandberg (2017). Sjöblom et al (2013) gör ett mer generellt argument 
och konstaterar att för vissa politikområden är projektorganisering numera den viktigaste kom-
ponenten för policyimplementering. 
305 Och, krasst uttryckt, på att just produktionen av handlingsplaner, kartläggningar och andra 
dokument är ett av få inslag i deras frågor som är förknippade med formella krav.   
306 Som bl.a. Czarniawska (2004) har påpekat är en viktig skillnad mellan ’projekt’ och ’refor-
mer’, att graden av politisk inblandning och kontroll tenderar att vara högre i de senare. Se även 
Brorström (2010) s. 49. 
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4.3 Kommunerna och tredje-generationspolitiken 
Forskningen om kommuner är omfattande i statsvetenskapen men ligger 
mestadels utanför ämnet för denna bok, varför vi skall nöja oss med en sorts 
positionering. Som Bäck m.fl. har påpekat finns det två återkommande synsätt 
på kommuner i denna forskning.307 Dels finns ett perspektiv där gemenskapen 
och kommunens drag som lokal politisk samfällighet betonas, dels finns ett 
perspektiv som har fokuserat på den roll kommunerna har haft i välfärdsstaten 
under de senaste sjuttio åren, och som ibland har beskrivits som produkten av 
en ”serviceideologi”.308 Som Anjou skriver, efter Strandberg: 

”Ideologin innefattar att den kommunala självstyrelsen bör utformas som en 
enhetlig och kraftfull förvaltande organisation för att genomföra en nationell 
reformpolitik enhetligt i hela landet”. 309

I ett samtal om den förvaltningsmiljö som tjänstemännen ovan befinner sig i 
är det utan tvekan den senare synvinkeln som är mest relevant. Kommunernas 
tjänstemannaorganisationer är i hög grad en produkt av välfärdsstatens fram-
växt.310 De har byggts upp i takt med att nya uppgifter har delegerats till dem 
från statens sida under hela efterkrigstiden, och numera svarar de utbildnings- 
och välfärdspolitiska åtagandena för runt 80 procent av kommunernas utgif-
ter.311 Arbetet i dessa och flera andra frågor kringgärdas av speciallagstift-
ningar som anger vad kommunerna måste göra, vad de får göra och vad de 
inte får göra,312 Som Erlingsson & Wänström påpekar kan denna tvingande 
reglering ytterst ses som ett uttryck för den ”likvärdighetstanke” som har präg-
lat välfärdsstatsprojektet sedan starten. Med deras ord: 

”Inte sällan har det hetat något i stil med att det inte ska spela någon roll om en 
person väljer att bosätta sig i Ystad eller Haparanda. Varhelst du väljer att slå 
ned dina bopålar, ska du kunna vara tämligen säker på att erbjudas ungefär 
samma bemötande och ungefär samma kvalitet, från det offentliga Sverige”.313

Det finns ett par saker i denna bakgrundsbild som är relevanta för att förstå 
villkoren för det arbete som den här studiens tjänstemän ägnar sig åt. Det ena 

                                                     
307 Se Bäck m.fl. (1998) sid.7, men även Anjou (2008) s 14. 
308 Som Bäck m.fl. påpekar ses kommunen i detta perspektiv främst som en praktiskt administ-
rativ ordning, dit den centrala statsmakten decentraliserat sådana frågor som bäst kan skötas på 
denna nivå. Se Bäck m.fl. (1998), Erlingsson & Wänström (2015) och Strandberg (1995) om 
det han kallar ”servicedemokrati” för att uppmärksamma ideologin bakom kommunernas upp-
drag att tillgodose servicevärden i välfärdsstaten. Se även Anjou (2008) s. 14 f.  
309 Anjou (2008) s. 14, efter Strandberg (1995). 
310 Se t.ex. Erlingsson & Wänström (2015). 
311 Se Erlingsson & Wänström (2015) s. 61 f., Montin (2010). 
312 Se Montin (2002), Montin (2010), Erlingsson & Wänström (2015). Andra speciallagsregle-
rade områden är bl.a. plan, bygg och miljöfrågor. 
313 Erlingsson & Wänström (2015) s. 37. 
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är att mängden tvingande och specialreglerade åtaganden som har delegerats 
till kommunerna genom åren har skapat en betydande differentiering av verk-
samheten i deras förvaltningar. Även före 1990:tals-reformerna var kommu-
nerna komplexa organisationer. Deras långa och spretiga lista av åtaganden 
innebär att arbetet med tvärgående frågor i dessa organisationer måste fås att 
landa i en rad verksamheter med ibland stora inbördes skillnader, såsom rädd-
ningstjänst, grundskolor och hemtjänst, m.m.314

Tredje generationspolitiken
Det andra som är relevant är att skillnaderna i reglering och finansiering mel-
lan kommunernas tvingande uppgifter och de frågor som dessa tjänstemän äg-
nar sig åt, antyder något om hur deras roller skiljer sig från ’vanliga’ tjänste-
mäns i linjeorganisationen. Merparten av kommunernas arbete med olika tvär-
gående tredje-generationsfrågor faller formellt sett under det s.k. kommunala 
självstyret.315 Staten och EU har stått för en uppmuntran av arbetet316, vars for-
mer vi skall komma till, men insatserna har i slutändan oftast varit upp till 
respektive kommun och dess politiska och/eller tjänstemannaledning. 

När det kommer till kritan innebär detta att den lokala politiken i dessa 
frågor i ganska hög grad bestäms just lokalt. Dess innehåll, former och för-
verkligande är föremål för avgöranden inom kommunerna, på ett sätt som inte 
är fallet med huvuddelen av de uppgifter som de kommunala förvaltningarna 
ägnar sig åt. De tjänstemän som arbetar med dessa frågor befinner sig i denna 
mening närmare de platser där policyinnehållet i deras verksamhet skapas än 
vad tjänstemän i sektorsförvaltningarna gör. Att döma av en del tidigare forsk-
ning förefaller de ofta t.o.m. stå mitt i de processer där politiken formas.317

Vad ’frivilligheten’ i de kommunala insatserna i dessa frågor emellertid 
också innebär är att arbetet inte har blivit föremål för något generellt stöd från 
statens sida. I frågor som formellt delegeras till kommunerna från statens sida 
har kommunerna rätt att kräva ersättning för de uppgifter som läggs på dem.318

I tredjegenerationsfrågorna är så inte fallet. De tjänstemän som arbetar med 
dessa frågor tycks därför ofta vara beroende av att hitta finansiering för sin 

                                                     
314 Verksamheterna är inte bara innehållsligt olika utan också i fråga om styrning. De lyder 
under olika formella regelverk, och även om målstyrning i olika former är utbredd i kommu-
nerna så har den ofta olika karaktär på olika områden (jfr. Svensson, 1997). Därtill är vissa slags 
verksamheter betydligt oftare utsatta för konkurrens än andra.(Jfr Blomqvist 2016).      
315 På vissa områden, såsom vad gäller jämställdhets- och likabehandlingsfrågorna finns lag-
stiftningskrav (i Diskrimineringslagen) om att alla arbetsgivare skall arbeta ”förebyggande och 
främjande” för att motverka diskriminering. Men kraven handlar i dessa fall, enkelt uttryckt 
mer om att ett arbete skall utföras än om dess innehåll (handlingsplaner skall skrivas).    
316 Se Montin & Hedlund (2009), Montin (2007), Pierre & Peters (2000). 
317 Jfr Montin & Granberg (2013) s. 89, Hysing (2014), Olsson & Hysing (2012). 
318 Sedan 1993 finns en s.k. finansieringsprincip som slår fast att kommunerna skall ersättas när 
staten ger dem nya åtaganden. Se Erlingsson & Wänström (2015) s. 73, eller Molander i Mo-
lander & Stigmark (2005) s. 13 ff.  
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verksamhet utanför den kommunala budgeten, och i praktiken har det också 
funnits ett flöde av pengar till kommunerna på dessa områden från statens och 
EU:s sida. Fast då av en annan karaktär, och under helt andra premisser.     

4.4 Generationer av politik 
Vi skall diskutera den politik som ligger bakom detta resursflöde, och vilka 
krav och ideal som följer med pengarna, utifrån en beskrivning av statens och 
EU:s förhållningssätt till dessa frågor. När det gäller den statliga sidan av 
myntet finns det anledning att börja med den generationsmetafor som har an-
vänts åtskilliga gånger i denna text, och som kommer från Stig Montins reso-
nemang om olika utvecklingsskeden i den svenska välfärdsstaten.319

Montins argument är i korthet att det går att urskilja olika historiska lager i 
framväxten av det politiskt-institutionella landskap vi ser idag, och att över-
gången mellan olika ’generationer’ av politikområden har varit associerade 
med skiften i de styrformer som staten har använt sig av.320 Den ”första gene-
rationens politikområden” handlar här om den grundläggande reformeringen 
av statens styrelse, i form av tillkomsten av representativ demokrati, och de 
första stegen mot en välfärdsstat.321 Den ”andra generationens politikområ-
den” är sådana som är förknippade med välfärdsstatens uppbyggnad och kon-
solidering.322 Socialpolitik, utbildningspolitik, arbetsmarknadspolitik, region-
alpolitik, kulturpolitik m.fl. hör hit. Dessa politikområden är inordnade i en 
relativt väl sammanhållen offentlig sektor bestående av statliga myndigheter, 
kommuner och landsting som på ett enhetligt sätt genomför nationellt beslu-
tade reformprogram. Politiken har i regel organiserats utifrån en ’sektorsmo-
dell’,323 och finansiering, reglering och produktion skedde länge så gott som 

                                                     
319 Se Montin (2007), Montin (2009), Montin & Hedlund (2009), Montin (2010).  
320 Att beskrivningen avser en svensk kontext betyder dock inte att den saknar förankring i 
internationell statsvetenskaplig debatt. Generationsindelningen påminner t.ex. bitvis en del om 
progressionen i Marshalls medborgarskapsteori, där civila och politiska rättigheter antas ut-
vecklas före sociala dito. Se Marshall (1964), men även Rose (1969).   
321 Hit hör rättsstatens konsolidering och införandet av medborgarnas civila och politiska rät-
tigheter, såsom allas likhet inför lagen, yttrandefrihet, trosfrihet, föreningsfrihet, allmän och 
lika rösträtt, rättigheter att påverka det politiska beslutsfattandet o.s.v. Bakom den ordning som 
formas med framväxten av dessa politikområden finns dock även ett antal drag i det svenska 
statsskicket med djupare historiska rötter, påpekar Montin & Hedlund. Dualismen och den re-
lativa öppenheten är sådana drag, liksom att statsapparaten är jämförelsevis sammanhållen, att 
intresseorganisationer har involverats i politikskapandet, och att den kommunala självstyrelsen 
varit relativt framträdande. Tillsammans har också dessa bidragit till att lägga grunden för den 
svenska välfärdsmodellen. (Se vidare Montin & Hedlund 2009, s. 15 f. ) 
322 Montin & Hedlund (2009), s 16 f. Montin (2009), Montin (2007). 
323 ’Sektorsmodeller’ bygger på en tydlig reglering av respektive parts uppgifter och ansvar. I 
allmänhet fick varje viktigare politikområde en egen myndighet när det begav sig, och samtidigt 
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enbart inom den offentliga sektorn. Som påpekades ovan har dessa politikom-
råden alltså haft en fundamental påverkan på kommunerna under hela efter-
krigstiden.324  

Den tredje generationen325

Skiftet mellan den andra och den tredje generationens politikområden svarar 
enligt Montin för en brytpunkt i den organisering och styrning som staten har 
använt sig av. De nya områden som har formats efter välfärdssystemens kon-
solidering har kännetecknats av en tillit till samarbeten mellan olika samhälls-
aktörer, och av att staten anammat en roll som är mer ’möjliggörande’ än sty-
rande i traditionell auktoritativ mening.326 Hållbarhetspolitik, storstadspolitik, 
regional utvecklingspolitik, jämställdhetsintegrering, folkhälsopolitik, klimat-
politik, barnrättspolitik är exempel på sådana områden.327 Jämfört med tidi-
gare generationer har dessa politikområden fyra särdrag.328

För det första finns det en stark tilltro till idén om att samordning av olika 
slags resurser från olika håll kan leda till att resultatet blir större än summan 
av delarna.329 Organiseringen har inte primärt handlat om att skapa nya offent-
liga institutioner, med stora insatser av offentliga medel, utan snarare om att 
använda befintliga resurser på nya sätt. De nya myndigheter som har tillkom-
mit i denna ”generation” har i allmänhet inte haft några redistributiva uppgif-
ter, utan oftare sådana som Rothstein har kallat ”ideologiproducerande”.330

För det andra byggde tidigare generationers politikområden på att den of-
fentliga sektorn skulle vara sammanhållen. Välfärdspolitikens utformning ut-
gick från ett arv av en stor, inflytelserik och väl sammanhållen statsförvalt-
ning, vilket resulterade i lösningar som präglades av likformighet, stordrifts-
lösningar och offentliga produktionsmonopol.331 I den tredje generationen har 
denna sammanhållning tenderat att ersättas av en administrativ pluralism, där 
olika enheter agerar som mer eller mindre självständiga aktörer. 

För det tredje är den tredje generationens politikområden jämförelsevis fri-
kopplade från den parlamentariska styrkedjan, och utgår i högre grad från ett 
samarbets- och partnerskapstänkande. Olika samhällsintressen antas kunna 
förenas genom samförståndsorienterade dialoger, men i en mer fragmenterad 

                                                     
stärktes kommunerna i syfte att kunna axla rollen som lokalt sammanhållna välfärdsinstitut-
ioner. Se Montin & Hedlund (2009). 
324 Att nästan nio av tio kommuner försvann mellan 1952 och 1974, och att de återstående 
tvingades bygga upp omfattande tjänstemannaorganisationer är i allt väsentligt delar av detta 
välfärdstatsprojekt . Se vidare Erlingsson & Wänström (2015).  
325 Detta avsnitt baseras på nästan helt och hållet på Montin & Hedlund (2009) s. 7-31. 
326 Jfr. Pierre & Peters (2000) s. 65 f.  
327 Montin & Hedlund (2009) s. 18. Jfr. Jacobsson et al. (2015) s. 12. 
328 Se Montin & Hedlund (2009) s. 21 f.  
329 Så bl.a. i kraft av förmodanden om ömsesidigt lärande, och andra ’dynamiska effekter’.
330 Rothstein (2004). 
331 Montin & Hedlund (2009) s. 22, men se även Premfors m.fl. (2003) sid. 59f. 
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ordning än som var fallet i korporatismen (där vissa parter hade monopol som 
representanter för ett visst intresse). Politiken ingår sällan i en tydlig ansvars-
struktur på samma sätt som i den första och andra generationen.

Till sist finns det i den tredje generationen också ett stort inslag av det som 
kallats ’projektpolitik’. Att verksamhet bedrivs i projektform är inte i sig något 
nytt. Men det nya i fallet med tredje-generationsfrågorna är att projektmedel 
ofta har fungerat som den huvudsakliga finansieringsformen för den verksam-
het som bedrivs (t.ex. EU-stöd i kombination med statligt och/eller regionalt 
stöd). Projekten förväntas kunna bidra till ett långsiktigt institutionellt lärande, 
som leder till att nya kunskaper och arbetssätt integreras i verksamheten utan 
att personal behöver nyanställas i större omfattning. 

Tredjegenerationspolitik som metastyrning 
Med utgångspunkt i denna beskrivning skulle man alltså kunna säga att den 
roll som staten har intagit på den tredje generationens politikområden, från en 
kommunal horisont är påtagligt annorlunda mot vad som är fallet i de väl-
färdspolitiska frågorna. Den traditionella tvingande och sektorsbaserade re-
gleringen inom välfärdspolitiken har förenats med mjuka ’asektoriella’ stimu-
lanser över stora delar av det offentliga landskapet i de nyare frågorna. För-
hållningssättet påminner bitvis om de metastyrnings-strategier som diskutera-
des i kapitel två av denna bok. 332 Det vi ser är en stat som ägnar sig åt att 
formulera och pläderar för vissa ”problembilder”333 och åt att på olika sätt 
skapa incitament för andra samhällsaktörer att verka utifrån dessa bilder.  

För de tjänstemän som arbetar med dessa frågor i de kommunala förvalt-
ningarna är det förstås knappast det faktum att staten försöker uppmuntra fram 
åtgärder i deras frågor som framstår som ett ’dilemma’ i deras uppdrag.334 Sna-
rare är det i så fall förväntningarna på hur arbetet bör bedrivas och utifrån 
vilka problemställningar som kan tänkas skapa bekymmer för dem i en för-
valtningsverklighet. Och då inte minst vad gäller de starka samverkansideal 
som har följt med floran av olika satsningar, projektfonder och andra finansi-
ella stödformer på dessa områden. Närvaron av dessa ideal blir än tydligare 
om vi tar steget över till att diskutera EU:s roll som tillhandahållare av resurser 
för arbetet. 

                                                     
332 Jfr. Gossas (2006). 
333 Eller om man så vill, åt vad Rothstein kallar ’ideologiproduktion’. Rothstein (2004).
334 Att få organisationen att ägna sig åt dessa hänsyn är på sätt och vis också vad deras arbete 
handlar om. 



100

4.5. Flernivåstyrning, strukturfonder och politik som 
flyttar ut 
Att försöka ge en bild av EU-medlemskapets fulla följder för arbetet med tvär-
gående frågor inom de kommunala förvaltningarna, faller inte inom ramen för 
den här studien.335 Det som skall diskuteras här är framförallt den roll som 
EU:s strukturfonder har spelat för detta arbete.336 Genom medlemskapet fick 
kommunerna möjlighet att söka medel i bl.a. den regionala utvecklingsfonden 
och socialfonden. Dessa fonders innehåll påverkades i sin tur av unionens po-
litiska utveckling mot slutet av 1990-talet, då EU fick då större befogenheter 
att ta egna initiativ i bl.a. miljö- och folkhälsofrågor, jämställdhet, regional 
utveckling, åtgärder mot ”socialt utanförskap” och diskriminering.337

Generellt sett har strukturfonderna haft en relativt central roll för att bära 
fram unionens politik på flera av dessa områden. De används i många syften 
men inte minst som verktyg i frågor där EU har ambitioner om att påverka 
men små möjligheter att utfärda lagstiftning.338 På dessa områden tillämpas 
företrädelsevis ”soft law”, en mjuk styrning som är avsedd att stimulera aktö-
rer på olika nivåer att självmant bidra till att uppfylla unionens målsätt-
ningar.339 Som helhet består denna mjuka styrning av flera element på olika 
nivåer, men för kommunernas del är det alltså främst programmen inom soci-
alfonden och den regionala utvecklingsfonden som har haft betydelse.340 Mel-
lan år 2000 och 2020 blev tilldelningen för Sverige från ERUF och ESF till-
sammans över 40 miljarder kr.341

                                                     
335 Störst påverkan har det med all sannolikt haft för det regionala tillväxt- och utvecklingsar-
betet. Men EU-direktiv har bl.a. också påverkat Diskrimineringslagens utformning i Sverige. 
Se vidare t.ex. Montin (2010) eller Carlsson & Mukhtar-Landgren (2018). 
336 Se Montin (2010), Carlsson & Mukhtar-Landgren (2018), Wistus (2010). 
337 Detta genom det s.k. Amsterdam-fördraget 1997. Fördraget trädde i kraft 1999 och innefat-
tade även andra områden där EU fick utvidgade befogenheter, såsom t.ex. konsumentskydd. 
338 Se t.ex. Lindvert (2009), Jacobsson (2004) och Héretier (2002). Några av de viktigaste struk-
turfonderna har en lång historia, och skapades ursprungligen för att mina ekonomiska klyftor 
mellan länder och regioner inom gemenskapen. Detta syfte lever kvar, men med åren har fon-
derna även kommit att användas i andra syften. Så inte minst som ett led i EU:s strävan om att 
utveckla alternativa styrformer till medlemsstaternas statscentrerade reglering. Holmström 
(2010). Till de områden där de har en viktig roll hör det som i EU kallas ”social affairs” (syssel-
sättningsfrågor, socialt ”utanförskap”, regional utveckling, yrkesutbildning och kompetensut-
veckling m.m). Begreppet skall inte förväxlas med sv. socialpolitik. Se Montin (2010). 
339Se t.ex. Mörth (2004) eller Montin (2010) angående mjuk styrning. 
340 Se t.ex. Nyberg (2010). I Sverige administreras fördelningen av pengar från dessa fonder av 
Tillväxtverket (regionala utvecklingsfonden), och Svenska ESF-rådet (socialfonden). Beslut 
om vilka projekt som skall få stöd tas dock av s.k. ’regionala strukturfondspartnerskap’, bestå-
ende av förtroendevalda representanter från kommuner och landsting, företrädare för länssty-
relse, föreningar och arbetsmarknads- och intresseorganisationer.
341 Min summering utifrån redovisade siffror på ec.europa.eu, samt i Holmström (2010). Åren 
2000-2020 omfattar tre programperioder, i vilka Sverige har fått en tilldelning på omkring 2 
miljarder euro per period. Därtill kommer även en nationell medfinansiering.  
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Strukturfondspolitik och partnerskapsarbeten  
Summorna i sig säger något om fondernas relevans i sammanhanget. De ger 
kommuner och landsting möjlighet att söka medel för att utveckla och genom-
föra insatser på områden de annars inte hade haft råd med, och de tycks ha 
deltagit i en stor andel av de projekt som har genomförts.342 Som Carlsson & 
Mukhtar-Landgren konstaterar har t.ex. ESF finansierat 980 projekt i svenska 
kommuner bara sedan 2007.343

Viktigast för frågan om villkoren för den här studiens tjänstemän är dock 
att fonderna inte bara ’möjliggör’ lokala insatser utan även har bidragit till att 
forma de sätt som det lokala arbetet med många tvärgående frågor bedrivs 
på.344 Grundprincipen i så gott som allt lokalt strukturfondsarbete är att pro-
jektpengar inte kan sökas av enskilda organisationer.345 För att kunna ansöka 
om medel måste man i regel upprätta en s.k. ”partnerskapsöverenskommelse”
med andra organisationer, där man tar på sig att gemensamt utveckla och ge-
nomföra de aktuella insatserna under en viss tidsperiod. Vanligt är också att 
krav ställs på att parter från olika samhällssfärer skall ingå i partnerskapet, och 
att strategier för spridning och implementering skall skrivas in i ansökan.346

Som står att läsa på EU-kommissionen hemsida om ESF: 

”Working in partnership is the best way to ensure that spending is as effective 
and efficient as possible and meets the needs of the region or community con-
cerned”.347

Samverkan under vissa specifika och ganska formaliserade villkor är således 
en nödvändig förutsättning för att kunna söka den här sortens medel. Struk-
turfonderna har i det avseendet också starkt bidragit till att ”partnerskapsar-
beten” har blivit en spridd företeelse i det offentliga Sverige.348

Politik som flyttar ut 
Sammanfattningsvis är det kanske främst iakttagelser om det större samman-
hanget för arbetet med tvärgående politikområden i de kommunala förvalt-
ningarna som bör betonas här. Den ena är att EU-medlemskapet i sig har gjort 

                                                     
342 Förtroendevalda företrädare för kommuner och landsting ingår i de organ som tar beslut om 
tilldelning av stöd till olika projekt. Se Nyberg (2010), Carlsson & Mukhtar-Landgren (2018). 
343 Carlsson & Mukhtar-Landgren (2018) s. 138.
344 Se t.ex. Montin (2010), Wistus (2010) 
345 Wistus (2010), Carlsson & Mukhtar-Landgren (2018), Nyberg (2010) 
346 Jfr. Soininen (2014), Wistus (2010). 
347 Citatet är lånat från Carlsson & Mukhtar-Landgren (2018) s. 149, men återfinns på 
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=525&langId=en. 
348 Jfr. Pierre & Sundström (2009). Därmed inte sagt att partnerskapsföreteelsen är unik för EU. 
Den används t.ex. även av Världsbanken och FN, och i varierande grad inom det som i Sverige 
kallas OPS, offentlig-privata samarbeten för att finansiera t.ex. infrastrukturprojekt. För en bre-
dare diskussion, se Mörth & Sahlin-Andersson (2006).   
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att spannet av mjuk styrning som riktas gentemot kommunerna i dessa frågor 
har vidgats. Kommunerna har på ett ganska omedelbart sätt ställts inför idéer, 
problemformuleringar och arbetsformer från fler håll än förut. Den andra är 
att politiken från såväl EU:s som statens sida har haft en tendens att förflytta 
arbetet på dessa områden till arenor vid sidan av den kommunala organisat-
ionen.349 Tilltron till samarbeten och breda kunskapsutbyten från dessa parters 
sida blir, översatt till de kommunala tjänstemännens verklighet, krav på parti-
ell utlokalisering av arbetet mot löften om finansiering.         

4.6 Inuti den kommunala förvaltningen 
Villkoren för arbetet med olika tredje-generationsfrågor i kommunerna skulle 
alltså kunna sägas formas i skärningen mellan å ena sidan en formell frihet när 
det gäller vilka åtgärder man vidtar, och å anda sidan närvaron av en rad spe-
cifika krav på arbetets former och innehåll när man väljer att söka finansiellt 
stöd för sina insatser. För de tjänstemän som arbetar med dessa frågor innebär 
detta att man får tillfälle att delta i processer där man kan nätverka, lära sig 
saker av andra, och vidga sina perspektiv. Men det innebär också att det som 
från början kan ha varit idéer formade utifrån lokala behov i den egna organi-
sationen, tenderar att tvingas in i ganska formaliserade samverkansprocesser 
med andra organisationer såvida man söker stöd för att förverkliga idéerna. 
Tjänstemännen hamnar i lägen där anpassning till och kompromisser med par-
ter utanför kommunen är en del av verkligheten. Som Mörth & Sahlin-An-
dersson påpekar har denna belägenhet i sig själva vissa komplikationer: 

”[Dilemmat rör] en avvägning mellan autonomi och samordning. För att part-
nerskapet skall fungera, utvecklas och präglas av klarhet […] måste det också 
organiseras, hållas samman och styras. Men de samverkande parterna skall 
samtidigt vara självständiga parter – var och en med sina mål, arbetsformer, 
problem och utvecklingsplaner. De medverkande parterna måste med andra ord 
ständigt göra avvägningar mellan å ena sidan behovet av nära anpassning till 
och samverkan med övriga parter, och å andra sidan behovet av att bevara och 
utveckla sin egen verksamhet och sin självständighet.” 350

Svårigheterna med att befinna sig i den här sortens position har dels att göra 
med behovet att hitta rimliga kompromisser mellan den egna organisationens 
behov och andras. Men lika viktigt för den här studien är också att den reser 
implicita krav på vilka befogenheter man har att alls kunna ”företräda” sin 

                                                     
349 Jfr. Elander (1999) om att tilltron till partnerskapslösningar får konsekvensen att frågor som 
tidigare hanterades av kommunala nämnder och förvaltningar flyttas ut till nätverk, där kom-
munen endast är en aktör av många. Politiken flyttar ut, men demokratin flyttar inte med. Se 
även Montin (2010), Montin (2002).  
350 Mörth & Sahlin-Andersson (2006) s. 25-26.
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organisation visavi andra organisationer. Som Wistus påpekar tenderar tjäns-
temännen att hamna i en sorts dubbelt representantskap.351 De företräder sin 
organisation i partnerskapet, och partnerskapet i sin organisation. Varför en 
sådan position kan vara problematisk måste dock ses i ljuset av hur deras 
handlingsutrymmen ser ut i de förvaltningsmiljöer de befinner sig i. 

Förvaltningar i decentralisering     
Förståelsen av de kommunala förvaltningsmiljöer där dessa tjänstemän arbe-
tar är ganska central, både för en diskussion om deras dilemman och för de 
empiriska fallstudier vi skall ta oss an längre fram. Vi skall därför gå lite 
grundligare till väga i detta avsnitt. Det finns flera faktorer och utvecklingar 
som har spelat roll för förhållandena inom kommunala förvaltningsorganisat-
ioner under senare decennier, och än viktigare, vissa föreställningar och idésy-
stem som tycks ha etablerats i spåren av dessa utvecklingar. 

Som konstaterades inledningsvis är kommunala förvaltningar alltså ganska 
differentierade och komplexa företeelser. Men de är också förhållandevis de-
centraliserade företeelser, och det kan i högre grad sägas vara ett direkt resul-
tat av uttryckliga förvaltningspolitiska strävanden genom åren.352 Decentrali-
seringar i olika former har satt spår i kommunal verksamhet sedan åtminstone
det tidiga 1980-talet.353 På 1990-talet fick de sällskap av en annan trend. Som 
Danermark & Kullberg skriver: 

”I takt med att detaljreglering och centralisering byts mot reglering genom ram-
lagstiftning samt en åtföljande påtaglig decentralisering av såväl beslutsbefo-
genheter som verksamhet uppstår en variationsrikedom i verksamhetsformer 
som är ny. Den andra tendensen är också mycket tydlig och berör innehållet i
verksamheten. Vissa av välfärdsstatens huvudaktörer avgränsar sin verksamhet 
alltmer. Det sker en renodling av verksamheten. Några exempel på detta är att 
flera av hälso- och sjukvårdens uppgifter förts över på andra aktörer. Nästan 
alltid är det kommunen som fått ta på sig en allt större del av dessa uppgifter”.354

En fördel med citatet är att det ger en fingervisning om hur kommunerna på-
verkades av en hel offentlig sektors gradvisa omvandling under 1980- och 90-
talen. Decentralisering och senare renodlingsidéer gjorde både väsentliga av-
tryck inom enskilda offentliga organisationer, och skickade uppgifter och be-
hov nedåt i hela det system där kommunerna i många avseenden ofta utgör 
’sista länken’. Detta ger i sin tur också en bakgrund till berättelsen från inled-
ningen till denna bok, om de 1990:tals-reformer som i vissa avseenden sva-
rade för en sorts systemskifte i många kommunala förvaltningar.355

                                                     
351 Jfr. Wistus (2010) s. 97. 
352 Se Montin (2002) s 11f., Montin (1989), samt kapitel 2 i denna bok. 
353 Ibid.  
354 Danermark & Kullberg (1999) s. 9.  
355 Se t.ex. Forssell & Jansson (2000) s. 13, som beskriver NPM som den största förändringen 
av formerna för den offentliga sektorns organisering sedan kommunsammanslagningarna på 
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Arvet från ’den stora nyordningens tid’ 
Den omedelbara orsaken till reformvågen i de kommunala förvaltningarna på 
1990-talet var att en ny kommunallag hade trätt i kraft 1992 som tillät kom-
munerna att organisera sin verksamhet på nya och friare sätt.356 Sannolikt bi-
drog dock även att de vid samma tid fick fler och mer utvidgade uppgifter357

och sämre finanser genom krisen. Åren efter lagändringen blev hursomhelst 
turbulenta. Nya styrmodeller sjösattes, reviderades och byttes mot andra mo-
deller, olika organiseringskoncept testades, och rollerna för både politiker och 
tjänstemän förändrades i snabb takt.358

När reformivern hade lagt sig några år senare fanns det vissa drag i föränd-
ringarna som kom att bli mer bestående.359 Ett av syftena med den nya kom-
munallagen hade varit att underlätta för målstyrningens införande i kommu-
nerna, vilket förutsatte ett större utrymme för delegering av ansvar och befo-
genheter nedåt i de kommunala organisationerna.360 Sammantaget fick lagänd-
ringen också denna verkan. Mot slutet av decenniet hade de flesta kommuner 
infört någon form av mål- och resultatstyrning, och numera är det av allt att 
döma fortfarande en stor andel som tillämpar sådana modeller på olika sätt.361

 För det andra, och kopplat till föregående punkt, skedde en betydande di-
saggregering av de kommunala förvaltningarna när nya resultat- och ansvars-
enheter skapades i många kommuner. Som Erlingsson & Wänström uttrycker 
det förändrades de interna strukturerna i riktning mot mer ”funktionella” or-
ganisationer, där skiljelinjen bestod i att separera beställaransvar och produkt-
ionsansvar från varandra.362 Följden blev att de kommunala förvaltningarna 
blev mindre enhetligt sammanhållna än vad som hade varit fallet innan. 
 För det tredje inträffade även flera andra förändringar av intresse i sam-
manhanget. Dels inleddes en våg av det som då kallades ”privatiseringar” men 
som idag kanske bättre beskrivs som att verksamhet läggs ut på entreprenad.363

                                                     
1970-talet. Forssell (1999) fördrar att tala om en ’offentlig reformation’ istället för systemskifte. 
Se även Lennqvist-Lidén (2010) s. 34, och angående ’systemskiftet’ t.ex. Antman (1994).
356 Erlingsson & Wänström (2015), Montin & Granberg (2013) s. 95 f., Lennqvist-Lidén (2010).  
357 Skolan kommunaliserades 1991, och därefter sjösattes Ädel-, LSS- och psykiatrireformerna 
i snabb takt (1992, 1993 och 1994), vilket ökade belastningen på kommunerna avsevärt.  
358 Se vidare Montin (2002). Efter denna period var det få kommunala förvaltningar som stod 
opåverkade. Det är inte för inte som Henry Bäck har kallat den för ”den stora nyordningens 
tid”. Bäck (2000) ”Kommunpolitiker i den stora nyordningens tid”.
359 Se t.ex. Montin & Granberg (2013) s. 95 f  
360 Petersson (1992).  
361 Här har jag inte hittat någon aktuell uppgift. Se dock Forsell (1999) s.14f. samt Montin 
(2002) angående tidigare uppskattningar av dessa styrmodellers utbredning i kommunerna.  Se 
även Montin & Granberg (2013) s 95 f.   
362 Erlingsson & Wänström (2015) s 77 f. 
363 Denna trend förstärktes sedermera under 00-talet genom framförallt införandet av LOU –
lagen om offentlig upphandling – och LoV – lagen om valfrihet. Se t.ex. Montin & Granberg 
(2013) eller Blomqvist (2016). 
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Kommunala verksamheter kom för första gången någonsin att utsättas för kon-
kurrens.364 Dels skedde samtidigt en allmän ”ekonomisering”365 av språket i 
den kommunala sektorn, sannolikt både i kraft av avsiktliga försök att förändra 
gamla tankesätt och till följd av mängden näringslivsinfluerade recept för styr-
ning och organisering som lånades in på kort tid. Och till sist genomgick det 
kommunala chefskapet vad Lennqvist-Lidén har kallat en ”professional-
isering”.366 Idéer om vikten av ledarskap fick nu ett stort genomslag i kom-
munerna.  

Brutna hierarkier och ett förändrat klimat 
Gemensamt för förändringarna ovan är att de i litteraturen oftast har diskute-
rats som en del av New Public Management-vågen, som i olika former gjorde 
avtryck i offentlig förvaltning i stora delar av västvärlden under 1980- och 90-
talen.367 Frågan om hur man bör förstå NPM som idéströmning är emellertid 
inte alldeles central för denna text, och den lämnas därför utanför diskussionen 
i detta avsnitt.368

Mer väsentligt inför fortsättningen är däremot att beskriva vilka följder re-
formerna fick för klimatet i de kommunala förvaltningarna, och då i termer av 
hur roller, relationer och synsätt förändrades i förvaltningsarbetet, och vad 
detta kan ha betytt för arbetet med olika tvärgående frågor i kommunerna. 
Som första punkt i en sådan beskrivning bör betonas att Sveriges kommuner 
är olika, både i förutsättningar och i termer av hur de omvandlades på 1990-
talet, och inte minst att de blev mer olika genom dessa omvandlingar.369 Likväl 
går det dock att skissera några typiska drag i de klimatförändringar som in-
träffade i många kommunala förvaltningar vid denna tid.  

Ett första sådant drag rör olika gruppers befogenheter. När 1990-talsrefor-
merna tog fart var det bl.a. mot fonden av en samhällsdebatt som på 1980-talet 
hade förts under paroller om att skapa ”platta organisationer” och att ”riva 
pyramiderna”.370 Kärnan var att det var tid att lämna idén om ett centraliserat 
beslutsfattande bakom sig. Mål- och resultatstyrningens snabba utbredning 
hade sannolikt att göra både med dess rationalistiska och kostnadsbesparande 

                                                     
364 Och deras verksamhet är idag den del av välfärdsstaten som i kanske högst grad är utsatt för 
konkurrens. Se Blomqvist (2016).  
365 Se t.ex. Lundquist (2001), eller Agevall (2005). 
366 Lennquist-Lidén (2010). Se även t.ex. Ahlbäck-Öberg & Widmalm (2016) . 
367 Se Montin (2007) s. 112. Samt, om NPM och kommunerna, Agevall (2005) och Blomqvist 
(2016). Begreppet ’New Public Management’ kommer ursprungligen från Hood (1991).
368 Diskussionen om NPM är omfattande, men tillför relativt lite i just detta sammanhang. Se 
t.ex. Almqvist (2006) för en översikt.  
369 Se t.ex. Erlingsson & Wänström (2015) för en längre diskussion om dessa olikheter. 
370 Jfr Jan Carlzon (1985) ”Riv pyramiderna! En bok om den nya människan, chefen och leda-
ren”. Boken sålde f.ö. i massupplagor och översattes till 22 språk.
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löften, och med det faktum att den svarade upp mot denna retorik.371 Modellen 
kom med budskapet om att ”målen uppfylls bättre om de som är närmast verk-
samheten, och därmed bäst känner den, får bestämma hur insatserna mer pre-
cist skall utformas”.372 Vilka dessa mål är måste formuleras i distinkta termer 
av den centrala nivån, men i övrigt bör de lokala utförarna ges handlingsfrihet 
i vilka medel som väljs för att nå målen.373

 Mycket har skrivits om det här tankesättets följder för politikerrollen, som 
här reduceras till uppgiften att ”sätta mål” och senare att ”kontrollera” de upp-
nådda resultaten.374 För frågan om klimatet i förvaltningen finns dock två 
andra implikationer av modellen som är minst lika relevanta. Den ena är att 
det inte bara är politikers handlingsutrymme som begränsas med en mål- och 
resultatstyrningslogik, utan även den centrala tjänstemannanivåns verktyg för 
samordning av förvaltningsarbetet som helhet. När ansvaret för alla verksam-
hetsfrågor överförs till olika underenheter ändras villkoren för ledningssta-
bens styrning av arbetet med gemensamma, förvaltningsövergripande frågor. 
 Den andra implikationen är att ordet ”platt” inte särskilt väl beskriver vad 
som sker när arbete organiseras utifrån en mål-och resultatstyrningsmodell. 
Att makten över hur en verksamhet sköts flyttas ned till olika lokala enheter, 
betyder inte i sig att hierarkins roll som medel för att organisera dessa enheters 
arbete avtar, eller att det sker en generell avreglering av det som görs. Som 
Brunsson & Sahlin-Andersson påpekar är det ur organisatorisk synvinkel sna-
rare fråga om en omreglering, där en samlad hierarki ersätts av många lokala 
hierarkier.375 Lokala ledningar får större utrymme och verktyg för att styra, 
centrala nivåer får mindre, och ett enhetligt centrum ersätts delvis av många 
lokala centra 

Ledarskap som samordningsinstrument?      
Den kanske mest uppenbara konsekvensen för den här studiens tjänstemän är 
att de genom dessa klimatförändringar sannolikt fick det svårare att luta sig 
mot någon ”central hierarki” i form av kommunledningens auktoritet, för att 
genomföra en enhetlig politik i de tvärgående frågorna i förvaltningen. I orga-
nisationer där makten över alla hur-frågor decentraliseras till enhetsnivå 
krymper utrymmet för användandet av centralt beslutsfattande som samord-
ningsinstrument. Eller som Montin konstaterade i början av 2000-talet: 

                                                     
371 Dess attraktivitet hade också att göra med många andra drag, och med det faktum att den 
erbjöd något ”för alla”. Jfr. Blomqvist (2016). 
372 Citatet är från Hertting & Vedung (2009) s.37.   
373 Se Sundström (2003) för en längre diskussion om resultatstyrningsidéernas framväxt, och 
Svensson (1997) angående olika typer av mål i dessa modeller. 
374 Se t.ex. Agevall (2005) s. 22f., Lantto (2001), Montin (2002), Hertting & Vedung (2009). 
375 Brunsson & Sahlin-Andersson i Ahrne (red.) 1998. 
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”Det är inte lätt att på ett effektivt sätt organisera mänskliga aktiviteter i den 
kommunala professionella organisationen. Det har inte blivit lättare av att den 
kommunala organisationen tenderar att bli alltmer fragmenterad”.376

Som de tvärgående politikområdena illustrerar försvinner dock inte alla sam-
ordningsbehov från en förvaltningsorganisation bara för att den får en mindre 
sammanhållen hierarki. Kommunen har alltjämt en politik även i dessa frågor 
och om centrala påbud inte längre är en framkomlig väg för att genomföra en 
sådan får andra medel tas i bruk. Som Christensen m.fl. antyder ligger det i 
detta avseende också nära till hands att uppfatta anammandet av ledarskaps-
idéer i offentlig förvaltning vid denna tid som betingat av fler faktorer än en-
bart vurmen för olika managementideologier.377 Idéerna fyllde också ett behov 
i ett läge där centrums gamla roll hade försvagats. Som Christensen m.fl. skri-
ver, med referens till Byrkjeflot:  

[En] ökad decentralisering och mer fristående organisationer i offentlig sektor 
[…] är kopplat till övergången från överordnad styrning till ledning och mål- 
och resultatstyrning. Det sägs att detta medför en auktoritetsförsvagning i det 
förvaltningspolitiska arbetet, och att istället för att instruera och kontrollera, 
måste offentliga ledare i högre grad stödja, stimulera och motivera enheter och 
aktörer på lägre nivå.378  

Att offentliga ledare i ökad grad måste ägna sig åt att ”stödja, stimulera och 
motivera” enheter på lägre nivå, skulle också kunna uttryckas som att kom-
munikativ förmåga och andra indirekta påverkansformer blir viktigare som 
styrmedel i ett läge när möjligheterna till direkt auktoritativ påverkan minskar. 
Från den här studiens synvinkel skulle det som sker i många kommunala för-
valtningar åren kring millennieskiftet dels kunna ses som att meningsstyrning 
normaliseras som en del av det som ’ledare’ ägnar sig åt, och dels som att 
mjuka och indirekta styrmedel överlag får en viktigare roll som samordnings-
instrument i arbetet med så gott som alla förvaltningsgemensamma frågor.  

Ändrade identiteter och föreställningar 
Detta konstaterande för oss på sätt och vis tillbaka till inledningen för kapitlet, 
i så måtto att det talar för att meningsstyrning i olika former troligen är ett 
ganska etablerat arbetsredskap i de positioner och miljöer som den här studi-
ens tjänstemän verkar i. De befinner sig i samordnande och pådrivande roller, 
med små möjligheter att tvinga fram enhetliga arbetssätt hos olika enheter, 
och i ett klimat där ’ledarskap’ är liktydigt med att kunna ”motivera och sti-
mulera” andra parter till att självmant vilja agera på vissa sätt.

                                                     
376 Montin (2002) s. 130 
377 Christensen m.fl. (2005) s. 126 f.  
378 Christensen m.fl. (2005) s. 127, med ursprungsreferens till Byrkjeflot (1997) .  
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 Det som saknas i sammanhanget är emellertid en tydligare bild av den 
andra sidan i styrningsrelationen, i form av de grupper och enheter som är 
tänkta att bli ”motiverade och stimulerade” till handling. Som berördes i in-
ledningskapitlet har flera forskare påpekat att något skedde med synfältet och 
självbilden hos de verksamheter som gick från att ha varit ett ”arbetslag” till 
att bli en ”enhet” vid denna tid. De nya ansvarsenheterna blev inte bara mer 
självständiga, de började också se sig som sådana.379 De organisationer som 
hade skapats utvecklade mer av en identitet som just organisationer.380 Med 
Rune Premfors ord: 

”Somliga talar om det som ’företagisering’, andra kallar det rätt och slätt ’or-
ganisering’ Grundidén är densamma: enheter inom offentliga sektorn har tving-
ats till och/eller själva valt att i ökad grad betrakta sig som separata organisat-
ioner”.381   

Eftersom den här sortens synsätt och föreställningar säger något om den verk-
lighet som den här studiens tjänstemän måste förhålla sig till, finns det anled-
ning att precisera vad de innebär. Att enskilda förvaltningsenheter ser sig mer
som ”organisationer” betyder något mer än bara att sammanhållningen i den 
kommunala organisationen minskar i allmänna termer. Det betyder också att 
dessa enheter kommer att operera mer utifrån idén om vad det innebär att vara 
en ”organisation” som föreställningssystem. 

Vid denna punkt i beskrivningen kan det institutionsbegrepp som behand-
lats i förra kapitlet av denna bok komma till användning för att specificera vad 
det är för typ av föreställningar som följer med denna process. Som Brunsson 
& Sahlin-Andersson påpekar är idén om ”organisationen” som social kon-
struktion långtifrån något lokalt påfund. De menar, till att börja med, att åt-
skilliga av de reformer som syftade till decentralisering och klarare gränsdrag-
ningar mellan olika enheter, uppgifter och ansvarsområden, i själva verket kan 
ses som försök att skapa ”organisationer” där sådana inte tidigare hade funnits: 

”dessa reformer […] kan tolkas som försök att organisera, att göra organisat-
ioner av offentliga enheter. Vi menar att den tolkningen ger en stor del av svaren 
på frågor som varför reformerna påbörjades, varför de fick ett visst innehåll och 
hur de mottogs”.382

                                                     
379 Se Johansson (2002) för en längre diskussion. 
380 Se Brunsson & Sahlin-Andersson (2000), Brunsson & Sahlin-Andersson i Ahrne (red.) 
(1998), Christensen & Lagreid m.fl. (2005), Johansson (2002). 
381 Premfors i Ahrne (red.) (1998) s. 47.
382 Brunsson & Sahlin-Andersson i Ahrne (red.) (1998) s. 62. 
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Som institutionaliserad föreställning rymmer idén om ”organisationen” åt-
minstone tre fundamentala element, enligt Brunsson & Sahlin-Andersson 383: 
Identitet, hierarki och rationalitet. ”Identitet” betyder att det finns ett ’vi’.
Detta förutsätter bl.a. existensen av klara gränser mot omgivningen och en 
upplevd självständighet inom ramen för dessa gränser. ”Hierarki” handlar om 
synen på auktoritetsrelationer inom enheten, och om den lokala ledningens 
uppfattade rätt att fördela viktiga resurser och styra aktiviteter i det sociala 
system av individer som ingår i organisationen. ”Rationalitet” är till sist idén 
om att dessa aktiviteter dessutom sker i ett visst syfte, såsom att uppnå vissa 
specifika mål eller att lösa vissa uppgifter.   
 Förhållandet mellan dessa element präglas av en inbördes förstärkande dy-
namik, och de är till viss del ömsesidigt beroende av varandra. Som en följd 
härav tenderar den här sortens ’organiserande’ reformprocesser när de väl är 
igång, ofta att få sitt eget liv: 

”I många fall har centralt initierade organiseringsreformer lett till lokal efter-
frågan på ytterligare organiserande reformer. När centrala enheter har infört or-
ganisatoriska aspekter som lokala mål, redovisningskrav och ansvar, har de lo-
kala ledarna uppfattat den egna enheten som en ofullständig organisation […] 
Som svar på de centralt initierade reformerna har lokala ledare därför själva 
försökt införa fler organisatoriska aspekter, och de har krävt ytterligare organi-
serande reformer, t.ex. avskaffande av fler centrala regler för att öka den egna 
enhetens självständighet”.384

Att mål- och resultatstyrningens intåg i de kommunala förvaltningarna, i kom-
bination med skapandet av nya resultatenheter och decentraliseringar av an-
svar och befogenheter, skapade en jordmån för dessa dynamiker på många 
håll, behöver kanske inte diskuteras ytterligare. Men det bör betonas att de är 
väsentliga eftersom de berättar något om vilka kollektiva förväntningar tjäns-
temännen kan ställas inför i sina organisationer, vid tillfällen när de t.ex. står 
i begrepp att engagera sig i formaliserade samarbeten med andra organisat-
ioner. Det de gör i dessa processer kommer inte bara att värderas av företrä-
dare för dessa andra organisationer. Det kommer också att bedömas av egna 
förvaltningsenheter som tenderar att bevaka sin autonomi, som ofta har 
mycket klara uppfattningar om vad syftet med den egna verksamheten är, och 
som dessutom har makt nog att motsätta sig all detaljstyrning av hur de arbetar 
med specifika frågor. 

                                                     
383 Brunsson & Sahlin-Andersson (2000), Brunsson & Sahlin-Andersson (1998) 
384 Brunsson & Sahlin-Andersson i Ahrne (red.) (1998) s. 84. 
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4.7 Dilemman mellan samordning och samverkan    
Avslutningsvis skall vi återvända till utgångspunkten för detta kapitel. Före-
satsen i den här delen av boken var alltså att teckna en ganska bred bild av 
kontexten för de tjänstemän som har i uppdrag att leda arbetet med olika tvär-
gående ”tredjegenerationsfrågor” inom de kommunala förvaltningarna, med 
fokus riktat mot de dilemman som kan uppstå i deras arbete. ”Dilemman” be-
tyder här situationer när de ställs inför idéer, krav och förväntningar som kan 
tänkas skava mot varandra, och som behöver få hjälp att fungera ihop för att 
inte konflikter skall uppstå i deras praktiker. 
 Det som är mest angeläget att fånga upp i denna bild för en studie av me-
ningsstyrning är vilka föreställningar som kan tänkas brytas mot varandra i 
dessa praktiker. Men först skall vi samla ihop trådarna om de faktorer som 
tycks ha gjort dessa tjänstemän så pass beroende av andra parters inställning 
till det de ägnar sig åt. Den allmänna kontentan av genomgången ovan är i 
detta fall ganska lätt att sammanfatta. I tjänstemännens fall har såväl inre som 
yttre skeenden över tid bidragit till att minska utrymmet för en central hierar-
kisk styrning i deras frågor. Inom kommunerna förändrades den centrala tjäns-
temannastabens ställning när kontrollen över de flesta ”hur-frågor” decentra-
liserades till enhetsnivå. Hur man precist skulle arbeta med olika tvärgående 
frågor blev nu mer upp till respektive enhet att avgöra. I omgivningen har 
samtidigt andra krafter gjort sig påminda, i form av en politik från statens och 
EU:s sida som har fått fler aspekter av arbetet att flytta ut till samverkansa-
renor bortom förvaltningen. De samlade verkningarna av dessa skeenden är 
en centrifugal utveckling. Arbetet har spridits ut och dragits isär, spelrummet 
för ett centralt beslutsfattande har minskat, behovet av att skapa breda sam-
förstånd i arbetet har ökat, och en ordning har etablerats med ett större inslag 
av decentraliserat och förhandlat policyskapande i dessa frågor. 

Tjänstemännen och idéerna      
Som påpekades nyss är det emellertid inte bara att dessa tjänstemän måste ta 
hänsyn till andra parter, som är viktigt i det här sammanhanget. Skälet till var-
för deras roller och arbetssätt är intressanta för en studie om meningsstyrning 
har också att göra med förhållandet mellan de idéer som bärs fram av dessa 
parter, och mer generellt om de motstridiga tankesätt som tycks behöva sam-
sas i deras arbete. Vi skall sammanfatta de två tydligaste spänningarna.

Den ena av dessa berördes i inledningskapitlet, och handlar om själva syftet 
med deras arbete. Nämligen idén om att även andra hänsyn än ”kärnuppdra-
get” bör tillåtas att genomsyra verksamheterna i den kommunala förvalt-
ningen. Även om denna tanke knappast är obekant för någon som verkar i en 
politiskt styrd organisation, så skaver den sannolikt emellanåt hos enheter som 
har skapats genom renodlingsidealens och mål- och resultatstyrningens intåg 
i kommunerna. Ett rimligt antagande är att dessa enheters inställning till tvärs-
frågorna inte sällan präglas av just idéer om att de har ett klart huvudsyfte med 
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sin verksamhet, och att det finns skäl att hålla mängden ”sidouppgifter” som 
riskerar att ta kraft från detta huvudsyfte på en ’lagom’ nivå 

Den andra idékonflikten är på sätt och vis mer djupgående, och handlar om 
formen för de processer varigenom mycket av det konkreta förändringsarbetet 
i dessa frågor tycks bedrivas. Med de villkor som staten och EU ofta ställer 
upp för att finansiera insatser på dessa områden, följer praktiker och processer 
där kommunen vävs in i samarbeten med andra organisationer och där grän-
serna mellan förvaltningen och ”omgivningen” luckras upp. Genom att stimu-
lera kunskapsutbyten och nytänkande över gränser antas kollektiva ’mervär-
den’ uppstå, även om det för en enskild organisation kan bli till priset av en 
viss oklarhet i fråga om vem som bör hållas ansvarig för den politik som 
förs.385

Inom de kommunala förvaltningarna är det till synes helt andra idéer som 
dominerar. Frågor om just ansvar och gränser, och om vem som har kontrollen 
över vad som sker inom dessa gränser, har inte bara stått i centrum för mycket 
av de omorganiseringar som har genomförts under det senaste kvartsseklet. 
De har också satt spår i självbilderna hos enheterna i många kommunala för-
valtningar. Frågor om vem som beslutar om vad och för vems räkning beslut 
kan fattas, har kommit att definiera förhållandet mellan kommunledningen 
och enheter som ofta tycks se sig själva som organisationer. Idéer om ansvar 
och befogenheter har i detta klimat fått en större laddning, och gränserna inom 
de kommunala förvaltningarna har skärpts snarare än ”luckrats upp”.   

På jakt efter dilemman 
Att den här sortens idékonflikter knappast kommer upp till ytan i lika hög grad 
i alla delar av dessa tjänstemäns arbete, säger sig själv. De kan dessutom ta 
sig olika uttryck när de väl gör det, och vara mer eller mindre närvarande i 
olika förvaltningsmiljöer. Men det vi söker efter i den här studien är alltså 
tillfällen, situationer och praktiker där de skulle kunna tänkas dyka upp, och 
där tjänstemännen kan tänkas behöva hantera risken för att så skall ske. 

Från den synvinkeln är i synnerhet de EU-finansierade partnerskapen på 
dessa områden intressanta. Att instifta en formell ”partnerorganisation” är i 
sig ett ganska synbart tecken på att vissa frågor eller processer förflyttas till 
rum och arenor bortom förvaltningen, rum vars status som organ för föränd-
ringsarbete kan behöva förklaras. Dessa praktiker åtföljs också av ett regel-
verk och en terminologi som, vid tiden för genomförandet av fallstudierna i 
denna bok, fortfarande var något ganska nytt för många kommuner. Och till 
sist är det även fråga om praktiker där människor från olika organisatoriska 
hemvister blandas, vilket i sig själv kan tänkas bidra till att föra upp annars 
underförstådda frågor till öppen diskussion. 

                                                     
385 Jfr. Elander (1999), Montin (2010), Mörth & Sahlin-Andersson (2006). 
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Till dessa omständigheter kommer också en faktor som vi har varit inne på 
tidigare, men vars betydelse för att komma åt olika varianter av meningsstyr-
ning inte skall underskattas. I likhet med andra projekt är genomförandet av 
partnerskapsarbeten i regel processer vars organisering i hög grad vilar i hän-
derna på tjänstemän. Frågor om vilka parter son deltar i olika aktiviteter och 
vid vilka tillfällen de tillåts delta, blir därmed också möjliga att påverka.  

Equal – tillväxt och rättvisa   
Fallen i den här undersökningen handlar om några kommuners arbete med ett 
sådant partnerskapsarbete. Arbetet ingick i Equal-programmet inom den Euro-
peiska socialfonden, som löpte mellan åren 2000 och 2006 och ledde till 
bildandet av åtskilliga tvärsektoriella partnerskapsarbeten på lokal och reg-
ional nivå i EU. 386 I Sverige startades sammanlagt 76 sådana treåriga ”ut-
vecklingspartnerskap” i två omgångar (2001 till 2004 och 2004 till 2007).  

Den allmänna bakgrunden till varför den här sortens praktiker är intressanta 
för den här studien har diskuterats i detta kapitel. Men i Equals fall kan ytter-
ligare ett skäl tillföras. Programmet, som var inriktat mot sysselsättnings- och 
diskrimineringsfrågor, kom inte bara med jämförelsevis strikta formkrav utan 
också med en uttalad förändringsagenda. Målsättningar om att åstadkomma 
en ”system- och ’strukturpåverkan” var en framträdande del av retoriken kring 
programmet. Eller som det formuleras i det svenska programdokumentet: 

”I EQUAL-projekten kommer nya samverkansformer mellan företag, myndig-
heter, organisationer och forskning att utvecklas som kan leda till nya roller och 
ansvarsområden för aktörerna, ändringar i regelverk, finansieringssystem och 
strukturer. Erfarenhetsspridning, system- och strukturpåverkan skall ha en cen-
tral roll i projektverksamheten och för utvecklingspartnerskapen”.387

Vad Equal inte i lika hög grad kom med var däremot precisa anvisningar om 
hur ett partnerskapsarbete skulle bedrivas i praktiken. Mycket av den lokala 
uttolkningen av arbetsformen, och förankringen av densamma, lämnades åt de 
involverade parterna att klara ut på egen hand.388 I nästa kapitel skall dessa 
förutsättningar beskrivas lite mer i detalj, tillsammans med en redogörelse för 
valet av studiens fall, och en diskussion om den metodik som har använts för 
att studera dem.  

                                                     
386 Totalt gav EQUAL-programmet upphov till 1352 sådana partnerskap på europeisk nivå, och 
omsatte runt 5,5 miljarder euro, fördelat på 3,3 miljarder från EU och 2,2 miljarder i nationell 
medfinansiering. Därtill tillfördes ytterligare runt 3 miljarder euro mellan 2007 och 2013 för att 
sprida resultaten från programmet. Se t.ex. Soininen (2014, s. 49) ). I Sverige förefaller EQUAL 
ha omsatt runt 1,8 miljarder kronor, varav ungefär hälften kom från EU. Se ”Slutrapport Equal 
Sverige” Esf-rådet (2010) s. 38 ff. 
387 Gemenskapsinitiativprogram för EQUAL 2000-2006 Sverige, s. 49-50
388 Se vidare i nästa kapitel, men även Wistus (2010) s. 161. 
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Kapitel 5. Fall & Metod 

5.1 Equal – tillväxt och rättvisa 
”Equal-programmet söker nya idéer om ett öppnare arbetsliv” kungjorde ESF-
rådet inför utlysningen av den andra svenska ansökningsomgången 2004.389

Målet var ett arbetsliv utan diskriminering och utestängning, präglat av jäm-
ställdhet och mångfald, som tar tillvara alla människors kompetens och ut-
vecklingsmöjligheter, oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, funktionshinder 
eller sexuell läggning. Det handlar om ”den största mångfaldssatsningen i 
EU:s historia” förklarar man i en annan publikation vid samma tid. 390

 Bakgrunden till Equal fanns i en sammanflätning av två processer på EU-
nivå. När Amsterdam-fördraget trädde i kraft 1999 fick unionen nya befogen-
heter att ta egna initiativ i bl.a. sysselsättnings- och diskrimineringsfrågor. På 
båda dessa områden vidtogs åtgärder direkt riktade mot medlemsstaterna men 
också för att mobilisera subnationella aktörer och civilsamhällen i förverkli-
gandet av unionens politik.391 Strukturfonderna fick en central roll i det senare 
avseendet, och under ESF tillskapades Equal i skärningen mellan de två poli-
tikområdena.392       

Som märks av de passager som refererades ovan var tonläget i lanseringen 
av Equal relativt visionärt. Målsättningar om en ”system- och strukturpåver-
kan” stod i förgrunden för programmet, liksom idén om att partnerskapsfor-
men hade en central roll för att skapa den ”förändringskraft”393 som behövdes 
för att nå dessa mål. Som Wistus konstaterar i sin avhandling om Equal: 

                                                     
389 Citatet kommer från broschyren ”Långt arbetsliv ” som gavs ut för att inspirera till nya an-
sökningar inför den andra utlysningsomgången 2004. ESF-rådet (2004, s. 3). Här kan även en 
kommentar vara om bruket av gemener i omnämnandet av ’Equal’ i detta kapitel. I engelsk-
språkiga texter från programmet används genomgående versaler (’EQUAL’). Jag har dock valt 
att följa modellen från ESF-rådet, med en skrivning utifrån gemener. 
390 Formuleringen är från ”46 utvecklingspartnerskap för att bekämpa diskriminering och ute-
stängning i arbetslivet”, ESF-rådet (2003, s. 2.), men förekommer även i andra ESF-skrifter, 
såsom t.ex. ”Världen i Sverige” (2006).
391 Se Rådsdirektiven 2000/43/EG, 2000/78/EG och rådsbeslutet 2000/750/EG.
392 Programmet svarade för arbetsmarknadsdelen i mobiliseringen kring antidiskriminerings-
strategin, men ingick också i den övergripande sysselsättningspolitiken. Se ”Gemenskapsiniti-
ativprogram för EQUAL 2000-2006 Sverige”, s. 31.  
393 Se ”Equal – ett initiativ att förhindra diskriminering och utestängning i arbetslivet. Program-
met steg för steg”, infoskrift från ESF-rådet (2001) s. 6. 
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”I programdokumenten framstår idén om partnerskap som en universallösning 
på problem med att genomföra ett effektivt och demokratiskt utvecklingsarbete. 
Olika positiva värden som antas möjliggöras genom partnerskap beskrivs ingå-
ende. Däremot är beskrivningarna vaga när det gäller hur arbetet skall gå till 
och hur de positiva värdena kan uppnås och ge effekt.”394

I detta kapitel skall vi inledningsvis diskutera villkoren för arbetet inom Equal 
lite mer i detalj, med fokus på frågan om ungefär vilka utmaningar de kan 
tänkas ha ställt kommunala tjänstemän inför. Därefter följer en redogörelse 
för valet av empiriska fall i studien, och sedan en längre diskussion om de 
metoder och tillvägagångssätt som jag har använt mig av för att studera dessa 
fall.   

Innehållsliga krav 
Det svenska Equal-programmet baserades på en lista på nio tematiska målom-
råden som hade fastställts för satsningen på europeisk nivå. Från denna lista 
gav varje medlemsstat möjlighet att fokusera på några utvalda teman i sina 
nationella program, och i Sverige valdes fem av de nio ut till programmet.395

 När det gäller innehållet i de lokala verksamheter som var tänkta att bedri-
vas med stöd av Equal, märks i det svenska programdokumentet framförallt 
tre dimensioner av intresse för den här studien.396 Den första av dessa handlar 
om påverkan. Insatserna skulle i första hand gagna de personer som utsattes 
för de allvarligaste formerna av diskriminering på arbetsmarknaden och inrik-
tas på att förändra just system och strukturer. Påverkan kunde ske på nationell, 
regional eller lokal nivå, men fick gärna handla om bl.a. följande:397

Policy- och idéutveckling inom berörda politikområden, strukturer, institut-
ioner och värderingar i samhället som inverkar på människors delaktighet i 
arbetslivet. 

Formella och informella processer, arbetssätt och nätverk i anknytning till ar-
betslivet. 

Företagens, myndigheters och organisationers strategier, produktivitet och till-
växt. 

Enskilda individers och gruppers situation i arbetslivet. 

                                                     
394 Wistus ”Det motsägelsefulla partnerskapet” (2010) s. 161. 
395 De fem områdena var ’vägen till arbete’, ’företagaranda’, ’förmåga till förändring’, ’lika 
möjligheter för kvinnor och män’ och ’asylsökande’. Efter utarbetandet av det nationella pro-
gramdokumentet sändes detta till EU för godkännande. 
396 För tydlighetens skull bör sägas att det även fanns andra innehållsliga riktmärken i program-
texterna. Däribland ’empowerment’ (insatserna skulle stärka egenmakten hos de individer som 
stod i centrum för satsningen) och ’jämställdhet’ (arbetet skulle ta hänsyn till jämställdheten 
mellan kvinnor och män, vilket i sin tur hade att göra med EU:s mainstreaming-strategier, så-
tillvida att detta värde skulle integreras i unionens alla utvecklingsarbeten).      
397 Gemenskapsinitiativprogram för EQUAL 2000-2006 Sverige, s. 50 f. 
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En andra innehållslig dimension som betonades i programdokumentet var 
nytänkande. Equal skulle fungera som ett ”laboratorium” för utveckling och 
spridning av nya arbetssätt och åtgärderna inom programmet skulle därför 
vara nyskapande. I dokumenet diskuteras tre former av nytänkande: Dels pro-
cessorienterat, i betydelsen en utveckling/förbättring av metoder, verktyg och 
arbetssätt; dels målorienterat – en utveckling och formulering av nya mål och 
tillvägagångssätt, och till sist strukturorienterat – en utveckling av och förslag 
till förändring av politiska eller institutionella strukturer.398

 Den tredje dimensionen som framhölls i programmet var att verksamheten 
inom Equal och dess partnerskapsarbeten skulle spridas. Arbetet skulle resul-
tera i överförbara produkter som kunde påverka och användas av andra aktö-
rer i arbetslivet. ”Produkterna” kunde t.ex. bestå av förslag till följande: 
”Nya/ändrade policys, strukturer, institutioner eller attityder i samhället”,
”Nya/ändrade arbetssätt, metoder och processer mm”, eller ”Ändringar i fö-
retags, myndigheters och organisationers strategier och organisation”.399

Spridningen av arbetets resultat och uppnådda påverkan var viktig, och därför 
skulle partnerskapen även ha särskilda budgetposter för detta ändamål. 

Kraven på arbetsformerna 
Sammantaget kom Equal alltså med relativt tydliga anspråk på förändrings-
viljan hos de verksamheter som gavs stöd genom programmet. Budskapet om 
att en påverkan på strukturer och organisatoriska praktiker stod i blickfånget 
för satsningen, kom till uttryck på många sätt i programskrifterna. ”Equal skall 
åstadkomma en varaktig förändring i arbetslivet” hette det t.ex. i den inform-
ationsbroschyr som åtföljde lanseringen av programmet.400

Samtidigt är det dock inte så mycket denna förändringsretorik i sig som är 
viktigast för den här studien, utan snarare kombinationen av den och de meto-
der som anvisades för att åstadkomma förändringarna. Som diskuterades i 
förra kapitlet finns det skäl att tro att själva idén om att bedriva någon sorts 
kollektivt ’förändringsarbete’ på arenor bortom förvaltningen kan vara laddad 
i många kommunala organisationer, och i synnerhet om arbetet får återverk-
ningar för enheternas verksamhet. Det är kort sagt arbetsformerna i Equal som 
spelar störst roll här. Vi skall titta på hur föreskrifterna runt dem såg ut. 

Som i mycket annat strukturfondsarbete frågan om partnerskapsmetodiken 
och dess fördelar i förgrunden för Equal. Att arbetet skulle ske i partnerskaps-
form var inte bara ett krav för finansieringen, utan också, att döma av pro-
gramretoriken, en nyckel för att nå programmets målsättningar. Som det be-
skrivs i den infobroschyr som citerades ovan: 

                                                     
398 Gemenskapsinitiativprogram för EQUAL 2000-2006 Sverige, s. 73. 
399 Gemenskapsinitiativprogram för EQUAL 2000-2006 Sverige, s. 102. 
400 Se ”Equal – ett initiativ att förhindra diskriminering och utestängning i arbetslivet. Program-
met steg för steg”, informationsskrift från Esf-rådet (2001) s. 6. 
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”Grunden för allt arbete inom Equal är utvecklingspartnerskapet. Det bygger 
kortfattat på att förändringskraften ökar om olika aktörer samverkar kring ge-
mensamma erfarenheter och kunskaper. Ett utvecklingspartnerskap bör bestå 
av projektaktörer från olika samhällssektorer. Respektive aktör bidrar med sin 
specifika kompetens och tillsammans skapar de ett mervärde som bidrar till nya, 
innovativa lösningar”401

Citatet ger en idé om de villkor som sattes upp för verksamheterna i program-
met.402 För att ansöka om stöd var det obligatoriskt att upprätta en formell 
överenskommelse om bildandet av ett partnerskap med andra organisationer. 
Sammansättningen av dessa skulle vara ’breda’ och sektorsövergripande, med 
särskild hänsyn till deltagandet av små organisationer och regionala och lokala 
myndigheter.403 I texterna betonas också att arbetet skulle bedrivas gemensamt.
Problem och utvecklingsområden, strategier och medlen för att förverkliga 
dessa strategier, skulle vara ”gemensamt definierade av parterna i utvecklings-
partnerskapet”.404 Eller som det uttrycks i infobroschyren: 

”Utvecklingspartnerskapet bildar en dynamisk projektorganisation av olika ak-
törer – ett viktigt inslag i arbetet.”405

Förutom kravet om partnerskapsarbete fanns det också andra villkor. Arbetet 
skulle medfinansieras av deltagande parter, för att garantera ’hängivenhet, till-
tro och ägarskap’ och för att öka chansen att insatserna skulle leva vidare efter 
programmet slut.406 Det skulle avrapporteras till ESF vid återkommande till-
fällen, och ett enhetligt system för uppföljning och utvärdering användas. Ex-
terna utvärderare skulle knytas till respektive projekt, och inför spridningsfa-
sen skulle analyser och jämförelser med läget innan insatserna ha gjorts. För 
att öka genomslagskraften och nytänkandet skulle partnerskapen också ingå i 
nationella temagrupper, samt delta i transnationella utbyten med andra euro-
peiska partnerskap.  

                                                     
401 ”Equal – ett initiativ att förhindra diskriminering och utestängning i arbetslivet. Programmet 
steg för steg”, infoskrift från ESF-rådet (2001) s. 9. 
402 Och mer generellt om partnerskapsmodellens centrala ställning i många EU-program vid 
denna tid. Se t.ex. Isaksson (2010) s. 38 f., Kjaer (2003) eller Geddes & Benington (2001). 
403 I programdokumentet sägs bl.a. också följande: ”avsikten är att varje utvecklingspartnerskap 
med sina insatser skall vara så omfattande att det i sin region eller inom sitt sektoriella område 
kan definieras som ett breddprojekt. I kraft av detta kan de inte bara bli ett gott exempel, utan 
framförallt en stilbildare som anger en ny nivå för ’normalt beteende’ ”.  Gemenskapsinitiativ-
program för EQUAL 2000-2006 Sverige, s. 76. Se dock äv. s..74 angående ’bredd’-kravet.  
404 Gemenskapsinitiativprogram för EQUAL 2000-2006 Sverige, s. 74 samt s. 87. Se även 
”Equal: ett idéprogram för att motverka diskriminering och utestängning i arbetslivet”, ESF-
rådet (2004) s. 2 ff.   
405 ”Equal – ett initiativ att förhindra diskriminering och utestängning i arbetslivet. Programmet 
steg för steg”, infoskrift från ESF-rådet (2001) s. 6. 
406 ”Equal – ett initiativ att förhindra diskriminering och utestängning i arbetslivet. Programmet 
steg för steg”, infoskrift från ESF-rådet (2001) s. 8. 



117

5.2 Obesvarade frågor och vaga besked  
Likväl om programbeskrivningen för Equal-arbetet var omfångsrik och listan 
över föreskrifter lång, fanns det dock vissa frågeställningar som knappt be-
handlas alls i texterna. För att ringa in en del av de oklarheter som Equal 
ställde deltagarna inför i tillämpningen av partnerskapsarbetet, kan en kort 
diskussion om den implicita programlogiken i satsningen vara på sin plats.  

Som påpekades nyss kom Equal-texterna med åtskilliga hänvisningar till 
nyttan med partnerskapsmetoden, men också vissa anmodanden om vad som 
fordrades för att uppnå dessa nyttor. En aspekt som stod i centrum för pro-
grammet var idén om att något skulle hända i själva partnerskapet, i mötet 
mellan aktörer med olika perspektiv och bakgrund.407 För att ”mervärden” och 
”innovativitet” skulle kunna uppstå i dessa möten förväntades parterna vara 
beredda att överge färdigformulerade positioner, idéer och handlingsplaner, 
till förmån för en process av ömsesidigt lärande och gemensam dialog.408

Exakt hur arbetet skulle organiseras för att denna frigörande dynamik 
skulle infrias preciserades inte i programtexterna. Men däremot var beskedet 
klart om vad det yttersta syftet med aktiviteterna var. Partnerskapen borde 
helst utmynna i en påverkan på ”system och strukturer, myndigheters och or-
ganisationers strategier, formella och informella arbetssätt” – d.v.s. som regel 
praktiker i de ordinarie sfärer som deltagarna befann sig i.409 Tanken om att 
det skulle finnas en koppling mellan den ’innovativa’ idéproduktionen och 
någon sorts organisatorisk och strukturell förändring, var alltså ett andra 
centralt inslag i programlogiken som helhet. Som står att läsa i programdoku-
mentet: 

”Det är ett väsentligt kriterium för val av utvecklingspartnerskap att deras ex-
perimentella verksamhet vid framgång har förmåga att redovisa förutsättningar 
för att få brett genomslag och för att deras resultat skall komma till bred an-
vändning. ”410

Den stora frågan i sammanhanget är förstås hur sådana ”förutsättningar för att 
få brett genomslag’ skapas. Med Wistus ord tycks programmet förutsätta att 
”partnerskapen ska verka genom lokal förankring och ha sådan legitimitet att 
arbetet förändrar rådande arbetssätt”.411 Men relationen till den omgivning 

                                                     
407 Jfr. Montin & Hedlund (2009), Montin (2010) eller Innes & Booher (2003) angående idén 
om att 2 + 2 antas kunna bli mer än 4 i den här sortens arbetsprocesser. 
408 Jfr. Innes & Booher (2003). 
409 Som Andersson m.fl. anmärkt: ”Inom Equal är syftet dessutom att arbeta strukturpåver-
kande, där en del av partnerna i partnerskapet utgör en del av de struktur som ska påverkas. 
Detta innebär att en vilja till kritisk granskning och förändring av den egna verksamheten är en 
viktig förutsättning för arbetet”. Se Andersson, Svensson, Wistus & Åberg (2005) s. 14-15. 
410 Gemenskapsinitiativprogram för EQUAL 2000-2006 Sverige, s. 76. 
411 Wistus (2010) s. 87. 
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som skulle påverkas diskuteras aldrig explicit i texterna. Vare sig förankrings-
frågan eller den sorts roll som denna programlogik anvisar åt deltagarna, be-
rörs i materialet. Hur det fungerar att vara representant för en organisation i 
ett partnerskap, som är tänkt att leda till ej på förhand specificerade föränd-
ringar i samma organisation – för att hårdra budskapet – var en fråga som 
lämnades åt deltagarna själva att fundera på. Som Wistus skriver: 

”Representationen i utvecklingspartnerskapen kan förstås som dubbelriktad. 
Partnerna representerar inte sig själva som individer, de representerar sin orga-
nisation i utvecklingspartnerskapet och utvecklingspartnerskapet i sin organi-
sation. […] representanternas förmåga att hantera den dubbelriktade represen-
tationen [är] central”412   

Kort sagt var länken mellan den ”dynamiska projektorganisation” som målas 
upp i programtexterna och partnerorganisationernas egna styrordningar, an-
svarsfördelningar och hierarkier inte ett tema som berördes närmare i doku-
menten från ESF. Partnerskap är i programtexten ”en idé om platt organisering 
utan hierarkier och tvång”, med Wistus ord.413 Att de skulle verka i lokala kon-
texter där bägge dessa element fanns närvarande var inte en omständighet som 
gavs något utrymme i framställningen.414 Mötet mellan de förmodat demokra-
tiska och egalitära arbetssätten i partnerskapsmiljön och omgivningens aukto-
ritetsförhållanden, behandlas så gott som inte alls.   

5.3 Valet av fall 
Som har diskuterats förut är detta ’möte’ en viktig aspekt av det som den här 
studien intresserar sig för i empiriskt hänseende. Den frånvarande diskuss-
ionen om denna faktor i Equals programtexter kan såtillvida också fungera 
som en illustration av behovet för lokala tjänstemän att handskas med frågor 
som ytterst rör mötet mellan olika idéer om samhällsstyrning, i arbetet med 
olika tredje-generationsfrågor. Men det som gör oklarheterna angelägna här 
och nu är att de också är potentiellt produktiva för studiet av meningsstyrning.

Att Equal-texterna inte gav mycket vägledning i frågan om hur partner-
skapen skulle fås att landa i de deltagande organisationerna, har från denna 
synvinkel vissa fördelar för utsikterna att komma åt meningsstyrningsprakti-
ker. Vagheten gav både utrymme för och behov av formulerandet av egna be-
sked om arbetets innebörd i dessa organisationer, och därtill öppningar i frå-
gan om hur sådana bilder kunde stabiliseras. Att ett arbetes organisering, roll 
och status lämnas åt deltagarna själva att fundera ut, innebär att många av de 

                                                     
412 Wistus (2010) s. 97.  
413 Se vidare Wistus (2010) s. 158. 
414 Som parentes kan nämnas att något egentligt försök till definition av partnerskapsbegreppet 
som sådant f.ö. heller inte förekommer i Equals programtexter.   
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specifika dragen i de situationer där mötet mellan partnerskapspraktiken och 
förvaltningen sker blir mer påverkbara. Proaktiva gestaltningar kan understöd-
jas av försök att ordna vad som syns och hörs av arbetet för olika publiker och 
vid olika tillfällen. 

Valet av Equal-programmet som empirisk kontext för studien hade i slutän-
dan att göra med denna mix av höga förändringsanspråk, formella krav och 
vaga besked om arbetets praktik, vilket indirekt tycktes ge plats för olika hand-
lingar för att få partnerskapen att passa in i olika miljöer. Däribland både såd-
ana som hade att göra med ’prat’ och sådana som handlade om ordnandet av 
information och aktiviteter, av vilka parter som gavs tillträde till vilka arenor, 
och i större mening av de situationer som olika aktörer fick tillfälle att stifta 
bekantskap med. Oklarheterna om partnerskapsarbetets praktiska tillämpning 
tycktes ge en bra jordmån för uppkomsten av ett relativt brett spektra av olika
meningsstyrningsaktiviteter. 

Processen att välja fall 
Det faktum att Equal gav en utmaning åt de deltagande tjänstemännen att han-
tera men också betydande friheter i fråga om hur den skulle hanteras, var alltså 
omständigheter som gjorde satsningen intressant. Men för att fullfölja denna 
tanke var det också angeläget att hitta partnerskap som även hade ett innehåll 
som kunde tänkas vara i behov av en ordentlig förankring i de medverkande 
organisationerna. 

Det på förhand viktigaste kriteriet för studiens fall var, förutom att de skulle 
innefatta kommuner, enkelt uttryckt att de skulle ha en agenda eller målsätt-
ningar som kunde antas spela roll nog för olika verksamheter inom de kom-
munala förvaltningarna för att bidra till behovet av meningsstyrning. Tanken 
var att söka partnerskap som arbetade med idéer vars förverkligande tycktes 
fordra ett brett och uttalat stöd inom dessa förvaltningar. Exempelvis sådana 
som tog sikte på att förändra en specifik praktik i densamma, och gärna en 
som berörde många delar av kommunens verksamhet.415 Denna agendafaktor 
– vad man ville påverka – var viktig eftersom den kunde antas ställa den in-
terna lanseringen av arbetet på sin spets, framkalla frågor av olika slag, och 
ytterst bädda för ett mer aktivt meningsstyrningsarbete.      
 Kriterierna för valet av fall kom emellertid att utvidgas och förfinas en 
aning under arbetets gång, varför ett kort sammandrag av arbetsprocessen kan 
vara motiverat: 

                                                     
415 Fallen fick härvidlag gärna likna vanliga ’reformarbeten’, i så måtto att det fanns en tydlig 
målsättning om vilken praktik som borde ändras, och hur. Mer om detta nedan. 
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Närmande till fältet 
Det första empiriska arbetet för studien inleddes i början av 2006, och bestod 
i ett försök att få överblick över aktiviteterna inom Equal i Sverige.416 Som 
påpekades i slutet av förra kapitlet genomfördes sammanlagt 76 svenska 
Equal-partnerskap mellan 2001 och 2007, fördelat på två utlysningsom-
gångar.417 Som start sammanställde jag all beviljade projektansökningar till-
sammans med relevanta programdokument från Esf och EU, och de halvtids-
utvärderingar av programmet som kom 2002-2005.418 En genomgång av 
materialet visade att omkring hälften av alla partners i Equal bestod av offent-
liga organisationer, och att det bland dessa fanns runt 55 olika kommuner.419

Innehållsligt sorterade jag ansökningarna i två kategorier utifrån deras 
agenda. I den ena placerades de som tycktes ha en ’reformagenda’, d.v.s. såd-
ana partnerskap som tog sikte på att förändra vissa organisatoriska praktiker, 
rutiner eller beteenden i de egna organisationerna. I den andra kategorin pla-
cerades de partnerskap som tycktes ha en mer indirekt approach till sin påver-
kansuppgift. Dit räknades projekt som främst ville bilda opinion för, öka kun-
skapen om eller förändra attityder till vissa problemställningar, eller stärka 
egenmakten hos utsatta grupper.420 Den senare kategorin sågs som mindre in-
tressant för studien, eftersom kunskapshöjande eller attitydpåverkande insat-
ser överlag inte antogs fordra samma stöd inom de medverkande förvaltning-
arna som exempelvis införandet av nya arbetssätt eller rutiner.  

För att få bättre inblick i aktiviteterna inom programmet deltog jag i detta 
skede också i ett par konferenser i regi av en s.k. ’nationell temagrupp’, där 
ett stort antal svenska partnerskap medverkade, samt vid ett transnationellt 

                                                     
416 Detta närmande till ’fältet’ hade även en förhistoria värd en kommentar. Mellan åren 2001 
och 2006 var jag anställd vid Arbetslivsinstitutet, och hade där bl.a. arbetat med ett EU-finan-
sierat partnerskap, samt genomfört en utvärdering av ett annat projekt inom Landstinget i Ös-
tergötland, som senare delvis kom att involveras i ett Equal-partnerskap. (Partnerskapet hette 
’Mångfaldens ansikten’, se vidare Lindgren 2003). Min kännedom om Equal började sålunda 
inte riktigt från noll i arbetet med denna studie. På olika vägar hade jag hunnit få en del erfa-
renhet av EU-finansierade partnerskapsarbeten och deras villkor och utmaningar. 
417 Siffran 76 projekt återfinns på ESF:s hemsida (www.esf.se). Enligt slutrapporten för Equal 
beviljades dock totalt 81 ansökningar, av 388, medel för ’Fas I’ (förprojektering). Av dessa fick 
73 medel för ’Fas II’ (genomförandet). Några partnerskap valde dock att gå ihop inför Fas II, 
vilket skulle kunna ligga bakom siffran 76 (av de första 81 beviljade var det alltså fler än 73 
projekt som genomfördes). Se vidare ESF ’Slutrapport Equal Sverige’ (2010) s.11ff.     
418 Se Ledningskonsulterna i Stockholm AB (2005) & (2004), samt PLS Ramböll & IPM 
(2002). 
419 En del kommuner ingick i flera partnerskap. I detta skede ingick även det 10-tal landsting 
som arbetade med Equal i den tänkta populationen av offentliga organisationer som kunde vara 
av intresse för studien. Senare kom dock arbetet att fokuseras mot primärkommuner. Se även 
Isaksson-Iliev, Wistus & Andersson (2005) s. 13 ff. och Andersson, Wistus & Jonsson (2008) 
för mer information om bl.a. partnerskapens sammansättning i Equal. 
420 Den senare kategorin, kodad ’AUKI’ (attitydpåverkan/utbildning/kunskapsutveckling/in-
formation), eller ’E’ (empowerment/egennmakt) täckte in mer än hälften av ansökningarna. 
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möte i Groeningen, Nederländerna, där ett av de projekt som jag var nyfiken 
på deltog.421

Inledande intervjuer 
Sonderingarna gav efter en tid upphov till en lista på ett antal partnerskap som 
kunde vara intressanta för studien, men också till ny fundering i urvalsarbetet. 
En betydande andel av alla partnerskapen tycktes omfatta många insatser och 
långa målkataloger. Vid efterforskningar i några fall föreföll spretigheten vara 
synonym med en löst sammanhållen verksamhet. Ibland till den grad att frå-
gan om vad man faktiskt gjorde tillsammans var ganska diffus. 

Bedömningen blev att partnerskap som arbetade utifrån en mer samman-
hållen agenda, och som hade en organisation där deltagarna i huvudsak arbe-
tade med en och samma insats var att föredra – eftersom de sannolikt i högre 
grad också uppfattades som ett partnerskap. Att det fanns en partnerorganisat-
ion som gemensamt arbetade med samma insats antogs spela roll för behovet 
att åtminstone diskutera denna organisations roll och status på hemmaplan, 
vilket kunde gynna utsikterna att komma åt ett bra material för analysen. 

I samband med en inledande intervjuomgång med företrädare för några av 
de partnerskap som stod högt upp på intresselistan uppenbarade sig dock yt-
terligare en faktor som rörde materialets kvalitet. Fem partnerskap kontakta-
des och fyra koordinatorer och två projektledare intervjuades.422 Efter en pre-
liminär analys av samtalen stod det klart att tajmingen för empiriinsamlingen 
skulle komma att få betydelse för kvaliteten i materialet. Närstudier av för-
ankringsprocesser fordrar närhet i tid till det som studeras, eftersom nyanser i 
sådant som har gjorts och samtal som har förts bleknar fort hos de inblan-
dade.423 Valet blev att fokusera urvalet mot partnerskap i den andra omgången 
av Equal, som nu stod i början av genomförandefasen av sitt arbete. 

Fallen          
Så småningom växte insikten fram om att denna grad av detaljrikedom i 
materialet troligen var så pass viktig för utsikterna att kunna fånga in de många 
små medel varigenom påverkan på andra meningsskapande kan utövas, att det 
fanns skäl att gå på djupet i empiriinsamlingen så långt som möjligt. Valet 
blev till sist att koncentrera studien mot två kommuner, Järfälla och Norrtälje, 
                                                     
421 Konferenserna var dels ’Circulate’ med deltagande av ett trettiotal partnerskap, 1-2/11 2006 
på Grand Hotel i Stockholm, och dels en konferens för partnerskap i östra och mellan-Sverige 
lokaliserad till ESF-rådets kontor i Stockholm, i april samma år.  
422 De fem partnerskapen var ”Mångfaldens ansikten” och ”Lika Olika” (samma koordinator) i 
Östergötland, ”Normgivande mångfald” i Stockholm (och nationellt), ”Fair” som i huvudsak 
hade partners i Stockholm/Mälardalen, samt ”Trafikskolan i jämställdhet” i Dalarna. Längre 
personliga intervjuer gjordes med koordinatorerna för de fyra förstnämnda partnerskapen, samt 
med två projektledare för ”Mångfaldens ansikten” och ”Fair”. Partnerskapet ”Trafikskolan i 
jämställdhet” kontaktades per telefon och mail. 
423 Jfr. Thurén (2005). 
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som arbetade inom ramen för ett och samma Equal-partnerskap. Såväl inrikt-
ningen på ”Fair”, som bestod i att förändra rekryteringsrutinerna i de delta-
gande organisationerna, som det faktum att kommunerna arbetade med samma 
insats med lite olika framgång, spelade in i beslutet.  

Sammantaget fanns det vid det här laget en rad omständigheter som bidrog 
till valet av fall. Förutom de som har diskuterats ovan fanns det också några 
faktorer som rörde förvaltningsorganisationerna i Järfälla och Norrtälje som 
spelade roll. Däribland deras brist på tidigare erfarenhet av EU-finansierade 
partnerskapsarbeten, och den interna organisering och verksamhetsstyrning 
som användes i de två förvaltningarna. Vi skall återkomma till dessa faktorer, 
men först ta en titt på innehållet i Fair.  

Fair – framtidsanpassad inkluderande rekrytering 

”Vårt EQUAL-projekt vill utveckla en strukturerad, omvärldsorienterad, icke-
diskriminerande rekryteringsmodell som fokuserar på kompetens och är base-
rad på studier av best practices i Europeiska Unionen. Modellen ska i första 
hand fungera för rekrytering till offentlig sektor i Sverige. Men det är också vår 
förhoppning att vi genom spridningsarbetet kan bidra till att skapa en europeisk 
standard för rekrytering.”424

Tanken med Fair var i korthet att under tre års tid gemensamt utveckla och 
pröva en ny icke-diskriminerande rekryteringsmodell i partnerorganisation-
erna. Förutom Järfälla och Norrtälje kommun innefattade dessa även tre stat-
liga myndigheter, en frivilligorganisation, ett stift inom svenska kyrkan och 
ett stort statligt bolag. Initiativet till arbetet hade från början uppstått i spåren 
av ett samarbete mellan två konsulter, varav den ena var expert på rekrytering 
och den andra på mångfaldsfrågor. Tillsammans hade de två konsulterna an-
ordnat en utbildningsdag på temat ”kompetensbaserad rekrytering som medel 
mot diskriminering”, och det var i samband med denna som idéer hade fötts 
bland åhörare och konsulter  om att genomföra ett Equal-projekt i frågan.425

Vid sidan om den visionära förhoppningen om att bidra till att ”skapa en 
europeisk standard för rekrytering” hade Fair också formulerat ett antal mer 
konkreta mål för sitt arbete. Man utlovade bl.a. att ta fram metoder, handled-
ning och verktyg för de olika delarna i rekryteringsprocessen, att studera hur 
implementeringen av dessa verktyg kunde ”åstadkomma bestående system-
förändringar” i de medverkande organisationerna, och att utvärdera vilka re-
sultat arbetet kunde ge för diskriminerade gruppers ”tillträde till arbetsmark-
naden”. Med ett utdrag ur den s.k. ”partnerskapsöverenskommelsen”:     

Vi vill utveckla metoder, verktyg och handledning för de olika delarna i rekry-
teringsprocessen. 

                                                     
424 Partnerskapsöverenskommelse och projektbeskrivning Fair (dec. 2005). 
425 Intervju EL 2006-04-04. 



123

Vi vill också utveckla metoder och verktyg för analys av arbetsplatsklimatet på 
den rekryterande arbetsplatsen. 
Vi vill studera hur implementeringen av dessa verktyg kan åstadkomma bestå-
ende systemförändringar i organisationerna. 
Vidare vill vi utvärdera vilka aspekter av utvecklingsarbetet som åstadkommer 
faktiska resultat i fråga om ökat tillträde till arbetsmarknaden för diskrimine-
rade/missgynnade grupper.”426

För den här studiens vidkommande är det i synnerhet två drag i denna pro-
gramförklaring som var intressanta. Det ena var att arbetet i Fair alltså syftade 
till att förändra en specifik organisatorisk praktik. De ”deltagande organisat-
ionerna önskar analysera och utveckla sina rekryteringsprocesser i samverkan 
med andra” förklarar man i sin gemensamma projektbeskrivning. Vad som 
menades med ”utveckla” var också relativt tydligt. Den rekryteringsmodell 
som Fair avsåg att arbeta med baserades på en bok skriven av rekryterings-
konsulten, där rekryteringsprocessen delades in i ett antal steg med åtföljande 
anvisningar om vilka åtgärder som krävdes i varje steg för att säkerställa ett 
rekryteringsarbete som styrdes av behov och kompetens snarare än av ”mag-
känsla”.427

 Således fanns det en relativt hög grad av konkretion i frågan om vad Fair 
ville åstadkomma. Man ville påverka de rådande rekryteringssätten i partner-
organisationerna, och helst standardisera dessa på ett sätt som både bidrog till 
att minska utrymmet för diskriminering och höjde kvaliteten på arbetet. Idén 
om att skapa just en ny ”standard” var också det centrala utvecklingsmålet i 
Fair:s ”partnerskapsöverenskommelse” 428 Planen var att ta fram en certifie-
ring, i form av en ”Fair-märkning” av organisationers rekryteringsprocesser.

Om Järfälla och Norrtälje     
Det andra draget som gjorde Fair intressant var att föremålet för förändrings-
arbetet i det här fallet låg inom ett ansvarsområde som i förmodligen nästan 
alla mål- och resultatstyrda förvaltningar är decentraliserat till enhetsnivå; 
nämligen bemanningsfrågor. Så var även fallet i Järfälla och Norrtälje. Ingen 
av dessa kommuner hade vid tidpunkten någon tidigare erfarenhet av att arbeta 
inom ramen för ett EU-finansierat partnerskap, vilket i sig kunde tänkas bidra 
till en del diskussion om arbetets former.429 Men än viktigare i sammanhanget 
var att båda förvaltningarna tillämpade en verksamhetsstyrning som baserades 
på olika varianter av mål- och resultatstyrning.  
                                                     
426 Partnerskapsöverenskommelse och projektbeskrivning Fair (dec. 2005). 
427 Lindelöw-Danielsson (2003) ”Kompetensbaserad rekrytering, intervjuteknik och testning”. 
428 ”Vårt EQUAL-projekts övergripande och slutgiltiga mål är en ny standard för rekrytering, 
baserad på best practices samt dokumenterad effektivitet och träffsäkerhet. Målgruppen är i 
första hand offentliga arbetsgivare i Sverige. Denna standard innebär en icke-diskriminerande 
rekryteringsprocess med fokus på kompetens för framtiden”. Partnerskapsöverenskommelse 
och projektbeskrivning Fair (dec. 2005). 
429 Intervju AM 2008-05-05. 



124

Järfälla kommun hade i detta avseende sedan slutet av 1990-talet använt 
sig av en styrmodell som baserades på ett s.k. ”beställar-utförar”-system.430

Förvaltningen präglades av en långgående decentralisering av budget, resul-
tat- och personalansvar till enhetsnivå431 och använde sig därtill av ett konkur-
rensprogram, där tjänster upphandlades från både interna och externa anbuds-
givare. Norrtälje hade inte någon konkurrensmodell liknande den i Järfälla, 
men man hade tillämpat en mer traditionell mål- och resultatstyrning sedan 
många år. Den interna organiseringen vilade också här på en decentralisering 
av ansvar till olika relativt självständiga enheter.432 Och som intervjuerna av-
slöjade var ordningen i ”bemanningsfrågor” klar: Varje verksamhet ansvarade 
själv för sina rekryteringar, anställningsbeslut och sin personalförsörjning.433

 Sammantaget fanns det alltså omständigheter hos dessa förvaltningar som 
talade för att Fair knappast skulle gå att genomföra utan en ganska bred dis-
kussion och förankring inom respektive organisation. Med viss sannolikhet 
tycktes denna förankring både behöva omfatta frågor om nyttan med de för-
ändringar som föreslogs, och frågor kring själva idén om ett yttre ”partner-
skap” som i någon grad skulle kunna lägga sig i, och möjligen t.o.m. försöka 
”standardisera” rutiner på, ett område som i slutändan var enheternas ansvar.  

Fokus på de ansvariga tjänstemännen  
Frågan som skall undersökas i de kommande empiriska kapitlen är hur de 
tjänstemän som ansvarade för Fair-arbetet i de båda kommunerna gjorde för 
att få planerna att falla i god jord i sina respektive förvaltningar, och hur deras 
handlingar kan förstås ut ett meningsstyrningsperspektiv.  

Huvudpersonerna i de två fallen visade sig vara ganska lätta att identifiera. 
I Norrtälje var det en tjänsteman med ansvar för ”mångfaldsfrågor” som hade 
initierat kommunens deltagande i Fair. Hon deltog sedermera i partnerskapets 
styrgrupp för kommunens räkning, och skötte även mycket av den interna för-
ankringen av planerna. I Järfälla var det en tjänsteman på den centrala perso-
nalstaben (’PoU-staben’) som hade motsvarande roll. Det var via henne som 
frågan om kommunens deltagande i Fair hade uppstått, och hon fick därefter 
också ansvaret att företräda Järfälla i partnerskapsöverläggningarna, och för 
att lansera och förverkliga planerna inom förvaltningen.     
 Det är alltså om dessa två tjänstemäns meningsstyrning i sina respektive 
förvaltningar de kommande empiriska kapitlen skall handla. Men för att först 
sammanfatta processen att välja fall, skall framhållas att valet att granska Fair-

                                                     
430 Se Årsredovisning Järfälla 2007, s 30ff.  
431 Terminologin kan preciseras här. Alla verksamheter som arbetade med direkt service till 
invånarna skulle i Järfälla ingå i en. ’resultatenhet’ (Tj.skrv. Järfälla socialnämnd, Dnr. 
2006/34). En ’utförarförvaltning’ omfattar i kommunen i regel fler än en resultatenhet.
432 1998 genomfördes en större omorganisering i Norrtälje, med införandet av resultat- och 
budgetansvar på lägre nivåer i organisationen. (Intervju AH 2008-05-15). 
433 Intervju LA 2008-01-23. 
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arbetet i Järfälla och Norrtälje alltså framförallt grundades på föresatsen att 
lokalisera en typ av initiativ som borde kräva ordentliga interna förankrings- 
och presentationsinsatser för att lyckas. Men förutom detta kriterium basera-
des beslutet även på andra bidragande faktorer. De viktigare skälen till varför 
Fair valdes ut kan sammanfattas i form av en tabell: 

Målen för arbetet
Agendan – Tanken om att etablera en ny rekryteringsordning svarade inte 

bara för en reell förändring av en existerande organisatorisk praktik, utan 
också i en fråga som berörde hela förvaltningen och på ett ansvarsområde 
(bemanning) som var decentraliserat till enhetsnivå.

Enhetligheten – Att alla partners arbetade med samma insats och med samma 
modell för rekrytering, till vilken idéer om en framtida certifiering var 
kopplade, innebar att det borde vara relativt lätt för andra parter i förvalt-
ningen att uppfatta vad Fair som organ ägnade sig åt, och att man de facto 
ägnade sig åt något tillsammans. 

Den mottagande 
miljön

Organisationsstrukturen – Såväl Järfälla som Norrtälje tillämpade styrmo-
deller som baserades på en mål- och resultatstyrningsfilosofi. I båda 
kommunerna hade enskilda förvaltningsenheter en hög grad av autonomi 
i skötseln av sina uppdrag, och så även i bemanningsfrågor.

Erfarenheterna – Ingendera av kommunerna hade någon tidigare erfarenhet 
av att arbeta i EU-finansierade partnerskap.

Åtkomst till 
empirin
&
analytisk 
potential

Jämförelser och reflexivitet – Att studera meningsskapandet kring en och 
samma praktik i två kontexter ger utrymme för reflexivitet, vilket kunde 
bidra till att fördjupa förståelsen av skeenden i det enskilda fallet, och i 
förlängningen till teoriutveckling.

Tidpunkten – Båda kommunerna stod i begrepp att påbörja genomförandet 
av insatserna vid denna tid.

Praktiska överväganden – Båda kommunerna låg på pendlingsavstånd från 
min bostad, vilket förbättrade möjligheterna att genomföra en djupstudie 
under hela den återstående projekttiden.
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5.4 Metod och material
I nästa kapitel skall vi således ge oss in i berättelsen om vad som gjordes och 
vad som skedde i samband med försöken att skapa en mobilisering kring part-
nerskapet Fair i Järfälla och Norrtälje kommun. Men som avslutning på detta 
kapitel skall vi först diskutera de metoder och tillvägagångsätt som har an-
vänts för att komma åt de kunskaper vi är intresserade av i dessa fall. 
 Startpunkten för den process som kom att landa i valet att undersöka några 
tjänstemäns försök att påverka mottagandet av Fair i sina förvaltningsorgani-
sationer, var som sagt att få tillfälle att studera hur vissa former av menings-
styrning kunde uppträda i praktiken. Varför Fair tycktes vara en lovande em-
pirisk kontext för detta ändamål har vi diskuterat. Men flera metodologiska 
frågor återstår. Hur känner man igen denna styrning empiriskt? Var och när 
kan den antas utövas, och vilken typ av material behöver samlas in för att 
komma åt den? Vi skall börja med de två senare frågorna, och först på en rent 
begreppslig nivå: 

Att studera meningsstyrning på en mikronivå 
Att diskutera ”meningsstyrning” som en form av styrning har till att börja en 
del konsekvenser både för vad man ger sig i kast med att studera, och för vad 
man påstår om de parter vars handlingar man analyserar.434 Som har påpekats 
tidigare i boken handlar ”styrning” alltså om påverkansförsök av olika slag.435

Svårigheten med detta studieobjekt i analyser av social interaktion på en 
mikronivå, är dock att frågan om vad som görs i syfte att just påverka, och vad 
som kanske görs i andra avsikter, är vansklig att komma åt på ett bra sätt.436

Att helt förlita sig på människors egna utsagor om varför de gör det de gör har 
vissa problem. Det kan vara svårt för folk att beskriva sina exakta avsikter 
med en viss handling,437 och dessutom är ord som ’påverkan’ eller ’styrning’ 
både ganska allmänna och relativt laddade termer.438 Som Jacobsson skriver:  

”Det är svårt att med krav på tillförlitlighet direkt studera styrning t.ex. genom 
att fråga politiker och tjänstemän om hur de ser på styrning, vilka styrmedel 
som är viktiga, vem som styr vem etc. Olika aktörer lägger olika betydelse i vad 
som avses med styrning och de relaterar sin bedömning till specifika händelser. 
Styrning är dessutom ett så pass allmänt och normativt laddat begrepp att det 

                                                     
434 Se definitionen av ”meningsstyrning” i kapitel 1. 
435 Se t.ex. Lundquist (1992) sid 69 ff.. samt kapitel 2 i denna bok.  
436 Se Hedström (2007) för en utvidgad diskussion om denna problematik. 
437 En ’handling’ är, som t.ex. Bergström & Boréus (2005, s. 282) påpekar, något som utförs 
avsiktligt av någon. Men exakt vilken avsikt som ligger bakom handlandet går ofta att diskutera.   
438 Termen ’styrning’ är en del av människors vardagsspråkbruk, och i många miljöer åtföljs 
den av olika normativa föreställningar om hur styrning bör utövas och av vem. Se Jacobsson 
(1984), Jacobsson, Pierre & Sundström (2015). Ullström (2011), samt kapitel 2 ovan. 
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finns risk att aktörer uttalar sig såsom de tror att de bör uttala sig, d.v.s. i enlig-
het med väletablerade normativa föreställningar om styrning”.439

Det är kort sagt tveksamt om det går att få en tillförlitlig bild av hur styrning 
utövas i ett visst sammanhang, om man helt överlåter bestämningen av vilka 
handlingar som bör betraktas som ’styrning’ åt de subjekt som står för dem. 
Det är svårt att veta om viljan att rättfärdiga det egna handlandet färgar de svar 
som ges, och vilken syn på styrning som ligger bakom olika uttalanden. Men 
alternativet att, som i den här boken, helt enkelt kalla vissa handlingar för 
’styrning’ utifrån en viss teoretisk förståelse och en tolkande analys, är inte 
alldeles okontroversiellt. Det är inte säkert att de subjekt som ’forskas på’ 
skulle hålla med, om man frågade dem. Som Linus Hagström skriver: 

”[analytikern] tillskriver mening eller intentionalitet till ett beteende i syfte att 
begripliggöra detta. Genom att betrakta beteendet som intentionellt, rekon-
strueras det till handling. Förståelsen utifrån ett visst perspektiv är det som gör 
denna typ av analys till tolkande eller hermeneutisk”.440

En sorts lösning på detta dilemma är att vara öppen med att det som kallas 
”meningsstyrning” i denna studie är ett resultat av just tolkningar. En annan 
är att ge subjekten tillfälle att bemöta det man påstår om dem441, och en tredje 
och mer teoretisk lösning är att tona ned medvetandekriteriet i styrningsbe-
greppet en aning. Styrning kan vara avsiktlig i betydelsen planerad på förhand, 
men den kan också ses som en form av ”praxis”. Den kan vara del av ett ru-
tinhandlade som inte ges mycket eftertanke, eller helt enkelt del av ett hand-
lingssammanhang där saker görs för att uppnå något, men där den styrande 
parten inte i själva processen reflekterar över att det hon gör är att styra andra. 
En sådan syn på styrning skulle ligga i linje med den syn på strategi som 
”praxis”, som har blivit mer etablerad i organisationsforskningen under senare 
decennier.442

Meningsstyrning som handling och process 
Vi skall återkomma till tolkandets roll för analysen i den här studien, men 
börja med frågan om vad det är som skall tolkas. Oavsett hur man ser på frågan 
om intentionalitet måste en studie av meningsstyrning på en mikronivå befatta 
sig med handlingar i någon form. Styrning är inte något som bara ’händer’, 
det är något som utförs av någon. För studien av Fair innebär detta att det 

                                                     
439 Jacobsson (1984) ”Hur styrs förvaltningen – myt och verklighet kring departementens styr-
ning av ämbetsverken”, s. 29.
440 Hagström (2003) s 54 ff., min översättning från engelska. Se även Sundström (2003) s. 27.  
441 Se Brinkmann & Kvale (2005) eller Ryen (2004) s. 143 f. angående medlemsvalidering. En 
begränsad form av sådan har gjorts i denna studie, vilket diskuteras under avsnitt 5.5. 
442 Se Whittington (1996), Johnson, Melin & Whittington (2003) eller Jarzabowski, Balogun & 
Sedl (2007).  
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material som är viktigast att komma åt är sådant som berätta något för oss om 
vad huvudpersonerna faktiskt har gjort i vissa avseenden i samband med sjö-
sättandet av partnerskapet i Järfälla och Norrtälje. Det behövs en kunskap om 
hur de båda ansvariga tjänstemännen har agerat i vissa skeden för att kunna 
göra tolkningar av vilken ’meningsstyrning’ de kan anses ha utövat. 

Fördelen med sensemakingansatsen är alltså att den möjliggör för en rela-
tivt vid analys av var och när sådana handlingar kan utövas. Istället för att bara 
fokusera på förmedlandet av vissa berättelser till en publik, öppnar den för en 
analys av styrning som något som kan ske vid flera tillfällen och på olika sätt 
i en organisatorisk meningskapandeprocess. ”Mening” är förvisso aldrig något 
som kan ges till andra människor443 men det går att påverka riktningen på andra 
gruppers förståelseprocesser genom att t.ex. styra vilka signaler som når dem, 
genom att se till att vissa uppmärksammas, eller genom att hjälpa dem på tra-
ven i att relatera sina intryck till sina referensramar. 
 För de empiriska studierna innebär den här processuella synvinkeln att det 

på ett liknande sätt som i s.k. ”processpårningstekniker”444 blir viktigt att för-
söka rekonstruera vad som har hänt i de skeenden som har lett fram till (eller 
kan ha spelat roll för) den förståelse för Fair-arbetet som har etablerats i de 
bägge förvaltningarna. Ju bättre information som samlas in om samtal som har 
förts i dessa skeden, hur saker har presenterats och uppfattats, olika parters 
frågor, reaktioner, förklaringar, överväganden etc., desto bättre underlag finns 
sedan för att dra tolkande slutsatser om vad som har gjorts i termer av me-
ningsstyrning för att få partnerskapsarbetet att falla i god jord i de två förvalt-
ningarna.   

Skeenden och relationer 
Även med avgränsade fallstudier är dilemmat med processorienterade ana-
lyser att det i praktiken är omöjligt att granska allt som har hänt och skett under 
en process. Avvägningar måste göras om vilka episoder och moment som är 
mest väsentliga att få kunskap om.445 Ett vanligt råd i metodlitteraturen, som 
jag delvis har försökt följa, är dock att avvakta med sådana val till dess att man 
har fått viss överblick över de förlopp som studeras.446 Men när det gäller frå-
gan om meningsstyrningen kring Fair finns också några teoretiska argument 
för att uppmärksamma vissa skeenden och möten447 lite extra. 
 Det första handlar om tidpunkt. Meningsskapande skiljer sig från många 
andra processer i det att de ofta är jämförelsevis snabba förlopp, och därtill 
spelar timing och ordningsföljd ofta roll för hur dessa processer utvecklas. De 
                                                     
443 Mening är något som förhandlas fram genom kommunikation. Jfr. Barbera (2014) s. 119. 
444 Se Bennet & George (2005), Collier (2011) eller Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wägnerud 
(2004) s. 142 ff. angående processpårning.  
445 Att planlöst samla in så mycket data som möjligt är en strategi ”förenad med avsevärd drunk-
ningsrisk”, som Jacobsson har formulerat det. Jacobsson (1984) sid. 32. 
446 Se Collier (2011), Esaiasson et al (2004) s 142. 
447 Se Weick (1995) s. 185 f. angående just mötenas vikt för sensemakingprocesser. 
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första försöken att innebördsbestämma en situation tenderar att påverka vad 
som sedan uppfattas av densamma. 448 Provisoriska betydelser blir lätt själv-
förstärkande då de kommer att utgöra den lins varigenom efterkommande ske-
enden betraktas. Därför kan också utrymmet att hjälpa andras förståelsepro-
cesser på traven antas vara störst i de första kontakterna med en ny företeelse. 

Det andra argumentet är att för den här studien är vissa typer av sådana 
’kontakter’ och möten kring Fair intressantare än andra. Det gäller i synnerhet 
de studerade tjänstemännens sätt att lansera arbetet för olika utförar- och re-
sultatenheter i förvaltningen. Det är deras rekryteringsmetoder som arbetet 
syftar till att förändra, deras föreställningar om självbestämmande i dessa frå-
gor som partnerskapsarbetet måste fås att rimma med, och det är i mötet med 
cheferna för dessa enheter som behovet av meningsstyrning framstår som 
störst. Således är det framförallt styrningsrelationen mellan de två tjänstemän-
nen och olika berörda ansvars-och resultatenheter som fokuseras i fallen.449

De tre dimensionerna av styrning  
Att vissa typer av tidiga möten och kontakter under lanseringen Fair i de två 
förvaltningarna är intressanta, betyder dock inte att allt som har sagts och 
gjorts på andra platser och vid andra tillfällen är mindre intressant. Det behövs 
kunskap om processen som helhet för att förstå varför vissa saker görs vid 
vissa tillfällen, och en del av poängen med fallstudierna av Järfälla och Norr-
tälje är att möjliggöra för nya upptäcker under arbetets gång. Men dessutom 
är det alltså flera dimensioner av meningsstyrning som den här studien vill 
analysera, och alla dessa behöver inte vidtas på samma platser eller vid samma 
tidpunkter. För att kunna diskutera den senare frågan behövs dock först en 
precisering av ungefär vilken sorts kunskap som eftersöks i fallen, i relation 
till de tre handlingsdimensioner som presenterades i kapitel 3.    

1) Gestaltning. Gestaltningen handlar om presentationen av Fair gente-
mot de parter som tjänstemännen försök engagera i arbetet inom sina 
förvaltningar, och framförallt om den retoriska framställningen av 
partnerskapet och dess innehåll. Den centrala frågan här är hur tjäns-
temännen har gjort för att länka Fair till synsätt, tankar och koncept 
som redan är en del av motpartens föreställningsvärld, för att få verk-
samheten att uppfattas som begriplig och önskvärd. De konkreta frå-
gor som på förhand tycks vara viktigast att få kunskap om i denna 
dimension, är de följande: 

                                                     
448 Se Weick (1995) s. 145 f. 
449 Styrning är ett relationellt begrepp, vilket betyder att det i en given mikrokontext måste 
relateras till ett förhållande mellan minst två parter för att kunna användas. Detta innebär i 
slutändan per automatik också att ’all’ meningsstyrning som utövats på olika håll, och gentemot 
olika intressenter (ex. ESF-rådet) i samband med Fair-arbetet, inte uppmärksammas här.     
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- Vilka slags termer och ord har använts för att beskriva vad den är för 
sorts situation och praktik motparterna ställs inför, och har att ta ställ-
ning till? (etikettering/klassificering) 

- Vilka hänvisningar har gjorts till andra företeelser, såsom t.ex. olika do-
kument eller beslut, och/eller tidigare händelser inom förvaltningen i
samband med presentationerna? (kontextualisering). 

- Hur har arbetets förväntade resultat och potentiella värden och nyttor 
visualiserats för olika parter? (ontologisering) 

- Vilka typer av svar har givits på kritiska frågor? 
- På vilka sätt bedrevs presentationsarbetet? 
- Hur har Fair-arbetet uppfattats av mottagarna till dessa presentationer 

och gestaltningar? 

2) Skapandet av en publik. Nästa dimension rör försök att påverka mot-
tagandet av förslaget från motsatt håll, i form av handlingar för att 
upprätta en publik som kan tänkas vara mottaglig för de budskap och 
idéer som tjänstemännen försöker förmedla. I praktiken kan detta t.ex. 
ske genom försök att lokalisera och involvera parter som är intresse-
rade av de frågor som partnerskapet sysslar med, eller som åtnjuter 
förtroende inom förvaltningen. De frågor som har väglett materialin-
samlingen i detta avseende är de följande:  

- Hur har potentiella enheter och deltagare i arbetet valts ut? 
- Varför har de valts ut? 
- I vilken ordning har olika deltagare vidtalats, och finns det någon tanke 

bakom denna ordning?

3) Intrycksstyrning. Den sista dimensionen handlar om förmågan att 
hålla borta intryck som inte harmonierar med den bild som tjänste-
männen försökt etablera hos sina motparter. Eller om man så vill, om 
åtgärder för att förhindra framväxten av andra typer av förståelse av 
Fair i organisationen än de önskade. Hit hör såväl olika försök att på-
verka vilka signaler som sänds ut från partnerskapet, som försök att 
reglera spridningen av information till och mellan olika grupper inom 
förvaltningen. I förlängningen rör den här punkten graden av kontroll 
över vad motparten ser och hör av Fair som helhet. Frågor som tycks 
vara relevanta att komma åt under denna punkt är i synnerhet de föl-
jande: 

- Hur har genomförandet av Fair inom förvaltningen organiserats, varför 
har det organiserats på detta vis, och av vem? 

- Var, när och under vilka former har Fair-arbetet diskuterats internt? 
- Vilken roll har den ansvarige tjänstemannen intagit i spridningen av in-

formation till och mellan olika grupper av deltagare? 
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- Hur har arbetet i partnerskapets styrgrupp/samverkansgruppen synts för 
övriga deltagare i förvaltningen? Vad är det som har lyfts fram, och vad 
har tonas ned? Vilken typ av återkoppling har gjorts till den egna orga-
nisationen, och i vilka former? 

- När och under vilka former har deltagare från olika organisationer mött 
varandra? 

- Vad har partnerskapets styrgrupp fattat beslut om, och vad har man inte 
fattar beslut om? Vilka diskussioner har förts om beslutskompetens, och 
vilken position har tjänstemännen intagit i dessa frågor?  

- Hur har tjänstemannen agerat vid tillfällen när ’fel’ bilder får spridning?  

Som framgår ovan handlar frågorna under de första två dimensionerna främst 
om skeenden i förvaltningen, med betoning på tidiga moment i arbetet med 
Fair. Däremot är dimensionen ”intryckstyrning” inte lika lätt att fixera i tid 
och rum. Försök att upprätthålla ett lämpligt sken kring partnerskapet kan i 
princip företas på flera plan och arenor parallellt, såväl i förvaltningen som i 
olika delar av den yttre samverkanskontexten, och dessutom vara av olika art. 
Det skulle kunna ske genom individuella handlingar likväl som genom kol-
lektiva beslut i t.ex. partnerskapets styrgrupp. Förutsättningarna för att fånga 
in dessa handlingar skiljer sig därmed åt från de bägge tidigare kategorierna.  

Materialinsamlingen 
Den viktigaste uppgiften för materialinsamlingen var enkelt uttryckt alltså att 
försöka kartlägga vad tjänstemännen hade sagt och gjort i vissa sammanhang 
och avseenden under Fair-arbetet. Den här sortens kunskap var nödvändig för 
att alla kunna tala om ’deras’ styrning. Men därmed inte sagt att den också är 
tillräcklig för att även förstå vad det är som har gjorts när handlingar har vid-
tagits vid vissa tillfällen. För att komma åt den senare frågan behövs också en 
kännedom om hur saker har uppfattats i mottagarledet, och vad de betyder i 
den ”värld” som de inblandade personerna befinner sig i.450 Kort sagt; för att 
värdera och tolka innebörden i den här sortens ”påverkande” handlingar be-
hövs något mer än enbart information om vem som gjorde vad i en process.  
 Som Aspers påpekar är det enda sättet att få kunskap om sådana frågor, att 
faktiskt interagera med de människor var tankar man är intresserad av.451 I den 
här studien har denna interaktion skett i form av samtalsintervjuer. Samtals-
formen hade flera fördelar för mina syften.452 Dels gav de mig möjlighet att 
styra materialinsamlingen mot de aspekter, detaljer och skeenden jag var mest 

                                                     
450 Jfr. Kvale (1997) s. 13, som diskuterar samtalsintervjuers värde för att ”erhålla beskrivningar 
av den intervjuades livsvärld i syfte att tolka de beskrivna fenomenens mening”. Begreppet 
’livsvärld’ kommer f.ö. från Husserl. Se här även t.ex. Alvesson & Sköldberg (1994) s. 132 
eller Aspers (2007) s. 22.  
451 Aspers (2007). 
452 Se t.ex. Alshenqeeti (2014) s. 39 f., Berg (2007) eller Kvale (1997) om intervjuers värden. 
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intresserad av. Därtill gav den utrymme för följdfrågor, där jag kunde se till 
så att jag hade förstått saker på rätt sätt, lyfta in kunskap från andra intervjuer 
i samtalet, få intervjupersonerna att berätta om hur de hade resonerat inför 
olika beslut och vägval, hur det är att arbeta i de organisatoriska miljöer de är 
del av, varför vissa tolkningar hade gjorts o.s.v. 453 Och till sist var samtalsin-
tervjuerna förstås även viktiga av den mer grundläggande anledningen att det 
var ”vittnesmål” om detaljer i olika skeenden som jag behövde komma åt.454

Vid analysen av de empiriska fallen kom detta intervjumaterial att väga 
mycket tungt. Men de var inte det enda material som samlades in. Under fall-
studierna av Fair-arbetet sammanställde jag även ett 30-tal dokument av olika 
slag. Däribland uppföljningsrapporter, nyhetsbrev och projektbeskrivningar, 
projektutvärderingar, artiklar i media och mötesprotokoll etc.455 Dessa doku-
ment visade sig ge en viktig bakgrundskunskap om arbetet, som inte minst 
underlättade för intervjuerna.456 Men det ojämförligt rikaste materialet för ana-
lysen kom från de 33 djupintervjuer, på mellan 1 och 2 timmar vardera, som 
genomfördes under en period på två år med tjänstemän involverade i arbetet 
med Fair.457 Vi skall titta lite närmare på hur de genomfördes. 

Intervjuernas genomförande 
Metodiken att använda sig av samtal för att få inblick i vad andra människor 
gjort och tänkt är, som Kvale påpekar, i vissa avseenden att betrakta som en 
konst eller ett hantverk.458 Möjligen är i så fall också ett hantverk som kan 
sägas handla om att stimulera intervjupersonernas vilja och förmåga att dela 
med sig av den kunskap man söker, på ett etiskt försvarbart sätt.459

 Valet av intervjupersoner till studien av Fair grundades på kriteriet att de 
skulle sitta inne med just förstahandkunskap om de frågor som beskrevs ovan. 

                                                     
453 Angående dynamiken i samtalsintervjuer, se t.ex. Kvale (1997) eller McCracken (1988). För 
en diskussion om kvalitativa intervjuer ur ett bredare perspektiv; se t.ex. Ryen (2004 s.77 ff).  
454 Se vidare Esaiasson et al (2004) s. 280 ff. om informantintervjuer. 
455 Se vidare i bilaga 2.  
456 I ett senare skede kom detta skriftliga material också att användas för att granska ett av 
resultaten från analysarbetet. Se vidare i kapitel 8. 
457 Se bilaga 1. 
458 Kvale (1997) s. 19. 
459 Att få intervjupersoner att vilja tala öppet, är en aspekt det har skrivits mycket om i metod-
litteraturen. Som Leech (2002) påpekar handlar det både om att få intervjupersonen att slappna 
av och känna förtroende för samtalssituationen, och om att vara en ’god lyssnare’, om att vara 
tillräckligt påläst för att få samtalspartnern att känna att man inte slösar med dennes tid, men 
ändå inte ge intrycket av att man är så pass insatt att denne utelämnar väsentlig information i 
svaren. Se dock Brinkmann & Kvale (2005) för en problematisering av den etiska dimensionen 
i att skapa en alltför ’varm och empatisk’ atmosfär vid intervjun. De menar att det krävs en etisk 
medvetenhet under själva samtalet, där man respekterar sin motparts integritet, och är öppen 
nog med sina tolkningar för att ge denne chans att komma med invändningar mot dem.  
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I praktiken användes en variant av det som brukar kallas ’snöbollsurval’460 för 
att hitta fram till dessa personer. Vid de tidiga intervjuerna med de ansvariga 
tjänstemännen i Järfälla och Norrtälje och koordinatorn i det gemensamma 
partnerskapet, skaffade jag mig uppgifter om vilka andra personer som hade 
deltagit, tillfrågats eller på olika sätt funnits med i förankrings- och uppstarts-
faserna av Fair, bokade intervjuer med dessa, och frågade mig allteftersom 
fram till nya namn på individer som hade varit involverade i arbetet.461

 Själva intervjuerna inleddes i samtliga fall med ett försök från min sida att 
skapa förtroende för samtalssituationen och för mig som intervjuare.462 Jag 
beskrev vad jag var intresserad av, berättade kort om min bakgrund i kommu-
nal förvaltning, undersökte vilken grad av konfidentialitet463 intervjupersonen 
var bekväm med, frågade om inspelningen av samtalet var ok, förklarade hur 
materialet skulle användas, och berättade att citat kunde förkomma i den fär-
diga rapporten men också att de inte skulle spridas till andra intervjupersoner 
innan dess. 464 I samtliga fall genomfördes intervjuerna på avskilda platser.465

Att intervjuerna eftersträvade relativt specifik information från varje inter-
vjuperson, utifrån den inblick han eller hon hade haft i olika möten och för-
lopp, spelade stor roll för hur de lades upp.466 Vissa återkommande teman 
fanns med i flertalet intervjuer (såsom hur och när man hört talas om Fair 
första gången, vad som gjorde satsningen intressant, hur beslut om deltagande 
vuxit fram, vilken insyn man hade haft i partnerskapet, om de ansvariga tjäns-
temännens arbetssätt och framställningar, vad som hade pratats om och inte 
pratats om etc.). Men därutöver förbereddes en specifik frågeguide för varje 

                                                     
460 Se Esaiasson et al. (2004) s. 286 f. eller Ryen (2004) s. 80 f. angående ”snöbollsurval” vid 
samtalsintervjuer av informantkaraktär. Vid studien av Fair följde jag Ryens råd om att försöka 
börja med de ’mest givande och relevanta källorna’. I detta fall var det de bägge ansvariga 
tjänstemännen i Järfälla och Norrtälje, samt koordinatorn för hela Fair.   
461 De för studien mest ’centrala källorna’ (i det här fallet de bägge ansvarige tjänstemännen, 
och koordinatorn för hela Fair) intervjuade också vid flera tillfällen under arbetets gång. 
462 Jfr Leech (2002),  
463 Samtliga intervjupersonerna gav medgivande till att deras organisationstillhörigheter och 
positioner kunde anges i avhandlingen, under förutsättning att deras namn anonymiserades.   
464 Syftet med dessa frågor och påpekanden var inte enbart att få intervjupersonerna att känna 
sig bekväma med intervjun. Det ’informerade samtycket’, att man är medveten om att man 
forskas på, och ger sitt samtycke till en undersökning vars generella drag man är informerad 
om, är en grundläggande etikregel vid samhällsvetenskaplig forskning. Se Vetenskapsrådet 
(www.codex.vr.se), Kvale (1997) s 104 f. eller Esaiasson & Gilljam m.fl. (2004, appendix A) 
465 Som Oltmann (2016) skriver är universalrådet i litteraturen att få intervjupersonen att känna 
sig bekväm, genom att låta denne själv välja platsen för samtalet. Woliver (2002) anmärker att 
det ibland är lättare för människor att tala fritt utanför deras vanliga arbetsmiljö, men å andra 
sidan minskar då även chansen att man skall få tillgång till skriftligt material i samband med 
intervjun. Intervjuerna till denna studie genomfördes i regel på tjänsterum, bakom stängd dörr.        
466 Jfr. t.ex. Jacobsson (1984). 
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intervju utifrån var och när personen i fråga hade deltagit i processen runt Fair, 
och med stöd i information som erhållits i andra intervjuer eller dokument.467

 Den viktigaste utmaningen under intervjuarbetet var att få intervjuperso-
nerna att minnas detaljerna i hur vissa diskussioner hade förts, eftersom dessa 
detaljer var så pass viktiga för analysen. Vid några intervjuer hade viss tid 
hunnit gå sedan den första kontakten med Fair. Det visade sig dock finnas 
vissa råd i metodlitteraturen om hur man med små medel kan underlätta för 
intervjusubjekt att komma åt sina minnen av specifika skeenden. Bland de 
viktigare var att minnesbilder ofta blir skarpare när subjektet får visst stöd i 
att återkalla de omständigheter som rådde vid tillfället, och när man återvänder 
till samma episod flera gånger under samtalet.468 Som Fischer m.fl. skriver:

”[Memory] is enhanced when the psychological environment at the interview 
is similar to the environment at the original event […] The interviewer should 
therefore try to reinstate in the witness mind […] features that were experienced 
at the time [---] In general, the more attempts the witness makes to retrieve a 
particular episode, the more information will be recalled.“469

Jag använde mig emellanåt av båda dessa tekniker under intervjuerna om Fair. 
Framförallt märkte jag dock att det underlättade att vara påläst om kronologin 
i processen. Genom att hjälpa intervjupersonerna en aning med att fixera frå-
gor om möten och samtal i tid och rum, blev det ofta lättare för dem att komma 
ihåg detaljerna i dessa samtal. En liten bit in i det empiriska arbetet började 
jag därför ta med mig ett ’kronologiskt protokoll’ till intervjusamtalen, vilket 
också underlättade för min egen del vid ställandet av uppföljande frågor om 
sådant som inte hade tagits upp när intervjupersonen talade fritt ur minnet 
(frågor såsom ”deltog du inte också i det mötet?”, ”var det här innan eller efter 
den aktiviteten?” och ”pratade ni inte också om detta vid det tillfället?”).  

En tillförlitlig bild?         
Målet för intervjuerna var alltså dels att följa de båda tjänstemännen i spåren, 
för att komma fram till en tillförlitlig bild av vad de hade gjort (och inte gjort) 
vid ett antal tillfällen, och dels att få en nyanserad kunskap om vilka förståelser 
av Fair som hade vuxit fram i de bägge förvaltningarna. Den första delen av 
denna målsättning reser dock i slutändan frågan om vad en ”tillförlitlig bild” 
är, och hur man vet när man har kommit fram till en sådan.470

                                                     
467 Utifrån dessa guider försökte jag arbeta ’tematiskt och dynamiskt’, där nya frågor och ämnen 
introduceras delvis utifrån hur de passade i den pågående samtalssituationen. Se Kvale (1997). 
468 Se Fisher, Geiselman & Amador (1989), eller Fisher & Geiselman (1992).  
469 Fischer, Geiselman & Amador (1989) s. 723. Referatet syftar på en process de kallar ’The 
Cognitive Interview” vars mål är att “(a) to encourage the witness to reinstate the context of the 
original event and (b) to search through memory by using a variety of retrieval routes “. Rådet 
om att återvända till samma episod flera gånger under intervjun var värdefullt, men fick mina 
fall vägas mot risken att den svarande kunde känna sig utsatt för just ’förhör’.   
470 Se Esaiasson et al (2004) s. 303 f.   
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 I metodtermer har denna fråga egentligen två sidor. Den ena handlar om 
huruvida man lyckas få fram all information som är relevant i sammanhanget 
eller inte. Delvis är detta en bedömningsfråga.471 Man frågar de personer som 
sitter inne med kunskap, eller fortsätter sökandet efter material på annat sätt, 
tills man har fått fram den information som verkar tillräcklig för att uttala sig 
om det man har studerat.472 Bortom detta standardråd i metodlitteraturen finns 
det dock alltid praktiska avvägningar. Strikt talat går det sällan att veta om det 
finns ytterligare relevant information ’där ute’ som kunde ha påverkat helhets-
bilden. Vad jag gjorde i den här studien var dock att försöka se till så att 
materialet inte var skevt åt ena eller andra hållet. Jag bemödade mig om få en 
så allsidig och balanserad information som möjligt, försökte intervjua olika 
parter som varit inblandade i de skeenden som studerades, och ibland även 
andra parter med kunskaper i frågan.473 I Järfällafallet gick detta för det mesta 
bra. I Norrtäljefallet visade det sig ibland vara aningen svårare.474   
 Den andra sidan av tillförlitlighetsfrågan handlar om att värdera trovärdig-
heten i den information man har fått sig till livs. D.v.s. hur mycket man litar 
på de uppgifter som olika intervjupersoner har delat med sig av. Som Berry 
skriver kan det här finnas skäl att försöka tänka sig in i de svarandes position:  

”Interviewers must always keep in mind that it is not the obligation of a subject 
to be objective and tell us the truth. We have a purpose in requesting an inter-
view but ignore the fact that subjects have a purpose in the interview too: they 
have something they want to say. […] They’re talking about their work and, as 
such, justifying what they do. That’s no small matter”.475

En del av mitt sätt att hantera den problematik som  Berry tar upp, var att under 
själva intervjusituationen försöka undvika att ställa informanter i en position 
där de kunde uppleva sig behöva just ’rättfärdiga’ sina göranden.476 Men bor-

                                                     
471 Se t.ex. Ryen (2004) 
472 Se Esaiasson et al. (2004) kap. 14-15. 
473 Hela möjligheten att nå fram till denna aspekt av ’tillförlitlighet’ beror förstås på vilka av-
gränsningar som gjort av de skeenden man försöker uttala sig om, i första läget. I fallet med Far 
kan uppgiften sägas ha varit jämförelsevis välavgränsad redan från början. Antalet personer 
som var involverade i de för studien intressantaste faserna var inte fler än att jag lyckades ge-
nomföra intervjuer med de flesta av dem.
474 Fair genomfördes under en turbulent tid i Norrtäle, där flera kommundirektörer kom och 
gick och där åtskilliga ”primärkällor” som jag hade velat tala med antingen hann säga upp sig 
innan intervjuer kunde genomföras, eller p.g.a. den rådande arbetsbelastningen inte ville ställa 
upp för en sådan. Analysen i Norrtälje har därför i högre grad använt sig av sekundärkällor för 
att backa upp tolkningar än den i Järfälla. D.v.s. den har delvis förlitat sig på uppgifter från 
personer med insyn i förloppet, men som inte alltid själva varit närvarande vid alla möten.    
475 Berry (2002) s. 680. 
476 Jag undvek överlag laddade formuleringar som ’styra’, ’påverka’, ’lägga fram’, ’sälja in’ 
et.c. i frågorna, och lät det mesta av frågorna handla om ’vem, vad, hur, när’-aspekter av olika 
skeenden (vad hände sedan, när var det, vem pratade du med då, vad tänkte du om det? osv.)      
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tom försöken att få intervjupersoner att vilja dela med sig av sin vetskap, kvar-
står förstås behovet av att fundera över tillförlitligheten i den information som 
har samlats in. I den här studien har inte någon formell källkritisk prövning 
gjorts, men tankesättet har funnits med i materialinsamlingen och analysar-
betet.477 Jag har försökt backa upp de viktigaste utsagorna i analysen från flera 
håll, i möjligaste mån intervjuat parter på bägge sidor i de möten som har stu-
derats, och försökt att kontinuerligt kontrollera den information jag har fått 
från en källa i samtalen med andra källor. Vissa parter intervjuades också vid 
flera tillfällen under processen, delvis i syfte att kunna fråga om samma epi-
soder en gång till. De allra flesta intervjuerna genomfördes därtill i relativ 
”närtid” i förhållande till de skeenden som frågorna i samtalen handlade om.478          

5.5 Tolkning och analys 
Försöket att få en tillförlitlig och detaljerad bild av vad som hade hänt och 
gjorts i samband med sjösättandet av Fair i Järfälla och Norrtälje spelade så-
ledes stor roll för materialinsamlingen. Men med det sagt är förstås den kun-
skap som produceras här alltjämt sprungen ur ett perspektiv.479 De processer 
som skildras i de empiriska kapitlen hade med all sannolikhet även kunnat 
skildras på många andra och lika ”tillförlitliga” sätt, utifrån andra perspektiv.
 I överförd mening är idén om att en och samma verklighet kan uppfattas på 
många olika och lika rimliga sätt, i grund och botten också vad såväl sense-
makingansatsen som andra socialkonstruktivistiska teorier bygger på.480 Men 
den behöver lyftas fram i ljuset när vi närmar oss frågan om analysen av 
materialet från Fair. Dels eftersom kraven på att redovisa hur en viss ’förstå-
else’ har kommit på plats som bekant är högre i samhällsvetenskaplig forsk-
ning än i många ”andra” sensemakingprocesser, men också eftersom de teo-
retiska utgångspunkterna för denna studie i sig är en sorts skäl för att precisera 
vad som avses med ”tolkning” i denna del av avhandlingen.   

Vad är då ”tolkning” för något? I en vid mening skulle det kunna ses som 
hela processen varigenom en viss betydelse eller förståelse skapas eller ”av-
vinns” ur en verklighet.481 I en snävare betydelse handlar tolkning främst om 

                                                     
477 Angående källkritik, se Thurén (2005), Alvesson & Sköldberg (1994) s. 123, Esaiasson et 
al. (2004), Bergström & Boréus (2005) s. 36 f. eller Aspers (2007) ss. 188f.  
478 Detta i så måtto att frågor om möten och liknande i de flesta fall rörde sådant som hade 
utspelat sig under det senaste året. 
479Se Fischer (2003) s. 13, Bergström & Boréus (2005) s. 23, eller Alvesson & Sköldberg (2008) 
s. 63 (efter Hanson 1958). Med det vida synsättet är ”fakta” om något (i det här fallet om vad 
som sagts och gjorts i vissa skeenden och avseenden av Fair-arbetet) alltid teoriladdade. De blir 
eller ’görs’ till ’fakta’ först i ett större sammanhang, och är ytterst i sig själva ett resultat av 
tolkningar.        
480 Jfr. Blakie (2000) s. 116 eller Fischer (2003) s. 48 f. 
481 Jfr Bergström & Boréus (2005) s. 23. 
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den fas i forskningsprocessen när resultaten av en analys skall begripliggö-
ras.482

Om tolkning i den här studien         
Vi skall hålla oss till den snäva innebörden i detta avsnitt, men också upp-
märksamma varför ’snäv’ är ett lite missvisande ord i sammanhanget. För 
även om de ”resultat” som tolkas i fallstudierna är de handlingar från de båda 
tjänstemännens sida som analysen av materialet har visat på, så räcker det inte 
med vetskap om vad som sagts och gjorts vid vissa tillfällen för att kalla något 
för ”styrning”. Som påpekades inledningsvis behövs det också en bedömning 
om varför saker har gjorts. Men för att kunna göra sådana bedömningar be-
hövs även en idé om vad det är som gjorts, i termer av vad en handling betyder 
i sin sociala kontext, och en idé om vilka omständigheter som förelåg i den 
situation där handlingen utfördes och som kan ha spelat roll för detsamma.483

 Vi skall precisera det här resonemanget under de kommande sidorna. Men 
eftersom tolkning är en jämförelsevis central aktivitet i den här studien kan 
det vara lämpligt att börja med en diskussion om dess grundpremisser. Som 
Alvesson & Sköldberg påpekar vilar själva idén om tolkning på positionen att 
mätningar, observationer eller utsagor från intervjupersoner inte står i någon 
entydig relation till något utanför det empiriska materialet.484 Saker kan förstås 
på olika sätt beroende på hur man betraktar dem och med vilka verktyg man 
närmar sig uppgiften. Som de skriver:    

” […] en enkel speglingstes av relationen mellan ’verklighet’ eller ’empiriska 
fakta’ och forskningsresultat (text) måste förkastas. Tolkningen hamnar i cent-
rum för forskningsarbetet. Detta kräver noggrann medvetenhet om teoretiska 
antaganden, språkets och förförståelsens betydelse, vilka utgör viktiga bestäm-
ningar bakom tolkningen.”485

Att det alltid finns olika tolkningsmöjligheter, såväl utifrån en ’verklighet’ 
som utifrån ett material som samlats in om denna verklighet, är ingen nyhet 
för den som har läst teorikapitlen i denna bok. Men det krävs reflektion om det 
som ’görs’ inte bara för att det skall kallas forskning, utan också för att för-
bättra utsikterna att nå längre i tolkningsprocessen.486 Det som behöver reflek-
teras över rör den förförståelse och de teoretiska begrepp som används i arbe-

                                                     
482 Jfr. Bergström & Boréus (2005) s. 23 f. 
483 Se t.ex. Hedström (2007) s. 128 f.  
484 Alvesson & Sköldberg (2008) s. 20. 
485 Alvesson & Sköldberg (2008) s. 20. 
486 Jfr. Alvesson & Sköldberg (2008).      
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tet med materialet, hur dessa element används och vilka följder de får för re-
sultatet av tolkningsprocessen.487 Vi skall i det följande diskutera dessa be-
ståndsdelar och arbetssätt i granskningen av Fair-processerna lite närmare. 

Teori och förförståelse 
Alla tolkningsprocesser där man försöker förstå saker i ett större sammanhang 
och gradvis nå en djupare insikt om det fenomen som studeras måste börja 
någonstans.488 Det går inte att bara ”hoppa in i historien utan en idé om vad vi 
vill hitta där” som Kurunmäki uttrycker saken.489 Annorlunda uttryckt är all 
tolkning i princip omöjlig utan en viss förförståelse.490

De tidigare kapitlen i denna bok har handlat om olika aspekter av denna 
förförståelse. För att diskutera dess roll behöver vi emellertid först skilja mel-
lan den teori studien arbetar med, och förförståelsen för den empiriska kontext 
som tjänstemännen befinner sig i. Teoribiten säger i sin enklaste form att när 
nya saker gör sig påminda för en organisation måste de sorteras in i en ram av 
existerande erfarenheter för att få en mening – men att det för en styrande part 
kan finnas olika sätt att utöva inflytande över hur denna process spelas ut.  
 Vad som kanske framförallt behöver diskuteras här är dock hur förförstå-
elsen för de empiriska kontexten har påverkat tolkningsarbetet. I slutändan är 
själva idén om att partnerskapet Fair är något som ’skaver’ och som aktivt 
måste länkas till rådande föreställningar om ordning i förvaltningen för att 
uppfattas som vettigt och begripligt, en del av denna förförståelse. Den hänger 
samman med sådant vi tror oss veta om klimatet i många kommunala förvalt-
ningarna i en tid av mål- och resultatstyrning. Däribland att de tjänstemän som 
arbetar med tvärgående tredje-generationsfrågor ofta har små möjligheter att 
beordra olika resultat- och ansvarsenheter att rätta sig efter sådant som har 
bestämts i någon sorts yttre samverkansdialog, och att sådana enheter har en 
benägenhet att se sig själva som ”organisationer” och därför kan antas försöka 
bevaka sin autonomi i frågor som de uppfattar ”tillhör” dem etc. 
 I allmän bemärkelse påverkar den här sortens idéer om vad man förväntar 
sig att hitta i en empirisk kontext tolkningsprocessen i kraft av att man blir 
mer uppmärksam på förekomsten av vissa drag i den empiri som undersöks, 
och genom att den får vissa handlingar att verka värda att uppmärksamma när 

                                                     
487 När det kommer till kritan har ord som ’tillförlitlighet’ nu heller inte något värde i detta 
skede i forskningsprocessen. Snarare är det ord som ’rimlighet’, ’genomskinlighet’ och kanske 
’trovärdighet’ som bör diskuteras här. Detta eftersom det är vanskligt att tala om ’felaktiga’ 
tolkningar. Som Alvesson & Sköldberg påpekar bör man hellre tala om att empiri ”möjliggör” 
tolkningar, men knappast entydigt leder fram till dessa. Empiri ger ’inspiration’ för och ’argu-
ment’ för vissa tolkningar, och kan omvänt i praktiken också omöjliggöra vissa tolkningar i 
kraft av att de blir ’orimliga’. Se Alvesson & Sköldberg (2008) s. 539.      
488 ”Varje forskare har en förförståelse, och en mer eller mindre tydlig bild av ett empiriskt 
område och ett forskningsämne”, som Aspers skriver (2007) s 12. 
489 Kurunmäki, i Bergström & Boréus (2005) sid. 212. 
490 Orden är lånade från Göran Bergström & Kristina Boréus (2005), s 25. 
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man finner dem. De riktar in sökljuset mot vissa områden och ger implicita 
förklaringar av reaktioner, frågor och synpunkter i de mellanmänskliga pro-
cesser som studeras på dessa områden.491 Det finns heller inget sätt att helt 
svära sig fri från dem annat än att försöka reflektera över deras roll.492         

Kontext och mottagarperspektiv 
Mer specifikt när det gäller den här studien bör dock framhållas att förståelsen 
för den miljö som Fair-tjänstemännen befinner sig i här också är en central 
faktor för möjligheten att komma åt själva studieobjektet. Att studera ”me-
ningsstyrning” på en analytisk mikronivå är att intressera sig för handlingar 
som vidtas för att de antas ha en betydelse för en mottagare. Det är i kraft av 
att ord och symboler talar till den andres referensramar som de har potential 
att påverka. För att förstå de specifika grepp som används i detta syfte i en 
viss organisatorisk miljö måste vi därför också ha en idé om vilka dessa refe-
rensramar är.493 Vi behöver tänka oss in i perspektivet hos de som ’talas till’.
 Detta gör att tolkningsmodellen i denna studie lutar mot det som Bergström 
& Boréus kallar en ”mottagarinriktad” variant: Den fäster avseende vid hur 
handlingar kan tänkas förstås av de som de riktar sig till.494 Resonemanget kan 
dock med fördel utvecklas en aning. Fokus i analysen av Fair-processerna är 
i denna studie alltjämt riktat mot handlandet i sig från de båda tjänstemännens 
sida. Skälet till varför mottagarsidan bör uppmärksamma i tolkandet av detta 
handlande är dock att det finns orsak att anta att tjänstemännen gör det.495 De 
gör vad de gör delvis utifrån erfarenheter av den miljö de befinner sig i, och 
med en inlärd kunskap om vad som ”fungerar” i deras organisationer.496 För 
att förstå vad det är de gör behöver vi sätta oss in i denna kunskap, vilket 
implicit alltså även innefattar idéer om mottagarnas sätt att reagera.     
 Sensemakingansatsens värde som grund för en diskussion om meningsstyr-
ning har, med den här studiens synsätt, delvis att göra med att den uppmärk-
sammar just mottagarsidan, eftersom den betonar att meningsstyrning i orga-
nisationer är något som utspelas inom organisationen som kontext. Med denna 
synvinkel blir det svårt att bortse från att saker som sägs alltid sägs till någon, 
och att frågan om hur saker sägs i regel beror på vem man talar till och i vilket 
sammanhang man befinner sig i. Men följden av detta synsätt blir samtidigt 
även att forskarens förståelse av den organisatoriska miljö som studeras, och 
av de föreställningar som nyttjas för att sortera verkligheten i denna miljö, 
därmed kommer att få stor inverkan på de tolkningar som görs. 

                                                     
491 Jfr. Aspers (2007) s. 97.  
492 Alvesson & Sköldberg (2008), s. 20 f., Aspers (2007).  
493 Jfr. Czarniawska (1988). 
494 Se Bergström & Boréus (2005) s. 30.  
495 Och speciellt om man betraktar deras ”styrande” handlande som en sorts ”praxis”. Se dis-
kussionen om detta under 5.4, respektive i kapitel 3.  
496 I linje med diskussionen i teorikapitlet antas de således agera utifrån ett ’praktiskt förnuft’. 
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Processens roll för tolkningen 
Den ena sidan av den tolkningsmodell som följer med sensemakingperspekti-
vet har alltså att göra med det faktum att ”organisatoriskt prat är en handling 
som utförs inom organisationens sociala struktur” som Czarniawska har ut-
tryckt det.497 Samtidigt finns det emellertid också en annan sida av idén om 
’handlingssammanhanget’ i detta perspektiv, som följer av processelementet 
i teorin. Nämligen frågan om i vilket läge en handling utförs. Meningsskap-
ande och meningsstyrning är något som sker i konkreta ”situationer” och uti-
från de omständigheter som föreligger i dessa situationer. Med ett citat från 
Anne Ryen:    

”Eftersom socialt liv […] är en process, kan man bara förstå en händelse genom 
att sätta in den i ett sammanhang av händelser som kommer före och efter”498

Även processen är alltså en del av tolkningssammanhanget för tjänstemännens 
handlingar, eftersom den påverkar vilka handlingsmöjligheter som står till 
buds för dem i ett visst läge. Om de exempelvis vid tillfälle A har fört ut ett 
visst budskap i sin organisation, så måste de vid tillfälle B förhålla sig till det 
faktum att detta budskap nu finns ”där ute” och redan har påverkat menings-
skapandet i organisationen, för att illustrera resonemanget. Handlingar utförs 
mot bakgrund av andra handlingar och händelser, timing spelar roll och om 
man vill förstå varför något görs i ett givet moment behöver man tänka sig in 
i situationen och de omständigheter som föreligger i den.499 Sammantaget är 
därför både ’kontext’ och ’tillfälle’ bestämningsgrunder för tolkandet av den 
meningsstyrning  som tjänstemännen i Fair eventuellt har ägnat sig åt.     

Om förhållandet till teorin 
Teorins roll för undersökningen av Fair är förstås i slutändan vidare än så i 
denna studie. Den svarar för det analytiska perspektiv som studien utgår ifrån, 
den påverkar vilka slags handlingar från tjänstemännens sida som uppmärk-
sammas, och den avgränsar den samhällsvetenskapliga diskurs inom vilken 
dessa tolkas. Mötet med den empiriska verkligheten i Fair-processerna kom-
mer knappast heller att leda till att teorin som sådan vare sig styrks eller för-
kastas.500 Däremot är förhoppningen att ”friktionen” från empirin, för att låna 
Alvesson & Sköldbergs metafor501, i tillämpandet av teorin skall ge upphov 
till nya tankar om hur den skulle kunna preciseras eller utvecklas. 

                                                     
497 Czarniawska (1988) s 13. 
498 Ryen (2004) sid 226. Citatet refererar här till en vanlig synpunkt från anhängare av symbo-
lisk interaktionism, som går ut på att ögonblicksbilder inte kan ersätta data om själva processen.  
499 Jfr. Hedström (2007) s. 128 f. 
500 Jfr. Aspers (2007) sid. 29. 
501 Alvesson & Sköldberg (1994) s. 43. 
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Denna idé om att närma sig en empiri med vissa teoretiska föreställningar 
men sedan utifrån de upptäckter och reflektioner som görs i mötet med den 
empiriska verkligheten, vända intresset åter mot teorin för att fråga sig hur den 
kan modifieras för att bättre fånga in det man tycker sig ha iakttagit, är vad 
som brukar kallas en ”abduktiv” forskningsstrategi i metodlitteraturen.502 Ana-
lysramen blir ”en inspirationskälla för upptäckten av mönster som ger förstå-
else” men man söker också efter överraskningar i empirin som kan stimulera 
till teoretisk reflektion.503 Tanken är idealt att nå en sorts växelverkan där teori 
och empiri tillåts ’samtala’ med varandra. Med Alvesson & Sköldbergs ord:

”[Abduktion] innebär att ett (ofta överraskande) enskilt fall tolkas utifrån ett 
hypotetiskt övergripande mönster, som om det vore riktigt, förklarar fallet 
ifråga […] Metoden har en del drag av både induktion och deduktion men […] 
den tillför nya och helt egna moment. Under processens gång utvecklas dels det 
empiriska tillämpningsområdet successivt, dels justeras och förfinas även teo-
rin”.504

I princip har den här studien en sådan abduktiv hållning, men för att tona ned 
avsiktsförklaringen en aning är den ”teoriutveckling” som eftersträvas här 
främst en som kan bidra till att öka användbarheten för sensemakingansatsen 
i en statsvetenskaplig styrningsanalys. De ”upptäckter” jag är mest intresse-
rade av är sådana som kan bidra till att föra det arbete som inleddes i teorika-
pitlet ytterligare en bit på vägen. Exempelvis i form av en precisering av de 
handlingsdimensioner som skisserades där, eller i form av en ökad förståelse 
av hur dynamiken mellan dessa dimensioner kan tänkas se ut. Denna tanke-
gång präglade också arbetet med analysen av empirin, som vi skall diskutera 
härnäst. 

Analysarbetet 
Att ”analysera” betyder, som Aspers påpekar, bokstavligen att plocka isär nå-
got, och då oftast i syfte att reducera och omgruppera ett annars svåröverskåd-
ligt material så att mönster skall bli lättare att få syn på. 505 I fallen Järfälla och 
Norrtälje handlade materialet alltså om intervjuer och dokument som berät-
tade något om vad som hade hänt under processen i respektive förvaltning. 
För att sortera detta material använde jag mig av ett stegvis förfarande: 

                                                     
502 Se t.ex. Blakie (2000) sid. 114 ff. eller Alvesson & Sköldberg (2008) ss. 55ff. För ett ut-
vecklat resonemang om abduktion som epistemologi, se även Joas (1996) s. 134-135.  
503 Orden är från Alvesson & Sköldberg 
504 Alvesson & Sköldberg (2008) s. 55. 
505 Se Ryen (2004) s. 108 f., von Platen (2006), Aspers (2007) ss. 15 f., resp. ss. 181 f.  
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 I det inledande skedet av arbetet var ambitionen att förse så mycket som 
möjligt av innehållet i materialet med koder.506 Inledningsvis skrevs alla inter-
vjuer ut i sin helhet, vilket resulterade i mellan 500 och 600 sidor skriven 
text.507 I marginalerna gjorde jag markeringar vid utsagor som bedömdes ha 
något att säga om antingen någondera av de tre handlingsdimensioner som 
diskuterats ovan, eller om den kontext som tjänstemännen befann sig i.508 En 
separat ’övrigt’-markering gjordes därtill vid information om sådant som fö-
reföll ha varit viktigt för Fair-processerna, men som inte gick att hänföra till 
någon specifik dimension. Vissa intervjupassager fick på detta vis flera koder. 
En liknande, men mer översiktlig, genomgång gjordes samtidigt av de doku-
ment som hade samlats in.509

I nästa steg sammanfördes markerade passager på separata papper, utifrån 
respektive tematik (”gestaltning och presentation”, ”skapandet av en publik”, 
”intrycksstyrning”, ”kontext” samt ”övrigt”510). Samtidigt grupperades passa-
gerna i olika underkategorier, som mestadels kom att motsvara de frågor som 
berördes under avsnitt 5.4 ovan.511 Inom kategorin ”gestaltning och presentat-
ion” samlades således utsagor som tycktes berätta något om i vilka slags ter-
mer och ordalag företeelsen Fair hade presenterats eller diskuterats, i en un-
derkategori. I en annan underkategori hamnade utsagor som avslöjade något 
om vilka hänvisningar som hade gjorts till andra befintliga företeelser i kom-
munen, och i en tredje information om på vilka sätt presentationsarbetet i prak-
tiken hade utförts o.s.v. 

Parallellt med detta sorteringsarbete, som utmynnade i korta anteckningar 
vid respektive grupp om mönster och avvikelser inom gruppen, arbetade jag 
också vidare med de mina ”kronologiska protokoll” över processerna. Dessa 
var nu tre till antalet (ett för Järfälla, ett för Norrtälje, och ett för arbetet på 
den gemensamma partnerskapsarenan). I protokollen förde jag in korta an-
teckningar utifrån informationen i intervjuerna, gällande frågor om när saker 
hade utspelat sig, och mellan vilka parter. Protokollen delades sedermera även 

                                                     
506 Kodning kan utföras på olika sätt (se t.ex. Aspers 2004 s. 160 f.). I det här fallet var koderna 
dock knutna till teorin i form av de tre handlingsdimensionerna från kapitel 3.  
507 Transkriberingen gjordes i direkt anslutning till respektive intervju. 
508 Till kategorin ’kontext’ hänfördes dels utsagor som tycktes berätta något om karaktären på 
de relationer och man befann sig i visavi varandra inom förvaltningen, hur man brukade arbeta 
och hur saker ’fungerade’ i den kommunala organisationen, eller på den enhet man tillhörde. 
Men också utsagor som innehöll någon form av exemplifierande analogier mellan det pågående 
Fair-arbetet och andra företeelser i förvaltningen, eller dess historia.     
509 Att genomgången av detta material gjordes mer översiktligt, berodde på att det huvudsakli-
gen bestod av text som handlade om andra saker än de processer jag var intresserad av.    
510 Kategorin ’övrigt’ bestod av passager som hade fångat mitt intresse i intervjumaterialet, men 
som inte självklart gick att placera i någon enskild huvudkategori.   
511 Avsikten var från början att arbeta någorlunda ’induktivt’ i denna gruppering av materialet, 
för att bevara öppenheten inför empirin. Men i slutändan kom underkategorierna likväl att likna 
de punkter jag hade tagit fram som vägledning för intervjuundersökningen (se avsnitt 5.5).   
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in i olika faser512, och noteringar skrevs in om ’händelser’ (t.ex. i form av åter-
koppling från omgivningen, kritiska synpunkter från parter i den egna förvalt-
ningen, eller annat som möjligen kunde ha inverkat på den situation tjänste-
männen befann sig i vid tillfället).   

Tolkningsarbetet               
Som Ryen anmärker513 är ”tolkning” i princip en integrerad del i hela den ana-
lysprocess som beskrevs ovan, men för enkelhetens skull skall vi här likställa 
det med den fas när man mer aktivt försöker ge en klar mening åt materialet.514

I mitt fall handlade det om att komma fram till hur man kunde förstå olika 
handlingar i sitt sammanhang, och då med avseende på vad det var som hade 
gjorts och i förlängningen också varför det hade gjorts. Som diskuterades ovan 
betyder ’sammanhang’ emellertid två saker här. Det ena handlar om vad age-
randet kan ha haft för betydelse i sin sociala kontext (och indirekt för de mot-
tagare som det riktas till). Det andra handlar om vad det var för slags situation 
eller läge som agerandet utfördes i. Tillsammans med tjänstemännens egna 
förklaringar av sina handlingar gav dessa bedömningar en sorts ’motivbild’, 
och ett sätt att värdera vilka handlingar som föreföll ha varit mest viktiga ur 
meningsstyrningssynpunkt. 

Som Brinkmann & Kvale diskuterar angående den här sortens sätt att 
komma fram till vilka motiv en aktör kan ha haft för sin handling, är logiken 
som sådan inte särskilt unik för samhällsvetenskapen: 

“We thicken events by describing them in context […] In a court of law, the 
question of whether somebody did something intentionally is decided by de-
scribing the context of the act”515

Hos Brinkmann & Kvale har denna liknelse med en ’rättegång’ emellertid 
också ett annat syfte: De menar att forskningssubjekt bör ges rätt att bemöta 
det man påstår om dem. För att inte gå alltför långt i tillskrivandet av vissa 
”uppsåt” eller ”motiv” till de båda tjänstemännen, och för att ge struktur åt 
tolkningsarbetet, koncentrerade jag mig till en början på att göra en process-
beskrivning av skeendena i de två förvaltningarna. Visserligen utifrån mitt te-
oretiska perspektiv, men också på en primärtolknings-nivå som de två huvud-

                                                     
512 Faserna var dels ’inför ansökan’, och dels ’lansering gentemot den breda organisationen’, 
vilket grovt sett tycktes utgöra två separata förankringsprocesser. Den första bestod av samtal 
inom de enheter tjänstemännen tillhörde och föredragningar uppåt i organisationen, den andra 
av försök att mobilisera andra förvaltningsenheter i arbetet, när det väl hade beviljats av Esf. 
(Faserna följder såtillvida också arbetsprocessen i Equal, där man först tar fram en ansökan 
tillsammans med andra partners, och sedan, om den blir beviljad, går in i en ’genomförandefas’)
513 Ryen (2004) sid. 108 f. 
514 Jfr von Platen (2006) s. 76. 
515 Brinkmann & Kvale (2005) s. 177. 
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personerna borde kunna känna igen sig i. I samband med en andra intervju-
omgång med tjänstemännen i fråga (när Fair-arbetet gick mot sitt slut) gjorde 
jag en begränsad form av s.k. medlemsvalidering med dem. 516 Detta genom 
att kort återberätta vad som fanns med i dessa processbeskrivningar, och vad 
jag hade fångat upp om deras upplägg och handlande under arbetet med Fair.  

Om de kommande kapitlen 
Dessa processbeskrivningar är i huvudsak vad de två kommande kapitlen 
handlar om, först i fallet Järfälla och sedan i Norrtälje. Innehållsligt är dessa 
kapitel uppdelade i två faser. Den första handlar om den interna processen 
inför beslutet att skriva under ansökan om deltagandet i Fair, och den andra 
om det efterföljande arbetet med att mobilisera olika förvaltningsenheter i den 
kommunala organisationen i arbetet. I anslutning till Järfälla-kapitlet finns 
därtill ett separat avsnitt om arbetet i partnerskapets ’yttre’ styrgrupp, där de 
båda tjänstemännen företrädde sina organisationer. Tolkningarna i dessa ka-
pitel görs löpande utifrån var de passar in i de skeenden som skildras, och då 
med stöd i intervjucitat. Mestadels befinner de sig på en primärnivå, där teorin 
används för att bidra med förståelse. 
 Att processbeskrivningen skulle tillåtas att strukturera de två empiriska ka-
pitlen i denna grad var inte alldeles självklart på förhand. Men processen vi-
sade sig vara en viktig del av tolkningssammanhanget även i praktiken, och 
redovisningen av densamma behövs för att förstå de tolkningar som görs. Dels 
i så måtto att den ger en nödvändig bild av omständigheterna i de situationer 
då vissa handlingar vidtogs, och av vilka syften de kan ha fyllt vid tillfället. 
Men också eftersom processkildringen krävs för en diskussion om dynamiken 
i den meningsstyrning som utövades. Däremot är den emellertid inte det enda 
som har haft betydelse för tolkningsarbetet. Som avslutning på den empiriska 
delen av boken görs en samlad tolkning av det som har framkommit i proces-
skapitlen, och då utifrån handlingsdimensionerna i analysramen. 

I detta senare kapitel (kap. 8) behandlas båda fallen som ett material. Av-
sikten är här att fånga upp och tolka de gemensamma nämnare och skillnader 
som analysarbetet visat på. Tanken i detta kapitel är att gradvis föra upp tolk-
ningsarbetet på en mer abstrakt nivå, med fokus på de eventuella bakomlig-
gande mönstren i respektive meningsstyrnings-dimension. I den sista delen av 
kapitlet vänds blicken helt mot teorin, och mot frågan om vad tolkningarna 
tycks ha att säga om dimensionerna som sådana, och om relationen mellan 
dem.          

                                                     
516 Se t.ex. Ryen (2004), s 143 f., angående medlemsvalidering 
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Kapitel 6. En ny fågel landar i Järfälla 

”[Diskussionen] förs ju med alla inblandade […] [för att] försöka förstå vad det 
handlar om. Därför att insäljning av så här stora projekt […] är ett fullständigt 
kaos på alla håll. Det är ingen liten ruta där man säljer in och talar om, utan det 
är en stor fråga där alla är delaktiga och där vi inte exakt vet vad som kommer 
att hända [---] Och jag menar, det bygger väldigt mycket på den kontakt och det 
förtroende man har i organisationen. Det är egentligen det som är förutsätt-
ningen för att kunna sälja in så här stora projekt.”.517

Att sälja in så här stora projekt ’är ett fullständigt kaos på alla håll’, menar den 
ansvarige tjänstemannen för Fair i Järfälla apropå lanseringen av partner-
skapet gentemot kommunens olika resultatenheter. Diskussionen förs med alla 
inblandade för att ’försöka förstå vad det handlar om’ och framgången beror 
mycket på det ’förtroende’ man har i organisationen. Vi skall återkomma till 
detta lanseringsarbete om en stund, och försöka skilja ut metodiken i ’kaoset’ 
från ett meningsstyrningsperspektiv. Men vi skall börja i en annan ände.  

Det här kapitlet handlar alltså om processen varigenom Fair etablerades i 
Järfälla, och det är indelat i tre delar. Den första fokuserar på aktiviteten på 
den centrala staben som föregick denna lansering, i samband med beslutet att 
skriva på ansökan om deltagandet i Fair. Denna del är tänkt att ge en bild av 
kontexten som tjänstemannen verkade i, och av vad Fair tycks ha haft för me-
ning för centrala personalstaben. Nästa del handlar om hur tjänstemannens 
försök för att förmå olika resultatenheter och utförarförvaltningar att vilja 
delta i arbetet, och då med fokus på gestaltningen och presentationen av Fair, 
och på hur en ’publik’ skapades för lanseringen. I den sista delen skildras se-
dan processen i partnerskapets yttre styrgrupp, med fokus på vilken roll arbe-
tet i denna grupp hade för att upprätthålla de bilder av Fair som hade skapats 
i Järfälla.     

Förhistorien: konsulterna och Fair 
En naturlig startpunkt för det här kapitlet vore egentligen det ögonblick då 
Fair för första gången diskuteras på tredje våningen i Järfälla kommunhus. 
Men projektet också en förhistoria med viss relevans för tolkningen, och vars 
huvuddrag kvalificerar till ett kort omtag från förra kapitlet. 

Initiativet till det som kom att bli Fair kom från en fristående mångfalds-
konsult som sedermera också blev koordinator för hela partnerskapsarbetet. 

                                                     
517 LB 2006-02-02. 
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Konsulten hade under 2003 fått upp ögonen för en bok på temat ’kompetens-
baserad rekrytering’, författad av en kollega specialiserad på rekryteringsfrå-
gor. Ett samarbete etablerades mellan konsulterna utifrån tanken att tillämpa 
bokens rekryteringsmodell som verktyg för arbetsgivares interna mångfalds 
och antidiskrimineringsarbete, och en utbildningsdag anordnades på temat 
med inbjudan till tidigare kunder och kontakter. Det var i anslutning till denna 
dag som tankarna föddes på att söka Equal-medel för ett projektarbete.  

Det är främst två aspekter av denna förhistoria som är bra att hålla i minnet 
i den kommande analysen. Den ena är att initiativet till Fair föddes i en kon-
sultdriven, och nätverksbaserad process. Den andra är att projektets substan-
tiella basinnehåll – rekryteringsmodellen – kan ses som förhållandevis ’färdig’ 
redan från dag ett, med en uppdelning av rekryteringsprocessen i sju separata 
faser och åtföljande handlingsanvisningar i respektive fas. Den mer självstän-
diga utvecklingsinsatsen som Fair skulle stå för, bestod i att koppla på ett 
’mångfaldstänk’ på denna rekryteringsmodell. Med metodutvecklarens ord:      

”Alltså modellen som jag står för, ’kompetensbaserad rekrytering’ eller ’kom-
petensbaserad personalstrategi’, den modellen är ganska färdig […] om vi har 
en kompetensbaserad rekryteringsprocess så kan vi inte diskriminera, det går 
inte […] Men nu pratar vi bara om diskriminering. Pratar vi om ett mångfalds-
arbete, då börjar vi prata om att förändra attityderna i organisationen, att börja 
se konkurrensfördelar med mångfald i organisationen, och de aspekterna inne-
fattar inte kompetensbaserad rekrytering. Så om vi pratar ’Fair-märkning’ så 
skulle jag enkelt säga att vi pratar kompetensbaserad rekrytering, men med ett 
uttalat mångfaldstänk påkopplat.”518

Agendan för Fair som projekt skulle således kunna beskrivas som tvådelad. 
Dels ville man ’pröva’ och helst få genomslag för en modell som handlade om 
att rekrytera på ett mer strukturerat och systematiskt sätt, och därmed minska 
utrymmet för diskriminering, i de medverkande organisationerna. Dels skulle 
partnerskapet samtidigt också gemensamt utveckla denna modell, genom att 
bygga på den med kunskaper och erfarenheter undervägs, och på så vis skapa 
en ny standard eller certifiering i form av en ’Fair-märkning’.519

Om Järfälla 
Det som gjorde Fairs möte med Järfälla intressant för en studie av menings-
styrning, var alltså främst kombinationen av denna agenda för arbetet, de ar-
betsformer som Equal föreskrev för verksamheter inom programmet, och den 
organisationsstruktur som fanns i Järfälla. Förvaltningen tillämpade sedan 

                                                     
518 Intervju ML 2008-01-16
519 Som koordinatorn beskriver det: ”Självklart är det här ett utvecklingsprojekt till att börja 
med. Men det sker i skarpt läge, så att vi utvecklar det samtidigt som vi prövar det. Och det 
prövas mycket […] ingen av de här parterna kommer att gå oberörd eller oförändrad genom det 
här Equal-projektet [---] vi vill ju sikta på en ’Fair-märkning’”.
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1990-talet en styrmodell som baserades på ett ’beställar-utförar’-system, med 
en hög grad av självbestämmande för dess utförarenheter i de frågor som Fair 
ville påverka. Man hade heller ingen erfarenhet av att arbeta i partnerskaps-
form, och än mindre av Equals målsättningar om en ’system- och strukturpå-
verkan’, som skulle uppnås genom att problem, utvecklingsområden, och ar-
betssätt formades gemensamt av parterna på ett ’dynamiskt sätt’ under själva 
samverkansprocessen. Med kommundirektörens ord: 

”Nej […] begreppet ’partnerskap’ är ju okänt. Kommunen har inte varit… 
alltså, det är ju väldigt nytt egentligen”.520

På papperet skulle man kunna tänka sig att denna nya arbetsform, i förening 
med Fair:s utfästelser som ’bestående systemförändringar’ i de medverkande 
organisationerna, skulle ha givit upphov till diskussioner om partnerskapets 
roll, ställning och förhållande till kommunens vanliga beslutsprocesser. Så var 
emellertid inte riktigt vad som skedde i Järfälla. Vi skall återkomma till detta 
strax, men först titta på vad som faktiskt hände när möjligheten att delta i ett 
Equal-projekt först kom till den centrala personalstabens kännedom.   

6.1. Fair möter Järfälla kommun – om meningsskapande 
på den centrala staben 
Equal byggde på en tågordning där medel först söktes för en förprojekterings-
fas, och därefter för genomförandet av de färdiga projektplanerna. Järfälla 
kom in i arbetet när förprojekteringen redan var igång, våren 2005.521 De båda 
konsulterna hade något år tidigare anlitats av en tjänsteman på kommunens 
’strategiska personalenhet’, som tillhör personaldirektörens stab522, och det var 
till henne som idén om att söka Equal-pengar först framfördes. Rollmässigt 
ansvarade denne tjänsteman normalt för ledarutvecklings och kvalitetsfrågor, 
och hade, enligt henne själv, därigenom ett ganska stort handlingsutrymme 
när det gällde att initiera interna projekt av olika slag. Dessutom hade hon lång 
erfarenhet av att driva sådana typer av processer i kommunen.523

Tjänstemannen beskriver sin reaktion inför projektidén som att den ’föll 
som hand i handske’. Det hela kändes som ett sätt att konkretisera de planer 
och visioner man redan hade, och som en väg från ord till handling.524 Ett 

                                                     
520 AM 2008-05-05. 
521 Detta var ett drygt halvår innan den slutliga ansökan skulle skickas in till Esf. 
522 Denna ’personal- och utvecklingsstab’, tillhör kommunledningskontoret. 
523 Så även i kraft av 25 års tjänstgöring inom kommunen Hon har bl.a. en bakgrund som chef 
inom socialförvaltningen. (LB 2006-02-02).        
524 LB 2006-02-02. När det gäller ’planer och visioner’ hänvisar LB till innehållet i den dåva-
rande personalpolitiska handlingsplanen, kommunens färska integrationspolitisk program, samt 
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personligt möte arrangerades mellan mångfaldskonsulten och personaldirek-
tören, som även han gillade planerna. Projektidén uppfattades ’stämma’ mot 
uppdrag man hade från politiskt håll menar han; att ’titta på de här frå-
gorna’525:

”Hon var ju här och presenterade tankegångarna, på höstkanten, där. Vi var ju
principiellt positiva”

”Nu med debatten om anonyma ansökningar, kvotering, underrepresentation 
för…etnicitet …en icke-jämställd organisation. Det här är liksom de debattut-
gångspunkterna du har då, och hur skall man hantera det, så att säga när man 
har ett uppdrag att komma ett steg på vägen?”526

Med personaldirektören med på tåget, gick sedan den numera projektansva-
rige tjänstemannen ett varv i några viktiga inomorganisatoriska grupper för att 
informera om idén. Däribland personalkonsultnätverket, som ibland beskrivs 
som PoU-stabens ’förlängda arm’ till utförarförvaltningarna (mer om detta se-
nare), och ’driftchefsgruppen’ som består av de högsta cheferna inom dessa 
förvaltningar. Även här framhölls att projektet skulle kunna ’stämma strate-
giskt’ mot de uppgifter och uppdrag man hade från politiskt håll:    

”Vi tog upp det då – och personaldirektören hade ju varit med i diskussionen, 
så det var ju klart – så dels tog vi upp det i de här personalkonsultträffarna vi 
hade, och informerade om idén och varför det här skulle kunna stämma med… 
strategiskt med de uppgifter och de uppdrag vi hade. Sedan var det en diskuss-
ion i driftschefsgruppen [---] Så vi pratade, både personaldirektören och jag. i 
olika sammanhang, och beskrev vad som var möjligt”.527

Personaldirektören, som också var ute och informerade om planerna, betonar 
dock att han inte gjorde någon ’stor affär av det’ i det här läget:

”det är klart, jag förankrade ju mig i organisationen, på lämpligt sätt. Men jag 
gjorde ingen stor affär av det, för man skall inte blåsa upp någonting – det är ju 
min metodik, man skall inte blåsa upp någonting som att ’nu kommer fräls-
ningen här’ och jaga upp folk, och sedan blir det ingenting i värsta fall. Utan 
jag jobbar tvärt om egentligen. Att börja i liten skala, koppla struktur och 
hitta…så att säga, intresserade människor snedstreck eldsjälar i organisationen, 
också. Som tycker att det verkar spännande.”528

Frågan om innehållet i presentation gentemot den bredare organisationen åter-
kommer i nästa avsnitt. Klart är dock att man från PoU-stabens sida inte slog 

                                                     
kommunens övergripande visionsdokument vid namn Järfälla ’2015´, där bl.a. värden som öp-
penhet och samverkan lyfts fram som vägledande för arbetet.   
525 PF 2008-03-18, sid. 3.
526 PF 2008-03-18, sid.1 resp. sid. 2
527 LB 2006-02-02, sid. 8-9
528 PF 2008-03-18, sid.3
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på den stora trumman, vare sig inför eller direkt efter beslutet att skriva på 
projektansökan. Detta intryck stärks av svaren på intervjufrågorna om 
huruvida kommundirektören var involverad i detta skede. Personaldirektören 
tror att han var ’informerad’, men tillägger att detta var en personalpolitisk 
fråga, och att man inte bör ’besvära’ kommundirektören i onödan.529 Tjänste-
mannen uppger att hon informerade honom, och att han var ’intresserad’.530

Mellan raderna framgår dock att frågan inte var föremål för någon större dis-
kussion. En tolkning som stärks av intervjun med kommunaldirektören:     

”Min minnesbild var att det kändes spännande och intressant och så där’. Sedan 
hade man väl väldigt diffust grepp om vad det skulle innebära för konsekvenser 
för hela organisationen. För… alltså det är ju mer senare som man har då insett 
att det har ju också ställts krav på en ganska betydande delaktighet ifrån ganska 
många personer i organisationen.[…] Och där fick jag ju då sedermera höra en 
hel del gny om ’vad är det ni har hittat på nu på kommunledningskontoret?’ 
[…] Att jag liksom hörde, att ’ja, vad är det för någonting?’. Och det är klart att 
då önskade man väl möjligen att vi hade varit lite tydligare med vad detta skulle 
innebära för den mottagande kommunen.”531

Sammantaget tycks den tidiga förankringsprocessen inom beslutet att skriva 
på ansökan således ha varit ganska lindrig. Diskussionen om Fair har omfattat 
en ganska liten krets av personer, och främst förts inom personalstaben. Där-
utöver har en del andra personer ’informerats’ muntligt om planerna, men, 
som det verkar, inte haft någon direkt inblick i ansökningshandlingarna eller 
föreskrifterna från Esf om Equal-arbetet. Innehållsligt tycks samtalen främst 
ha handlat om kopplingen mellan projektets idéer och olika befintliga hand-
lingsplaner och policydokument. Passningen bedömdes härvidlag som god. 
Men lika intressant för den här studiens vidkommande är också vad som inte
tycks ha diskuterats; nämligen partnerskapsformen och dess innebörd.      

Saker som det pratades om, och saker som det inte pratades om 
Intervjumaterialet innehåller inte någon verifierbar information om exakt i 
vilka termer Fair har diskuterats på kommunledningsnivå. Men det är tydligt 
med avseende på vilka typer av frågor som befann sig på bordet inför beslutet 
om projektmedverkan. Och dit hör inga mer principiella spörsmål om verk-
samhetsformen i sig, eller om villkoren för ingången i ett partnerskap, bortsett 
från en del ekonomiska aspekter. Alla potentiella diskussionsämnen om vad 
man i övrigt förpliktigade sig till, i fråga om vad partnerskapet och dess styr-
grupp t.ex. kunde tänkas ha för status eller beslutskompetens i relation till 
kommunen, lyser med sin frånvaro. Med tjänstemannens ord: 

                                                     
529 PF 2008-03-18, sid.4
530 LB 2006-02-02
531 AM 2008-05-05.



150

”Ja, alltså, egentligen när jag tänker efter – inte så väldigt mycket [---] Nej, det 
var aldrig någon fundering.”

Som påpekades ovan menade kommundirektören å sin sida att ’partnerskap’ 
var något nytt och okänt inom kommunen, men även han uppger att det inte 
var någon diskussion om det. Intervjun med personaldirektören pekar i samma 
riktning. Arbetsformen var inte något man funderade så mycket över i sig: 

”Ja, att det skulle vara partnerskap, det visste vi ju naturligtvis. Men vilka som 
skulle… Det är ju [koordinatorn] som fixar de här partnerna, så att säga. Som 
konsult… [Hon] gjorde ju ett bra jobb.”.532

Det enda undantaget i icke-diskussionen533 om vad det var för slags båt man 
satte sig i rörde verksamhetsformens rent ekonomiska sidor, och detta mot 
bakgrund av att Järfälla tagit på sig rollen som administratör av den gemen-
samma ekonomin i Fair.534 Personal från PoU-staben skickades på möten med 
Esf-rådet för att få klarhet i administrationen av ett Equal-partnerskap535, och 
en del samtal om ekonomiska risker, upphandling och konteringsrutiner för-
des. Personaldirektören gav som generalorder att man inte skulle ’hitta på 
någonting’, utan försöka följa regelboken till punkt och pricka.536 Partner-
skapskonstruktionen i sig själv, med dess förvaltningsexterna styrgrupp (med 
något slags förmodat beslutsmandat), dess stadgar om gemensam utformning 
av strategier och mål osv, förefaller dock inte ha diskuterats.  

’Tysta mandat’, underförstådd mening och PoU-stabens kontext 
Det mest intressanta i sammanhanget är dock inte bara frånvaron av diskuss-
ioner om partnerskapets eventuella beslutskompetens i allmänhet, utan att det 
heller inte förekom någon diskussion om den ansvarige tjänstemannens man-
dat och roll som företrädare för Järfälla i partnerskapets styrgrupp. ”Jag har 
uppfattat att jag har det” svarar hon på en direkt intervjufråga om sitt mandat, 
och förtydligar att även om frågan aldrig diskuterats mellan henne och perso-
naldirektören, så har han sett henne ”i andra sammanhang” och att ”han 
vet”.537 Personaldirektören bekräftar utsagan med orden ’vi jobbar ju väldigt 

                                                     
532 PF 2008-03-18, sid. 4 
533 Personaldirektören pekar på mångfaldskonsultens roll i att formera partnerskapet, och en 
möjlig tolkning skulle kunna vara att man inte på ett självständigt sätt har informerat sig om 
föreskrifterna i Equal-programmet, vilket kunde förklara en del av icke-diskussionen kring ar-
betsformen. Mot en sådan tolkning talar dock att Järfälla axlat uppdraget att fungera som ’bank’ 
för Fair, att man haft direktkontakt med Esf och AMS för att få klarhet i denna roll o.s.v. 
534 I Equal måste alltid en organisation utses till s.k. ’slutlig stödmottagare’ för projektmedlen.   
535 EM 2008-03-19, sid. 1 
536 PF 2008-03-18, sid. 4 
537 LB 2008-03-27, sid. 23 
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nära ihop’.538 På en anslutande intervjufråga om det kanske är så att tjänste-
mannen själv ’vet vart gränserna går’ även utan diskussion, menar han att ”ja, 
det vet hon säkert”, och tillägger att ”vi har ett bra samarbete”.539      

Påpekandet aktualiserar frågan om vad slags gränser det i så fall är som 
avses här, och vilka andra ’sammanhang’ som uppfattas analoga mot partner-
skapsmiljön? För att försöka besvara dessa frågor behövs först en diskussion 
om den centrala personalstabens organisatoriska ställning i Järfälla. Med den 
s.k. beställar-utförarmodell540 som används i kommunen, följer alltså en på-
taglig decentralisering av ansvar för budget och resultat, och även personal 
och bemanningsfrågor, nedåt i organisationen. ”Det är ett svårstyrt fögderi” 
menar kommundirektören, om att få gehör för kommunövergripande perspek-
tiv i denna organisation. ”Vi måste hela tiden […] öppna upp sammanhang 
och fora där du kan diskutera gemensamma frågeställningar”.541 Det är inte 
fråga om att gå ut och ’peka med hela handen’ om man vill ha något gjort.542

Samtidigt har dock decentraliseringen formellt en bortre gräns i det faktum 
att kommunen är en juridisk person, och som sådan arbetsgivare för samtliga 
anställda. Man har en gemensam personalpolitik, och centrala PoU-staben har 
i uppdrag att driva denna politik. Men det betyder inte att man uppfattas ha ett 
’personalansvar’543 för merparten av de anställda, eller att man har någon 
självklar rätt att detaljstyra hur och när personalpolitiska mål skall uppnås av 
olika resultatenheter. På sin höjd kan man påtala vad som skall göras, även om 
gränsen mellan ’vad’ och ’hur’ framstår som omtvistad internt. Personaldirek-
tören betonar vikten av ’ledarskap’ för att få det hela att fungera. Han talar om 
ett ’processorienterat arbetssätt’, med verktyg som ’dialog’ och ’förankring 
före’.

Beskrivningen av hur man tar fram den personalpolitiska handlingsplanen, 
kommunens centrala styrdokument på området, är talande i sammanhanget: 

”Ja, det är den metodiken med handlingsplanen. Först… jag går ut till cheferna 
först och säger att ’nu har vi fyra år framför oss – vad skall vi driva för frågor?’. 
’Ja rekrytering’ säger de exempelvis, ’vi måste bli duktiga på att rekrytera’. 
Jaha, då skriver vi in att vi skall starta en rekryteringsbudget. Sedan går vi till-
baka till politiken och säger att ’ja, här har jag ett antal förslag nu, en fyrtio 
förslag som vi skall jobba med de närmaste åren’. Då kan det plockas bort några 
och läggas till några, och sedan fattar de ett beslut i fullmäktige. Och sedan är 
det en körorder. Men då är det ju förankrat – det är cheferna själva som har sagt 
det! Man måste ju processa före. Vi har haft frukostmöten om planen, det sitter 

                                                     
538 PF 2008-03-18, sid. 6.  
539 Ibid. 
540 Grunden i s.k. beställar-utförarmodeller, är en logik där politikerna anslår medel och be-
stämmer om vad som ska produceras, men i mindre grad lägger sig i när och hur detta produ-
ceras. 
541 AM 2008-05-05, sid. 6 
542 AM 2008-05-05, sid. 5 
543 Intervjuer med BE 2008-3-11 sid. 11, AK 2008-03-10, IB 2008-04-16.
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40 chefer hopträngda i ett rum här, och fått information om [vad de önskar]. Då 
har de ju varit med, och då får du inget motstånd på det sättet.”544

En intervju med chefen för en av kommunens största utförarförvaltningar ger 
lite ytterligare perspektiv på situationen. Han talar om enhetens svårigheter att 
konkurrera med andra marknadsaktörer vid upphandling, till följd av de höga 
personalkostnader som kommunens centrala avtal och personalpolitik för med 
sig.545 Och dessutom är det en politiskt styrd organisation man befinner sig i, 
påpekar han, men förklarar att spänningen mellan privat konkurrens och poli-
tisk styrning å andra sidan med tiden har lett till en ganska ’mjuk’ syn på be-
tydelsen av kommunövergripande policydokument internt: 

”det är det som är dilemmat, för i en sådan här politiskt styrd organisation […] 
så är ju förväntningarna från fullmäktige att när man tar ett beslut, så skall or-
ganisationen leva efter det. […] Men ett sätt att möta det – hantera det – är att 
det här har blivit policydokument som inte är ’styrande’ utan ’rekommende-
rande’. [---] I Järfälla är det generellt sett mycket ’rekommendationer’. Och in-
direkt ’förväntningar’”.546

Förvaltningschefen exemplifierar sitt resonemang med just den personalpoli-
tiska handlingsplanen, där han (i likhet med personaldirektören) påpekar att 
framtagandet bottnar i en process där utförarenheterna för fram ’sina frågor’. 
”Så de som bygger det här, det är ju folk från våra organisationer. Sedan möter 
det ändå någon form av politisk vilja, och där kan det ju hända saker”, menar 
han. Metodiken med att börja underifrån ser han dock som ett sätt att se till att 
inga helt orimliga krav dyker upp.547 Men, tillfogar han;  

”trots det, så kan jag ju säga såhär, att när det här blir klart sedan, så väljer vi 
ändå vilka områden vi anser att vi måste satsa på just nu. Och då blir det lön-
samhetstänket som kommer in. Vad är lönsamt för oss att prioritera just nu?”.548

Att förvaltningschefens beskriver den personalpolitiska handlingsplanen i ter-
mer av en ’rekommendation’ är förvisso något han är ganska ensam om i in-
tervjumaterialet.549 Men den övergripande bilden går igen, d.v.s. att den cen-
trala personalstabens befogenheter att tala om för olika underenheter hur de 
skall sköta personalfrågorna uppfattas som ganska begränsade.550 Mot bak-
grund av dessa begränsningar blir på sätt och vis också icke-diskussionen runt 

                                                     
544 PF 2008-03-18, sid. 7 
545 AK 2008-03-10, sid. 2, samt B.E. 2008-03-11. 
546 AK 2008-03-10, sid. 11 
547 AK 2008-03-19, sid. 11. ”Det är ju inte logiskt det här, utan det är ideologiskt. [Men det är] 
ju ett metodiskt sätt att jobba med det, att försöka börja underifrån […] Det är alltså ett sätt att 
se till så att det inte blir helt tokigt”.
548 AK 2008-03-09.
549 Intervjuerna med IB (2008-04-16) & AD (2008-03-31) ger inte riktigt samma bild. 
550 Se t.ex. bråket om friskvårdspengar 
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partnerskapets eventuella beslutskompetens och ställning mer begriplig. Att 
delegera ut någon sorts mandat till eventuella yttre ’förhandlingar’ med åter-
verkningar för ’kommunens’ arbetssätt som organisation ter sig uteslutna på 
förhand. Sådana överväganden skulle fordra att PoU-staben hade den typen av 
beslutskompetens internt i första läget, vilket inte är fallet.  

Att ’sälja in’ personalpolitiken
Från ett sensemakingperspektiv är poängen här dock inte enbart att det troli-
gen fanns vissa underförstådda, och allmänt kända, ramar för vad en tjänste-
man från centrala personalstaben kan ägna sig åt i en yttre samverkansprocess, 
Ett av Weicks mer grundläggande budskap är att den sortens idéer om vad 
man anser sig hålla på med, vilken roll man har  och vilka medel man har till 
sitt förfogande, i regel även har en stark inverkan på vad man alls ’ser’ av en 
ny situation. Personalstabens organisatoriska belägenhet, och hur man uppfat-
tar sin roll, kan alltså mycket väl ha påverkat vad man lagt märke till av Fair. 

Intervjuerna innehåller härvidlag även en del metaforer och uttryckssätt 
som ger vissa ledtrådar till stabens självbild. Sålunda menar den Fair-ansva-
rige tjänstemannen att hennes roll kanske omfattar att vara både ’entreprenör’ 
och ’lobbyist’ och att hon har i uppdrag att ’driva vissa saker’.551 Personaldi-
rektören uppger att de brukar säga att ”man måste jobba lite som gerilla-
kämpe”, att man inte får vara ”för stelbent”, att man måste göra insatserna 
”där det brinner”, och ”flytta styrkorna”.552 Hans egen uppgift är att ”skapa de 
laguppställningar som vi behöver” och att ”foga ihop talangerna till ett dri-
vande lag”.553 Uttryckssätten skulle kunna ses som del i en allmän manage-
mentjargong, men ger samtidigt också en antydan om hur man ser sin uppgift.   

Detta blir än tydligare när personaldirektören beskriver villkoren för det 
han kallar ”processarbeten” av typen Fair. ”Ett formellt uppdrag måste man 
alltid ha”, förklarar han, ”och sedan jobba med kontakter i organisationen, för 
att nå ett antal personer som är inflytelserika dessutom”554. Lite tillspetsat 
skulle man kunna säga att uttryckssätten generellt sett har lite med beslutsfat-
tande att göra, men desto mer med ’försäljning’. Och att det möjligen är så 
man bör uppfatta enhetens självbild; som en säljare av personalpolitiken.  

Sammantaget står det ganska klart att i Järfälla är PoU-stabens relation till 
utförarenheterna är mer platt än hierarkisk, och att det är sällan fråga om att 
’bestämma’ saker för dessa enheters räkning. ”Man pratar om vad som finns 
och vad som gäller” förklarar tjänstemannen angående arbetet i allmänhet. 
Personaldirektören säger apropå idén om förändrade rekryteringsmetoder att: 
”Vi kan inte säga ’så här skall ni göra’, det funkar ju inte, utan man måste ge 

                                                     
551 LB 2008-03-27, sid. 11.
552 PF 2008-03-18, sid. 15.    
553 Ibid.
554 PF 2008-03-18, sid. 3.
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en idé och en möjlighet, och en finansiering och resurser”555. Liknande typer 
av budskap återkommer även i intervjuerna på utförarenheterna, och inte bara 
som ovan när en förvaltningschef reducerar personalpolitiken till en ’rekom-
mendation’, utan även t.ex. när en annan tjänsteman på utförarsidan säger att:  

”Alltså det som är knepigt med Järfälla – både en knepighet och en styrka, eller 
en svaghet och en styrka – det är att man pratar väldigt mycket om de ’själv-
ständiga resultatenheterna’. Så därför kan man inte från kommunledningskon-
toret liksom ”dra in någon’ sådär, utan man måste ’locka’”556

Den här typen av generella rollförväntningar på (och om) PoU-staben ger en 
indikation om den föreställningsvärld som staben är en del av, om de villkor 
och förutsättningar man har att förhålla sig till, och om den kontext som part-
nerskapet Fair måste fås att landa i. En eventuell diskussion om att delegera 
ut beslutsmakt till ’partnerskapets styrgrupp’ vore inte bara orimlig i samman-
hanget, den skulle möjligen t.o.m. gränsa mot det obegripliga. ”I vår organi-
sation? […] jag tror inte ens att man tänker på den delen”557 menar den ansva-
rige tjänstemannen när hon svarar på en relaterad intervjufråga.    

Om etiketterna projekt och samverkan  
Passagerna ovan ger således en hyfsad fingervisning om vad Fair inte uppfat-
tades vara – eller kunde vara – från stabens perspektiv. Men frågan om vad 
det i så fall ’är’, och inom vilken klass av företeelser partnerskapsarbetet sor-
terades in, är fortfarande lite dunkel. Vi skall återvända till tjänstemannen hän-
visningar till göranden i ’andra sammanhang’ som förklaring till varför det 
inte behövdes några uttalade roll och mandatdiskussioner mellan henne och 
personaldirektören. Så här besvarar personaldirektören en intervjufråga om 
huruvida man har någon tidigare erfarenhet av partnerskapskonstruktioner:  

”Inte på personalavdelningen. Men kommunen har ju haft många EU-projekt, 
men inte vi, har inte haft det. Det blev ju en väldigt bra produkt […] det blev 
en bra sammansättning av den här arbetsgruppen, så att säga”558

Avsikten i det här avsnittet är inte att fästa alltför stort avseende vid ordvalen 
i enskilda intervjusvar. Men lite symptomatiskt är likväl att personaldirektören 
pratar om ’EU-projekt’ som företeelse, och ’arbetsgruppen’ snarare än styr-
gruppen. Uppenbart från förut är alltså att partnerskapsformen i sig inte var 
föremål för några stora diskussioner, men noterbart är också att ordet ’part-
nerskap’ nästan aldrig används spontant av intervjupersonerna. De enda un-
dantagen är svaren på direkta intervjufrågor som handlar om just denna ar-
betsform, och inte ens då används termen alltid. Detta gäller f.ö. materialet 
                                                     
555 PF 2008-03-18, sid. 3.
556 BE 2008-03-11, sid. 5.
557 LB 2006-02-02, sid. 16.
558 PF 2008-03-18, sid. 4.
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från Järfälla som helhet. Fair omnämns istället regelmässigt just som ’pro-
jektet’ eller ’EU-projektet’. 

En annan sorts term som används frekvent av intervjupersonerna är ’sam-
verkan’, och då ofta som ett sätt att skapa analogier mellan vad som sker i ’den 
yttre delen’ av Fair och andra insatser som man har erfarenhet av. ”För mig, i 
mitt jobb, så är ju den här samverkan ett vanligt arbete”559 menar t.ex. den 
ansvarige tjänstemannen. Hon hänvisar till en ledarutvecklingsakademi som 
drivits i samverkan mellan fem kommuner, och ett nätverk för resultatenhets-
chefer man arbetat med, och påpekar att ”jag ser att det är lite grann samma 
utgångspunkt där som i de här partnerskapen”560. Det är något som ”har ett 
klart mervärde, för det ger nya idéer, nya sätt att utbyta erfarenheter”561.

Samma typ av liknelser görs också av såväl personal- som kommundirek-
tören.562 Att termen ’samverkan’ används för att begripliggöra vad partner-
skapsarbetet handlar om är förvisso inte märkligt i sig, eftersom det i slutändan 
är en form av samverkan. Samtidigt avdramatiseras, och avformaliseras, dock 
begreppet en hel del när det görs till en fråga om att utbyta erfarenheter och
idéer. Men intressant är också att termen ibland även används som ett sätt att 
skapa analogier till hur man på personalstaben brukar jobba i den inre förvalt-
ningsmiljön. Med tjänstemannens ord: 

”därför att det är ett nätverksbyggande och ett nätverksarbete som är förutsätt-
ningen för att kunna jobba med de här frågorna […] Man kan säga att en kom-
mun är ju samverkande på sitt sätt [i sig]. Därför att man jobbar ju över förvalt-
ningsgränserna. Och det vi gör […] från personalavdelningen, när vi ordnar 
utbildningar, projekt, och utvecklingsprojekt, så rör det samtliga förvaltningar. 
[…] För en del av hela modellen så att säga, är att man skall träffas över för-
valtningsgränserna. Dels för att lyfta och se kommunen, få ett kommunperspek-
tiv och se i vilket sammanhang man verkar, ge kontakter som gör att man också 
där kan ta chansen att underlätta samarbetet.”563  

Kontentan av hela den här analogikedjan verkar vara att det inte finns någon 
avgörande kvalitativ skillnad mellan partnerskapsformen och hur staben bru-
kar arbeta, såväl externt som internt inom kommunen. I båda fallen handlar 
det i hög grad om ’samverkan’ och ’projektinsatser’. Men går man vidare med 
tolkningen tycks dessa uttalanden indirekt också säga något om ’projektens’ 
uppfattade funktion för centrala personalstaben. De är viktiga för att få för-
valtningarna att ”se kommunen” och att ”få ett kommunperspektiv”, för att 

                                                     
559 LB 2006-02-02, sid. 5
560 LB 2006-02-02, sid. 3
561 Ibid.
562 PF 2008-03-18, AM 2008-05-05.
563 LB 2006-02-02, sid. 5
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”ge kontakter”, och därmed (mellan raderna) ett sätt att få gehör för den över-
gripande personalpolitiken.564

Projekt som styrmedel 
Den tolkning som ligger närmast till hands är enkelt uttryckt, att projekten från 
stabens synvinkel åtminstone delvis handlar om ett sätt att styra. När man inte 
har för vana att ’peka med hela handen’ får man ta till andra metoder, och 
detta är en av dem. Detta kan på sätt och vis också sprida lite ljus över det 
’oproblematiska’ mottagandet av Fair på PoU-staben i första läget. Detta är 
också en tolkning som förekommer i lite olika skepnader på andra håll i inter-
vjumaterialet. Sin tydligaste formulering får den i intervju med den tidigare 
citerade förvaltningschefen när han talar om projektinitiativ från centralt håll: 

”Alltså jag tror, om man nu bara skall ta det rent personligt från min erfarenhet, 
så tror jag att…det är ett sätt att visa att ’man är med’, det är ett sätt att ’visa 
handlingskraft’. Det är alltså någon form av… ja, att visa att man ’har en funkt-
ion’, man ’har en roll’. Och vänder man på det – så är det kanske i avsaknad av 
att man har mer strukturerade styrverktyg”565

Mot bakgrund av den här typen av synsätt är det heller inte förvånande att 
personaldirektören ger uttryck för en ganska generös syn till såväl samverkan 
som projektinitiativ över lag. ”Det [ger] energi, och idéer i utvecklingen, jag 
är väldigt positiv till samverkan med andra arbetsgivare” menar han. Och han 
har heller inte ha något emot att rulla ut lite nya försöksverksamheter i orga-
nisationen, under devisen att man får se vad som fastnar: ”Det är en snöboll-
tanke. Och ibland kommer man ju inte längre än att snöbollen är ganska liten,
och då kanske man får lägga ned projekt. Och andra växer till sig”.566

De normaliserande etiketterna 
Som diskuterades i teorikapitlet har olika slags etiketter och klassificerande 
termer en viktig funktion i organisationer, för att hjälpa dess medlemmar att 
strukturera, kategorisera och förenkla omgivningen, och i fallet Järfälla är det 
uppenbart att Fair har försetts med några sådana redan i de inledande skeen-
dena på personalstaben. Partnerskapstermen förekommer sparsamt i intervju-
materialet, och i förekommande fall inordnas den gärna i de mer allmänna 
kategorierna ’projekt’ och ’samverkan’. Från ett sensemakingperspektiv är 
detta inte alldeles förvånande. Termen partnerskap är ny och uppfattas troligen 
som obekant inom förvaltningen, och detta är ett sätt att begripliggöra den.  
                                                     
564 Kommundirektören säger t.ex. följande: ”De ordinarie organisationen som vi har i kommu-
nen, den fungerar väl i stort sett bra naturligtvis, annars skulle vi ändra på den. Men en hel del 
av de frågorna vi jobbar med gör man inte bara inom linjeorganisationen. Utan man behöver 
tillsätta ett projekt som sträcker sig över flera avdelningar, enheter eller förvaltningar. Det är ju 
då projektmodellen, alltså projektarbetsformen, är väldigt bra.”. AM 2008-05-05.  
565 AK 2008-03-10, sid. 12.
566 PF 2008-03-18, sid. 3.
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Samtidigt finns det dock några saker som är viktiga med dessa ’översätt-
ningar’ och benämningar inför fortsättningen  Det ena är att ordvalen säger 
något om vad det är för sorts vokabulärer som brukar fungera i den inre för-
valtningsmiljön. Det andra är att det sker en viss betydelseglidning när något 
benämns som ett ’projekt’ eller en ’samverkan’ istället för ett ’partnerskap’. 
Till att börja med förlorar arbetsformen den särprägel, som den hade i exem-
pelvis retoriken i Equal-skrifterna. Arbetssättet är nu inte längre nytt, speciellt 
eller en nyckel till ’förändringskraft’, utan ett ’vanligt’ projekt bland andra 
projekt. Men därtill skulle man kunna argumentera för att en del av det som 
’går förlorat’ här, har att göra med vad termen partnerskap signalerar om det 
som finns ’bortom’ kommunen. Projekt är något som kan drivas internt, eller 
i samverkan med andra, orubbat självständiga, aktörer. Ett ’partnerskap’ bär 
däremot tydligare konnotationer till en formaliserad organisering, och därmed 
också till något som existerar ’i egen rätt’, i kraft av denna formalisering. Sam-
verkansorganet Fair blir kort sagt mer synligt om man väljer att kalla det för 
ett ’partnerskap’ än om man refererar till det som ett ’samverkansprojekt’.

6.2 Meningsskapandet på PoU-staben 
Med anspelning på den inledande kapitelrubriken skulle man kunna säga att 
den ’nya fågel’ som landade i Järfälla således tämligen omgående tycks ha 
klassificerats som bofink.567 Det finns dock inget i materialet som tyder på 
något försök till meningsstyrning från någon aktörs sida i överläggningarna 
inom själva PoU-staben.568 Troligast är att frånvaron av diskussioner runt part-
nerskapet som form snarare hänger samma med en allmän identitets- och er-
farenhetsdriven meningsskapandeprocess på staben, där vissa aspekter i Fair 
har uppmärksammats och andra inte, utifrån vem man ’är’ och vad man brukar 
syssla med. Man har närmat sig den nya företeelsen med sina tidigare erfaren-
heter som referensram, med en vetskap om vad som fungerar i den inre miljön, 
och utifrån de övergripande ’uppgifter’ som står i centrum för den egna tolk-
ningshorisonten. 

Den centrala ’uppgiften’ handlar för PoU-staben om utmaningen att finna 
sätt att skapa ett genomslag för kommunens gemensamma personalpolitik. 

                                                     
567 Med en anspelning på frasen ’Får en bofink se ut hur som helst?’, som populariserades ge-
nom Olhedes ’Socialismen och bofinken’ (1978). (I förordet ingår en historia: "En liten grabb 
studerar ivrigt olika fåglar genom fönstret och frågar vetgirigt efter fåglarnas namn. Pappan 
som läser sin tidning svarar förstrött varje gång: ‘Det är en bofink’, tills pojken förtvivlat utro-
par: ‘Får en bofink se ut hur som helst!’”). Se äv. DS 1998:57 ”Kommittéerna och bofinken –
kan en kommitté se ut hur som helst?”.
568 Visserligen kan mångfaldskonsultens presentationssätt ha spelat viss roll för vilka signaler 
som kom staben till handa i första läget. Men å andra sidan har denna presentation inte varit 
den enda informationskällan för staben. Man har även på ett självständigt sätt tagit del av före-
skrifterna i Equalprogammet, bl.a. i möten med Esf-rådet. 
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Fair kan vara ett sätt att åstadkomma detta, och så värst många andra sidor av 
verksamheten har man inte intresserat sig för. Arbetet var ’en väg från ord till 
handling’ i förhållande till vissa policydokument och handlingsplaner, och i 
en miljö där projekt, utbildningar, dialoger och andra mjuka styrmedel är vad 
som brukar användas för att påminna enheterna om att det finns en gemensam 
personalpolitik, och att de ingår i en politiskt styrd organisation. Från den syn-
vinkeln var det ’oproblematiska’ förhållningssättet till Equal och partner-
skapsarbetet från stabens sida heller inte särdeles förvånande. 

En mer kritisk punkt är i så fall mötet med utförarförvaltningarna, som vi 
skall komma till härnäst. Det är deras rekryteringsarbete som är tänkt att un-
derordnas en gemensam modell, och det är deras föreställningar om självbe-
stämmande som utmanas av det som är tänkt att pågå i Fair. Sammantaget har 
de inledande ’centrala’ skeendena på staben dock påverkat förutsättningarna 
för detta möte, på två sätt. Dels i så måtto att det man har gjort på staben inför 
beslutet att delta i Fair, är att processa en viktig del av relationen mellan kom-
munen och ESF och Equal.  Man har granskat ansökningshandlingar och re-
gelverk för arbetet, och satt sitt symboliska ’godkännande’ på att de ’yttre’ 
kraven på arbetet är förenliga med ordningen i Järfälla. Det andra man har 
gjort är att klassificera praktiken som ett ’projekt’ i ’samverkan’, vilket öppnar 
för såväl en förståelse som en lansering av verksamheten som en ganska ’van-
lig’ angelägenhet, om än med viss ’input’ från omgivningen.

Med de ’normaliserande’ översättningarna har mycket av särdragen i Fair 
som praktik tonats ned, och genom att överläggningarna med Esf har skötts 
av en begränsad skara personer på stabsnivå, har därtill chansen för att de skall 
uppmärksammas av andra parter i organisationen minskat.     

6.3 Lanseringen av Fair mot utförarförvaltningarna 
Som bakgrund till analysen av Fair:s lansering gentemot den bredare organi-
sationen, och i relation till ledningen för utförarförvaltningarna, kan det vara 
bra att uppmärksamma den åtskillnad Weick gör mellan föreställningsdrivna 
och handlingsdrivna sensemakingprocesser.569 Det som initialt pågick på cen-
trala PoU-staben kan förstås i termer av den första varianten, där menings-
skapandet utgår från ett försök att klargöra ur vilken synvinkel man bör närma 
sig en situation, och där synvinkeln sedan påverkar vad som uppfattas av den-
samma. Allt detta verkar ha skett ganska automatiskt inför beslutet att skriva 
på projektansökan. 

Nästa fas i arbetet, att lansera projektet internt, är dock en mer renodlad 
handlingsdriven process som kretsar kring ’meningsstyrning’. Detta i så måtto 
att en redan initierad aktivitet eller handling från stabens sida, leder till an-

                                                     
569 Weick (1995) s. 133 f.  
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strängningar för att få det man vill ägna sig åt att passa in i rådande föreställ-
ningar i den egna organisationen, och då främst i relation till utförarförvalt-
ningarnas synsätt om vad är ’rimligt’ och ’vettigt’ att ägna sig åt. Som disku-
terades i teorikapitlet måste Fair sannolikt både fås att uppfattas som förenlig 
med ordningen i förvaltningen, och  som instrumentellt ’nyttig’ i något avse-
ende, för att dessa enheter skall gå med på at engagera sig i arbetet. Det hand-
lar om en fas där rätt slags bilder av partnerskapsarbetet måste etableras bland 
betydelsefulla resurskontrollerande aktörer i den inre miljön. 

Meningsstyrning omfattar, med den här studiens synsätt, väsentligt fler ty-
per av handlingar än bara ’prat’, men i det här avsnittet är det framförallt just 
pratet och vem det har riktats till som kommer att uppmärksammas. Fokus är 
riktat mot gestaltningen av Fair under lanseringen, hur den togs emot, och av 
vem den togs emot – eller om man så vill, hur en publik skapades för lanse-
ringen, och vad som förmedlades till denna publik. Inledningsvis skall vi titta 
på skildringen av Fair som praktik eller situation under lanseringen. Det var, 
som vi skall se, inte alla av de klassificerande etiketter som hade påförts arbe-
tet på central nivå, som godtogs reservationslöst av utförarförvaltningarna. 

Att ’sälja in’ Fair
Ett sätt att påbörja det här avsnittet kan vara att lyfta fram en lite längre variant 
av citatet från inledningen, där den ansvarige tjänstemannen själv försöker be-
skriva utmaningarna i en lanseringsprocess av den här typen: 

”[Diskussionen] förs ju med alla inblandade […] [för att] försöka förstå vad det 
handlar om. Därför att insäljning av så här stora projekt […] är ett fullständigt 
kaos på alla håll. Det är ingen liten ruta där man säljer in och talar om, utan det 
är en stor fråga där alla är delaktiga och där vi inte exakt vet vad som kommer 
att hända. Man skall ändå tänka att det är värt att lägga tid, och vi kommer att 
ha nytta av det […] förankringen måste handla om att man ser […] ’varför 
skulle vi vara med?’.[---] Och jag menar, det bygger väldigt mycket på den 
kontakt och det förtroende man har i organisationen. Det är egentligen det som 
är förutsättningen för att kunna sälja in så här stora projekt.[…] strategiska per-
sonalenhetens och personaldirektörens och våra som jobbar här… möjligheter, 
eller så att säga … trovärdighet”570

Ett ’fullständigt kaos på alla håll’ menade tjänstemannen. Men flera av de sa-
ker som sägs i citatet känns också igen från tidigare avsnitt. Däribland att man 
får arbeta med ’kontakter’ och nätverk, att det inte är fråga om att ’tala om’ 
för olika enheter att de skall vara med i arbetet utan det handlar snarare om att 
’sälja in’ och få dessa att själv ’se nyttan’ av det hela. Framgången i arbetet 
uppfattas delvis bero på det ’förtroende’ och den ’trovärdighet’ personalstaben 
har byggt upp inom organisationen. Men för att börja ovanifrån, och med hu-
vudtemat i detta avsnitt, dvs. med arbetet att försöka få folk att ’förstå vad det 

                                                     
570 LB 2006-02-02, sid. 9-10.
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handlar om’. Ansträngningar för att få andra aktörer att ’se’ vad för sorts fö-
reteelse eller situation de står inför handlar inte bara om att berätta vad något 
’är’, utan kanske lika ofta av förklaringar av vad det inte är. Utförarförvalt-
ningarnas inledande tolkningar av Fair tycks ha skapat en del problem för 
tjänstemannen på just denna punkt, vilket vi skall komma till strax. 

Etiketter och kontextualisering 
Liksom när det gällde pratet på staben, finns det inget i intervjumaterialet som 
tyder på att partnerskapsformen som sådan var föremål för några diskussioner 
i mötena mellan tjänstemannen och enhetscheferna. Åtminstone inte på ett di-
rekt sätt. Allmänt sett verkar gestaltningen ha följt mallen från PoU-staben. 
Tjänstemannen lanserade sålunda insatsen som ett utvecklingsinriktat ’EU-
projekt’, med vissa utbildningsinsatser och kunskapsutbyten i samverkan med 
andra aktörer. Samtidigt framhöll hon också de tydliga beröringspunkterna 
mellan projektet och sådant som ändå ”skall göras” utifrån olika interna poli-
cydokument, samt att det dessutom fanns flera typer av ”värden” med pro-
jektet (vilket vi får anledning att återkomma till om en stund).571

Idéerna om ett ”erfarenhetsutbyte” med andra organisationer tycks ha tagits 
emot positivt bland enhetscheferna572, men företeelsen ’EU-projekt’ väckte 
mer blandade känslor. Flera menade att sådana projekt var förenade med 
mycket ”administration och krångel” och saker som skulle ”skrivas’”. Tjäns-
temannen beskriver det som lite mödosamt att komma förbi den här uppfatt-
ningen, men att hon förklarade att man skulle förenkla det hela genom att cent-
ralisera allt redovisningsarbete till Esf (av medfinansiering, deltagare, resultat 
m.m) till den centrala staben.573 Noterbart är att detta i praktiken samtidigt 
innebar att enheterna direkta insyn i Esf:s krav på arbetet minskade avsevärt. 

Certifieringsfrågan 
Intressant i detta skede av lanseringen är dock att det även tycks ha uppstått 
mer principiellt laddade frågor i samband med presentationen av Fair. Dessa 
handlade främst om tolkningen av målen för de planerade projektinsatserna. 
En utlösande faktor, som tycks ha stuckit enhetscheferna i ögonen, var pratet 
om en ”Fair-märkning” av rekryteringsprocessen, d.v.s. att det hela skulle leda 
fram till en certifiering av enheternas arbetssätt. Med tjänstemannens ord: 

”Det var frågor som kom […] ’Vad måste vi göra?’, som man sade ute på verk-
samheterna. ’Om man skall vara med, vad är det vi skall göra då, hur låsta blir 
vi?’ […] ’Hur mycket kan vi styra?’, så att säga. ’Om vi skall göra det här, är 
det då ett utvecklingsprojekt?’. Då betyder det ju att man vill göra lite grann i 

                                                     
571 LB 2006-02-02, sid. 9
572 Se IB 2008-04-16, sid 3. ”Alltså erfarenhetsutbytet, framförallt var väl det som jag tog till 
mig. Och sedan så brydde jag mig väl inte så mycket om det andra [skratt]” 
573 LB 2006-02-02, sid. 11 ”[det var ett] insäljningsarbete att visa att det kanske inte kommer 
att bli så väldigt mycket”.
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sin egen takt med saker, och hur mycket kommer det att styras? Det är sådant 
som dyker upp efter hand nu också. ’Är det implementering eller utveckl-
ing?’.”574

Frågorna om huruvida arbetet skulle uppfattas som ’utveckling’ eller ’imple-
mentering’ ger en indikation om utförarenheterna inte vara beredda att okri-
tiskt acceptera vad som helst bara för att det presenterades i termer av ett ’ut-
vecklingsprojekt’. Samt om att klassificeringen av insatsen härvidlag spelade 
roll för enheternas vilja att delta i arbetet. Att frågan inte var obetydlig vittnar 
flera intervjuer med tjänstemän på utförarsidan om. En enhetschef inom barn-
omsorgen menar att hon ’drog öronen åt sig’ inför pratet om en ’Fair-märk-
ning’, och tillägger att ”det var inte min utgångspunkt alls, att bli certifierad 
[…] utan att få lägga den ribban själv, så att säga”575. En annan chef, inom 
teknikområdet, säger ”nej, certifiering var vi inte intresserade av” och förtyd-
ligar (senare i intervjun) att frågor om rekryteringssätt inte är någon central 
angelägenhet utan ”vårt fulla ansvar”.576 Och en förvaltningschef påpekar att: 

”Hon fick mycket påstridning från oss då. [Att det inte skulle vara] någon färdig 
modell som trycktes på oss, utan […] en struktur som vi kunde använda oss av. 
Och som vi testade, för att se tillämpningen av [---] Så det där var ju väldigt 
tydligt för oss, att det var ett ’utvecklingsprojekt’. Och det fick ju [tjänsteman-
nen] stå då […] att hon måste hävda det”577

Det finns ytterligare uttalanden av samma slag i intervjumaterialet578, som för-
stärker intrycket av att arbetets status inledningsvis uppfattades som oklar och 
i behov av ’förtydliganden’. Och detta var också vad tjänstemannen fick ägna 
viss möda åt retoriskt. De förtydliganden som gjordes skulle kunna beskrivas 
som en balansakt mellan att å ena sidan förneka misstankarna om att det kunde 
röra sig om att ’påföra’ en specifik rekryteringsmetod på enheterna, och att å 
andra sidan hålla fast vid projektplanerna. Tjänstemannen påminde om kom-
munens policydokument och handlingsplaner (bl.a. att diskriminerings- och 
mångfaldsfrågor skulle uppmärksammas vid rekrytering), och argumenterade 
att den här ’pilotverksamheten’ kunde vara ett lämpligt sätt att svara upp mot 
sådana förväntningar och riktlinjer. Dessutom skulle man få tillgång till ’gra-
tis’ konsultinsatser genom projektet. Men samtidigt förklarade hon att man i 
praktiken nog kunde göra på lite olika sätt med projektmodellen, och t.ex. mo-
difiera olika idéer som enheterna själva hade så att de passade in i projektet: 

”i den insäljningen […] Det kan ju hända att man har idéer och vill göra på ett 
visst sätt i organisationen, men man kanske måste ändra lite grann av det om 

                                                     
574 LB 2006-02-02, sid. 11
575 IB 2008-04-16, sid. 2.
576 GS 2008, sid 2-3.
577 AK 2008-03-10, sid. 8. 
578 Se t.ex. LL 2008-04-15.
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man skall kunna se det som en del av projektet. Och hålla på och diskutera det, 
och försöka förtydliga. Vad handlar det om, vad får man för någonting? Om 
man vill ha det här gjort, och jag menar vi skall ändå jobba med de här frågorna. 
Det kunde vi ju gå ut och säga; att centralt har vi det här strategiska uppdraget. 
Sedan kan det ju göras på olika sätt, men det här är ett sätt”.579

Att certifieringsfrågan gav upphov till negativa reaktioner i mötet med utfö-
rarförvaltningarna gjorde också att tjänstemannen såg sig föranledd att påtala 
dessa för partnerskapets styrgrupp. Men då snarast med budskapet att det 
kunde vara bra att vara medveten om hur vissa projektformuleringar tenderade 
att uppfattas inom organisationen. Hon refererade bl.a. till enheternas uppfatt-
ning om att ”är det bara att vi skall implementera en viss modell, och köpa 
den, så är vi inte med på det” och förklarade att ”vi får tänka på det, för det 
finns lite sådana känslor, vi måste så att säga ’vänta in’ det här”580 Innebörden 
tycks främst ha varit att man tills vidare borde avvakta med pratet om certifi-
ering och ’Fair-märkning’. Vi skall återkomma till detta längre fram. 

Betydelsen av etiketten ’utveckling’ i sin kontext
Från ett meningsstyrningsperspektiv går det att betrakta den här episoden som 
ett försök till rättfärdigande av projektet från tjänstemannens sida, inför något 
som enhetscheferna uppfattat som potentiella avvikelser eller dissonanser i 
budskapet från stabens sida. Och då i första hand mot rimligheten i gestalt-
ningen av praktiken som ett utvecklingsarbete. Just etiketten ’utvecklingsar-
bete’ framstår som viktig i sammanhanget, och därför finns det skäl att stanna 
upp vid den. Att Fair har presenterats i sådana ordalag kan förefalla naturligt 
eftersom det, även med Equal-terminologin, är fråga om ett ’utvecklingspart-
nerskap’, och därtill en insats som initierats av ’personal- och utvecklingssta-
ben’ etc. Utvecklingstermen har därtill också en generellt positiv klang, med 
konnotationer till allmänna godheter såsom ’framsteg’ och ’förbättringar’.

Men tydligt är också att reaktionerna i denna episod inte främst handlar om 
värdet eller nyttan med arbetet, eller om det kan antas leda till förbättringar i 
något avseende. Det finns en mer principiell underton i diskussionen, som 
kommer till uttryck i dikotomin utveckling-implementering. Det är i relation 
till dessa etiketter som invändningarna mot pratet om certifiering och märk-
ning förmedlas, och den mest uppenbara tolkningen är att reaktionerna här bör 
ses i ljuset av förhållandet mellan centrala personalstaben och utförarförvalt-
ningarna, och som kopplade till dessa enheters relativa självstyre.  

Till saken hör också att utbildningar, utvecklingsarbeten och projekt alltså 
beskrevs som en del av centrala stabens ’vanliga’ arbete, och att dessa insatser 
från stabens synvinkel bl.a. var värdefulla för att få utförarförvaltningarna att 
”se kommunen” och ”kommunperspektivet” (och den gemensamma personal-

                                                     
579 LB 2006-02-02, sid. 9.
580 LB 2006-02-02, sid. 9.
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politiken). Liknande synsätt, om att utvecklings- och utbildningsarbetet an-
vänds som redskap för ’mjuk styrning’ av enheterna, verkade också finnas på 
vissa håll inom utförarenheterna. De är ett sätt att ”visa handlingskraft […] i 
avsaknad av mer strukturerade styrverktyg” menade en förvaltningschef, och 
tillägger senare i intervjun att en av hans viktigaste uppgifter är att hålla borta 
alla dylika ”störprocesser” som inte bidrar till enhetens konkurrenskraft.581

En biträdande enhetschef på en annan förvaltning uttrycker sig lite mer för-
nöjsamt angående den här aktuella tjänstemannens sätt att lansera centrala ut-
vecklingsinitiativ, men med delvis samma implicita innebörd: 

”Iden kan ju vara […] Alltså hon kan ju vara ganska klar […] Men hon 
har inte den framtoningen, utan hon får oss att tro att det är vi som har 
kommit på det hela. Fast det är inom ramen för hennes tankar, natur-
ligtvis. Jag vet inte hur hon gör, men hon gör så i varje fall [skratt]”582

Poängen här är inte främst att det skulle råda någon utbredd ’projektskepsis’ 
bland utförarenheterna, även om det finns sådana inslag i materialet också, 
men väl att enhetscheferna förefaller vana vid propåer om medverkan i pro-
jekt- och utvecklingsverksamheter, och vid att snabbt ’läsa av’ och sortera så-
dana utifrån ett nyttoperspektiv. Men också utifrån ett mer principiellt per-
spektiv. Signaler som tolkas som tecken på alltför oförblommerad ’styrnings-
iver’ från stabens sida, t.ex. med avseende på vad insatserna skall leda till, 
föranleder reaktioner. Åtminstone i den mån de uppfattas tumma på mot prin-
cipen om enheternas självstyre i alla frågor av ’hur’-karaktär. 

De uppfattade oklarheterna med Fair tycks alltså inte haft med förändrings-
idéerna i sak att göra. Den mer principiellt viktiga frågan, i behov av ’förtyd-
liganden’, var snarare vem som i slutändan har rätten att avgöra om en föränd-
ring av enheternas arbetssätt skulle ske, och i vilken grad. När förvaltnings-
chefen påtalade att det inte skall vara någon ”färdig modell”, utan en struktur 
som man ”testar tillämpningen” av, så var det mot bakgrund av att ett mål om 
certifiering implicerar att något de facto skall införas. Och när en annan chef 
förklarade att hon ”vill lägga ribban själv”, så handlar det om att inte låta nå-
gon annan bedöma vad som är ’rätt’ sätt att tillämpa verktygen på.

Bortom utvecklingsetikettens allmänt positiva klang, tycks den alltså i Jär-
fälla även stå för något mer specifikt, och ha en innebörd som är kopplad till 
rådande förhållanden mellan kommunledning och utförarförvaltningar. Det är 
utifrån denna relation som motsatsförhållandet mellan ’utveckling’ och ’im-
plementering’ blir mest begripligt. Ur den synvinkeln är det mindre viktigt 
huruvida någon utveckling i substantiell mening faktiskt äger rum i ett projekt 
eller inte (eller om det t.ex. blott är fråga om att ”testa tillämpningen” av en 
färdig modell). Desto viktigare är bruket av själva etiketten i sig, och att enas 

                                                     
581 AK 2008-03-10.
582 LL 2008-04-25, sid. 9.
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om vad den står och inte står för. Detta eftersom den har att göra med den 
uppfattade gränsen för kommunledningens ’ledning’ av förvaltningsarbetet. 
Det finns även andra exempel i materialet på att detta är en gräns som bevakas 
aktivt och kontinuerligt, och där sådant som andas centralstyrning av vad en-
heterna ser som ’sina’ ansvarsområden ifrågasätts på principiella grunder.583

En viktig förutsättning för acceptansen av Fair var därför ett ’förtydligat’ 
erkännande av denna institutionellt betingade ordning. Erkännandet tycks här-
vidlag ha krävt att termen ’Fair-märkning’ städades undan från projektretori-
ken. Termen är problematisk eftersom den implicerar att enhetens rekryte-
ringsmetoder kan komma att ställas inför prövning och bedömning av en an-
nan instans.584 Och ur principiell synvinkel spelar det mindre roll vilken denna 
instans är, vad som spelar roll är att certifieringspratet på sätt och vis utmanar 
föreställningen om att rekrytering är utförarenheternas eget ’fulla ansvar’. 
Som en administrativ chef på tekniska förvaltningen utrycker sig; ”vem skulle 
komma utifrån och titta på det här, liksom?”.585

Nätverksarbete och skapandet av en publik 
Att diskussionen runt Fair-märkningen specifikt, och arbetets status mer ge-
nerellt, gavs stort utrymme i framställningen ovan har både att göra med tolk-
ningen om att den svarar för en viktig klassificering under etableringen av Fair 
i Järfälla, och med att det går att läsa en del av tjänstemannens fortsatta göran-
den, såväl i Fair:s styrgrupp som internt i Järfälla, i ljuset av denna inledande 
kontrovers. Delar av de sätt som det interna projektarbetet sedermera organi-
serades på kan också ses som betydelsefulla för (det symboliska) upprätthål-
landet av ett lokalt ’ägarskap’ till insatserna, vilket vi skall återkomma till.

Samtidigt svarar den här klassificeringsfrågan bara för en sida av lanse-
ringen av Fair gentemot utförarförvaltningarna. En andra aspekt handlar om 
tjänstemannen försök att få olika enheter att ’se nyttan’ med arbetet, och kopp-
lat till detta, ansträngningar före att hitta enheter som såg nyttan med Fair. 
Analytiskt är det här förstås två typer av göranden; där den ena rör gestalt-
ningen av projektets värden, eller ’ontologiseringen’, och den andra arbetet 
för att finna enhetschefer som var intresserade av denna ontologi.586 Vi i skall 

                                                     
583 Se bråket om friskvårdspeng, där staben fick backa trots att det hela var klubbat i fullmäktige 
584 Den är i detta avseende problematiskt egentligen oavsett om det är fråga om medverka i en 
process där man i efterhand enas om hur den gemensamma modellen bör se ut, eller om den är 
färdig från start. I bägge fallen betyder den att självbestämmandet dagtingas.  
585 Intervju GS 2008-01-24, sid. 7. 
586 Stabstjänstemännen har alltså ett visst handlingsutrymme inte bara i hur Fair presenteras 
gentemot organisationen, utan också i vilka delar av denna man väljer att sikta in lanseringen 
mot. Man kan beskriva det här som en fråga om att skapa rätt slags miljö för insatsen, men i . 
överförd mening också som en återspegling av Weick påpekanden om att det inte finns någon 
given eller fixerad omgivning som existerar bortom organisationen eller individen. Människor 
är med om att skapa den miljö som sedermera fungerar som möjligheter och begränsningar för 
dem, inte bara i kognitiv mening utan också i termer av konkreta relationer. Vad som är specifikt 
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börja med ’publikskapandet’, och uppmärksamma det som tjänstemannen be-
skriver som ”kontakter” och ”nätverksarbete” i organisationen. 

I teoretiska termer kan detta ’nätverksarbete’ eller publikskapande tänkas 
spela roll på flera sätt. På kort sikt kan det bidra till att skapa en miljö som är 
mottaglig för den typ av värden eller nyttigheter som Fair med visst fog kan 
sägas leverera. Men på längre sikt, och kanske viktigare, kan det även spela 
roll på indirekta sätt, där den ordning i vilken man väljer att närma sig parterna 
i organisationen kan påverka den interna ryktesspridningen om en föränd-
ringspraktik, och därmed även dynamiken i meningsskapandet kring arbetet i 
organisationen som helhet. Som två olika personalkonsulter uttrycker det: 

”[det kan vara viktigt att ta] de redan frälsta först. För då får du ju en skjuts, det 
smittar ju av sig om man pratar om det”587

”Ja, jag tror… det sprids ju mellan cheferna också, jag menar de träffas också 
mellan förvaltningarna”588  

Just ’personalkonsulterna’ som grupp förefaller haft en betydelsefull roll för 
skapandet av en sådan gynnsam inre miljö för Fair i Järfälla, åtminstone i in-
ledningsskedet, varför några ord bör sägas om deras plats i organisationen. 
Som ett led i den generella decentraliseringen av ansvar och uppgifter till 
självständiga resultatenheter i Järfälla är också huvuddelen av kommunens 
personaladministrativa tjänstemän utlokaliserade till utförarförvaltningarna. 
Deras uppgift är att fungera som ett ’stöd’ till enhetscheferna i olika frågor av 
personaladministrativ art (avtals-, arbetsmiljö och lönefrågor etc.). Men i 
praktiken tycks de även ha en viktig roll i att påminna enhetscheferna om in-
nehållet i kommunens övergripande personalpolitik. De fungerar som en ”för-
längd arm” mellan centrala staben och enheterna, som en av konsulterna ut-
trycker det.589 Eller som den projektansvarige tjänstemannen förklarar det: 

”man kan ju egentligen från vårt håll ’peka’ väldigt lite. Även om man kan säga 
så här, att vi har ju en organisation när det gäller personaldelar där … vi har ju 
personalfolk ute på varje förvaltning, som finns där, och som vi jobbar med 
också centralt. Och som ju har varit väldigt delaktiga i det här jobbet”590

Uttryckssättet om att man från centralt håll kan ”peka väldigt lite” känns igen 
från tidigare. Och i allmän mening är personalkonsults-nätverket kanske ett av 

                                                     
för tjänstemännen på personalstaben är att ’omgivningen’ här har två sidor. Dels den yttre (in-
terorganisatoriska), dels den inre (inomorganisatoriska) ’samverkanskontexten’. Från ett me-
ningsstyrningsperspektiv förefaller det angeläget att inte bara förklara vad som pågår i den yttre 
kontexten, utan även att upprätta rätt sorts publik för dessa förklaringar i den inre kontexten. 
587 GS 2008-01-24, sid. 13. 
588 GH 2008-04-14, sid. 5. 
589 GH 2008-04-14, sid. 4. 
590 LB 2008-03-27, sid. 14.
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de viktigare ledningsverktygen som centrala staben förfogar över, i frånvaron 
av någon otvetydig beslutsrätt över hur enheterna arbetar med personalpoliti-
ken. Men i mer specifik mening erbjuder de också en infrastruktur i sökandet 
efter ’rätt publik’ för olika utvecklingsinitiativ som staben söker sjösätta.591

Personalkonsulterna står för en kunskapsresurs, i termer av en omfattande lo-
kal personkännedom, vars värde en av dem beskriver på följande vis: 

”[Tjänstemannen] jobbar ju mycket utifrån att, vad skall vi säga, ta fram ’de 
goda exemplen’. Alltså hon känner av organisationen. Och så kan jag ju också 
känna, om jag får en fråga från [tjänstemannen] ’vilken enhet eller vilken chef 
tror du skulle vara intresserad av det här, att testa?’. Jag menar det vet jag med 
– ’den och den’. Den personkännedomen har vi ju, både [tjänstemannen] och 
jag, och jag då mer i vår chefsgrupp. Att ’ja, hon eller han skulle gärna testa det 
här’. Det kan jag nästan säga på förhand, jag vet hur den personen ’är’ eller 
’leder’ sin personal och sin verksamhet’”592

Personalkonsultens påpekande om att den ansvarige tjänstemannen har för 
vana att ’känna av organisationen’, stämmer också väl överens med hennes 
egna beskrivning av hur Fair lanserats gentemot enheterna. Hon menar att man 
från stabens sida är ganska ”offensiva”, och att man inte ”sitter och inväntar” 
att informationen skall sippra ned från övergripande ledningsgrupper till lägre 
nivåer i organisationen. Arbetssättet är mer uppsökande än så; 

”Ja, vi pratade med alla. Både på driftchefsträffen och kanske på förvaltnings-
chefsträffen, men framförallt […] sedan med personer. Med personalkonsulter, 
med chefer. – ’Titta det här är intressant!’. Och diskuterar just vad gäller [den 
enskilda] förvaltningen. Vi tog diskussionen på många håll. […] [och vi] ’säljer 
in’ saker utifrån att ’det finns ett värde’ och att ’det är något som skall göras’, 
och försöker förklara”593

Nätverksarbetet möjliggjorde således en riktad, och decentraliserad, lansering 
av Fair inom organisationen. Tillgången till personkännedom och kontakter 
kan på lite olika sätt ha spelat roll för den bild av Fair som gradvis tycks ha 
etablerats inom kommunen i stort, (vilket skall diskuteras vidare om en stund). 
Men den decentraliserade presentationen hade troligen också en annan och 
mer omedelbar funktion i sammanhanget, i det att den gav utrymme för en 
anpassning av ’pratet’ mot olika lokalt upplevda behov och värden. Detta är 
temat för nästa avsnitt: 

                                                     
591 Eller som personaldirektören uttryckte sig ovan, för arbetet med att ”hitta […] intresserade 
människor snedstreck eldsjälar i organisationen […] som tycker det verkar spännande.” PF
2008-03-18, sid . 3. 
592 GH 2008-04-18, sid. 3-4.
593 LB 2006-02-02, sid. 10 
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Att finna ”nyttan”
Som personaldirektören förklarade i ett tidigare avsnitt kan man från stabens 
sida i Järfälla ’inte säga att ’så här skall ni göra’ gentemot enheterna, i frågor 
som är deras ansvar. Istället måste man ”ge en idé och en möjlighet, och en 
finansiering och resurser”, och leta reda på människor i organisationen ”som 
tycker det verkar spännande”. Samma förhållningssätt återkommer i intervju-
erna med tjänstemannen. Hon beskriver lanseringen som ”offensiv”, men in-
flikar samtidigt att ”vi har lärt oss att vara ganska lyhörda” inför signaler om 
enheterna anser sig ha ”intresse och ork” att arbeta med en insats.594

Man skulle kunna se denna ’lyhörda offensiv’ som ett slags sonderande 
arbetssätt med flera bottnar. Personaldirektörens formulering om att man 
’måste ge en idé’ kan här jämföras med en tidigare refererad enhetschefs på-
pekande om att tjänstemannen är duktig på att ”få oss att tro att det är vi som 
har kommit på det”.595 Uttalanden som dessa ger en indikation om att ’lyhörd-
heten’ inte bara handlar om att söka rätt på intresserade människor i organi-
sationen, utan också om förmågan att fånga upp och kanalisera olika personers 
redan befintliga idéer, intressen och upplevda behov till projektarbetet. 

Detta intryck förstärks av intervjuerna med enhetscheferna. Genomgående 
menar dessa att det kändes som att Fair passade ihop bra med sådant man 
redan intresserade sig för. Men beskrivningarna av vad detta bestod i skiljer 
sig åt en del. På en förvaltning har man bekymrat sig över en framtida brist på 
arbetskraft, och uppfattat Fair som en möjlighet att bli mer attraktiv som ar-
betsgivare.596 En chef på en annan förvaltning menar istället att mängden an-
sökningar tar för mycket tid i anspråk vid rekryteringar, och att projektet kan 
bidra till att förenkla processen genom nyttjandet av ett dataverktyg.597 Två 
chefer på en tredje förvaltning förklarar att det var fokuseringen på mångfald 
och icke-diskriminering vid rekrytering som var intressant, bl.a. eftersom man 
känt sig ifrågasatt vid några tillfällen i samband med tidigare rekryteringar.598

Ytterligare andra chefer lyfter fram Fair:s koppling till frågor om medarbetar-
samtal och lönekriterier, värdet av en mer rationell rekryteringsprocess etc.599

Att en och samma insats kan ses ur olika synvinklar, och att olika aktörer 
kan ha skilda bevekelsegrunder för medverkan, är inte märkligt i sig. Men 
enhetschefernas beskrivningar av kopplingen mellan projektet och de egna be-
hoven ger ändå en antydan om värdet av tjänstemannens decentraliserade och 
personliga ’insäljning’, där information kompletterats med dialog om pro-
jektets syften och innehåll. Som hon påpekade måste förankringen handla om 
                                                     
594 LB 2008-03-27. 
595 LL. Andra chefer använder uttryck som skulle kunna tolkas i samma riktning, där tjänste-
mannen beskrivs som engagerad och drivande men också som väldigt ’öppen’ och just ’lyhörd’, 
bra på att ’lyssna in’ och på att ’prata med folk’ etc. 
596 AK 2008-03-10.
597 BE 2008-04-23.
598 IB 2008-04-16, LL 2008-04-15.
599 GS 2008-01-24, SE 2008-04-25.
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att man ser ’varför skulle vi vara med’ och att ”diskussionen förs ju med alla 
inblandade [för att] försöka förstå vad det handlar om”. Det som förenar dessa 
och andra uttalanden är bilden av ett presentationssätt som aktivt har utforskat 
anknytningspunkterna mellan Fair och en lokalt upplevd verklighet. 

Att skapa ett ’lokalt ägarskap’
Betydelsen av den här typen av sonderande eller ’lyhörd’ insäljning tycks up-
penbar på flera sätt. Många av de medverkande enhetscheferna ger t.ex. ut-
tryck för en ganska reserverad hållning inför centrala utbildnings- och pro-
jektinitiativ över lag. Såsom när den tidigare citerade förvaltningschefen be-
tonar vikten av att hålla borta alla ’störprocesser’, som inte gynnar enhetens 
’framgångsrikhet’. Eller som när en biträdande chef på en annan förvaltning 
menar att ”man får välja det som man känner att ’det här har vi glädje av’, och 
det måste man ju tåla centralt”600, och när en chef på en tredje förvaltning på-
pekar att ” vi har nog med den verksamheten vi har, så det går inte att hoppa 
på allting […] man måste hålla emot lite”601. Trots dessa generellt avvaktande 
attityder har de dock ändå valt att delta i Fair.  

Att presentationen var ’lyhörd’ behöver inte innebära att projektplanerna 
har förvanskats eller förvrängts beroende på publik. Möjligen har vissa 
aspekter betonats framför andra i olika sammanhang, eller så har framställ-
ningen bara varit tillräckligt mångtydig för att olika aktörer kunnat fånga upp 
delvis skilda budskap i det som kommunicerats. (Några informanter använder 
också ord som ’vag’, ’diffus’ och ’lite rörig’ för att beskriva tjänstemannens 
första presentation).602 Exakt vad som har sagts till vem i processen är dock 
inte det viktiga här. Det relevanta är att presentationen tycks ha givit stort ut-
rymme för den enskilda enheten eller förvaltningen att på egen hand slå fast 
vad projektets konkreta värde och nytta består i, och att därmed även definiera 
vad insatsen ’handlar om’ och syftar till. Med en förvaltningschefs ord:  

”det var ju väldigt öppet från början, men vi såg […] vi kunde lätt se det, alltså 
’översätta’ det till vår värld, att det passade oss väldigt bra. Sedan nästa steg var 
ju att vi själva fick, det byggde ju inte på någon form av centralstyrning, utan 
vi gjorde själva en treårs-utvecklingsplan [för] hur vi skulle kunna jobba.[…] 
Sedan var det i princip att begära stöd från projektet för att genomföra det.”603

Med undantag för certifieringspunkten, uppfattades projektförslaget som ”väl-
digt öppet” menar förvaltningschefen. Samtidigt sätter han också fingret på en 
anda dimension i den ’lyhörda’ approachen under lanseringen, där öppenheten 
även omfattat hur enheterna skulle arbeta med insatsen. Formulerandet en 
egen arbetsplan manifesterar att det inte är fråga om någon ’centralstyrning’ 

                                                     
600 BE 2008-04-23
601 GH 2008-04-18.
602 Samtidigt som de är engagerande.  
603 AK 2008-03-10, sid. 7. 
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utan om ett arbete vars omfattning och form man själv råder över. Tjänste-
mannen förklarar att hon bedömde det som viktigt att ”låta varje förvaltning 
ta sitt steg”604 och beskriver tanken med det decentraliserade upplägget av 
projektarbetet på följande vis:  

”Vi hade först tänkt att vi skulle utbilda samtliga chefer i stora utbildningar. 
Sedan gjorde vi så att vi tog det […] förvaltningsmässigt, för att det var bättre 
att göra det så. Därför att man då kunde diskutera ’hur kan man göra?’, ’vad är 
de viktigaste sakerna för oss?’, ’i vilken ordning skall vi ta de olika utbildnings-
stegen’ och ’vad är det för något vi behöver jobba med?’”605  

Resonemanget kan ses på ett par sätt. Å enda sidan är det pragmatiskt motive-
rat att låta olika enheter jobba utifrån sina förutsättningar, eftersom dessa kan 
skilja sig åt en del. Men samtidigt kan decentraliseringen också ses som bety-
delsefull för frågan om vems projektet uppfattas vara. Premissen att man får 
planera, prioritera och övervaka arbetet på egen hand signalerar en kravlöshet, 
eller åtminstone en medverkan där kraven primärt formuleras av deltagarna 
själva, och där Fair fungerar som ’stöd’ för de egna ambitionerna. Den decent-
raliserade planeringen kan på det viset bidra till etablerandet av känslan av ett 
lokalt ägarskap till insatserna. Vilket i sin tur framstår som viktigt i en miljö 
som präglas av starka utförarenheter och begränsad central beslutskompetens. 

Därtill är det lite symptomatiskt att tjänstemannen talar om arbetets olika 
’utbildningssteg’ i citatet ovan. Relativt omgående i lanseringen bestämde sig 
en av kommunens större utförarförvaltningar för att delta fullt ut i projektar-
betet, och att prova på en tillämpning av Fair:s rekryteringsmodell i sin hel-
het.606 Men i övriga förvaltningar var intresset till en början mer avvaktande. 
Gemensamt för många av de enhetschefer som senare kom att delta i arbetet 
tycks ha varit att man i första läget bestämde sig för att just ’delta i en utbild-
ning’ om den aktuella rekryteringsmodellen.607 Först därefter har man gått vi-
dare i processen med att också prova på metodiken. En av de intervjuade che-
ferna har faktiskt aldrig uppfattat sig ha trätt in i ett ’projekt’ över huvud taget. 
Hon har kort och gott betraktat verksamheten som en utbildning.608

Intervjuerna med enhetscheferna och tjänstemannen ger sammantaget bil-
den av en presentation med mjuk framtoning. Arbetssättet har styrts av ett 
sonderande förhållningssätt som dels sökt utröna vart i organisationen ’in-
tresse och ork’ funnits för projektet, men som även utforskat vilken typ av 
intresse olika enhetschefer i så fall hyser och vad för typ av arbete de anser sig 
orka med. Den uppsökande metodiken har bäddat för dialog runt deltagandet 
syften och omfattning, och på sätt och vis även om vad projektet handlade om.  

                                                     
604 LB 2008-03-27,sid. 10. 
605 LB 2008-03-27,sid. 4. 
606 Det är chefen för denna förvaltning som beskrev Fair som ’väldigt öppet’, ovan.
607 GC 2008-02-27, LJ  2008-04-21. 
608 MG 2008-04-15. 
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6.4 Meningsstyrning i lanseringen mot utförarenheterna 
Tid spelar roll i meningsskapandeprocesser, och de första försöken att inne-
bördsbestämma en situation eller företeelse har i regel stor betydelse för vad 
som sedan uppfattas av densamma. Provisoriska betydelser blir självförstär-
kande då de kommer att utgöra den lins genom vilken efterkommande skeen-
den betraktas. Som har diskuterats tidigare är därför också utrymmet för pro-
aktiv meningsstyrning störst i de tidigaste faserna av mötet med en ny förete-
else eller situation.609 I Järfälla skedde detta första möte för de olika enhets-
chefernas vidkommande oftast genom muntliga och personliga föredragningar 
från den ansvarige tjänstemannens sida 

Med den här studiens teoretiska perspektiv är det prat som har pågått under 
dessa möten att betrakta som försök från tjänstemannen sida att etablera refe-
renspunkter för sina motparter, till stöd för deras tolkningsprocess av Fair. 
Gestaltandets roll som instrument för meningsstyrning handlar till stor del om 
att aktivt underlätta den andres förståelse genom att visa på kopplingarna till 
andra företeelser, som motparten redan känner till. Eller om man så vill, om 
förmågan att selektivt aktivera vissa redan befintliga meningssystem hos den 
andre. Så har här skett både genom bruket av etiketter, och genom analogier 
med och direkta hänvisningar till saker som mottagarna har erfarenhet av se-
dan tidigare.   

Etiketterna och frågan om makten över ett förändringsarbete   
Att Fair har benämnts som ett ’EU-projekt’ och som ett ’utvecklingsarbete’ i 
mötet med utförarförvaltningarna, och att relationen till andra organisationer 
har beskrivits som ett ’erfarenhetsutbyte’ i ’samverkan’, är ur den synvinkeln 
logiskt. Ord är betydelsebärande i den grad de är kända för mottagaren, och i 
det här fallet tycks vokabulären dessutom ha lagts fast redan i PoU-stabens 
första kontakter med Fair. Men som har påpekats tidigare är effekten av dessa 
omskrivningar också att partnerskapet som arbetsform, varken har synlig-
gjorts eller problematiserats under lanseringen. Istället för att förklara särdra-
gen i arbetet har den valda terminologin verkat i motsatt riktning, genom att 
göra arbetet till ett i mängden av projekt. En rimlig gissning är att den här 
typen av normaliserande benämningar av Fair som praktik, har bidragit till 
frånvaron av frågor kring partnerskapskonstruktionen som sådan. 

Mot bakgrund av Fair:s relativt långtgående förändringsambitioner kan 
denna icke-diskussion framstå som funktionell ur mobiliseringssynpunkt. 
Men å andra sidan är det tydligt att förändringsviljan ändå har lyst igenom den 

                                                     
609 D.v.s. innan olika aktörer på egen hand hunnit bilda sig en uppfattning av vad som pågår. 
Det här resonemanget är i princip tillämpligt vid alla typer av interaktion mellan olika aktörer, 
såväl inom som mellan organisationer, och ur den synvinkel finns det förstås många olika parter 
som kan ha inverkat på det bild av Fair som etablerats i Järfälla. 
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i övrigt ganska mångtydiga presentationen, vilket reaktionerna på certifie-
ringsfrågan visar. Episoden är intressant eftersom den blottlägger ett aktivt 
kategoriseringsarbete där utförarenheterna krävt förtydliganden om huruvida 
arbetet är att betrakta som ’utveckling’ eller ’implementering’. Pratet om en 
Fair-märkning antyder en målsättning om att enheternas rekryteringsmetoder 
kan komma att ställas inför framtida bedömning, vilket tangerar den mer prin-
cipiella frågan om vem som i slutändan bestämmer över dessas arbetssätt.610

Noterbart i sammanhanget är dock att denna principdiskussion inte har föran-
lett några frågor om partnerskapets ställning eller roll i sig, eller om vilka ut-
fästelser kommunen gått med på i deltagandet i denna samverkansform.611

Man kan tolka det här på några olika sätt. Dels, som ovan, att tjänsteman-
nens beskrivningar av Fair tonat ned ’partnerskapet’ som företeelse till den 
grad att det helt enkelt inte uppmärksammades på enhetsnivå. Men en annan 
tolkning är att ointresset för arbetsformen inte bara har att göra med bruket av 
terminologi under presentationen, utan kanske även med det faktum att ’kom-
munens’ eventuella relationer med andra aktörer i en yttre miljö är av sekundär 
betydelse från utförarförvaltningarnas perspektiv. Av större vikt är istället att 
bevaka premisserna för deras självbestämmande inom kommunen som sy-
stem, eftersom det är ett revir som man uppfattar att centrala staben emellanåt 
försöker förminska på mer eller mindre förtäckta sätt. 

På jakt efter nyttan, och en lokal mening 
I sammanhanget svarar dock pratet om en Fair-märkning för en mindre avvi-
kelse, eller upplevd dissonans, i en lansering som i övrigt befunnit sig på 
tryggt avstånd från laddade gränsdragningar mellan central styrning och lokal 
autonomi. Tjänstemannens presentationssätt har präglats av en mjuk och ’ly-
hörd’ framtoning, där såväl frågan om varför projektet var angeläget som del-
tagandets omfattning och form var föremål för dialog med respektive chef. 
Förutom etiketten ’utveckling’ tycks även termen ’utbildning’ ha använts fli-
tigt för att beskriva projektets innehåll. Båda dessa ord är positivt laddade, 
men de signalerar också en slags kravlöshet i deltagandet, och en frånvaro av 
styrning. Dessa drag lägger sammantaget grunden för ett slags lokalt ägarskap 
till arbetet, och kan i större mening tolkas som en symbolisk bekräftelse av 
utförarförvaltningarnas självbild som semi-autonoma organisationer.  

Ur teoretisk synvinkel kan man betrakta den här inkännande presentationen 
som möjliggörande för en lokalt lämpad meningsskapandeprocess, där förstå-
elsen av Fair:s mer konkreta syften och innebörd tillåtits variera mellan olika 
                                                     
610 Termen ’utvecklingsarbete’ kan här tolkas som en markering om att man själv förbehåller 
sig rätten att definiera målen för arbetet efter hand och att avgöra vilka förändringar som kan 
bli aktuella. ’Implementering’ står för motsatsen, d.v.s. ett arbete där man delvis frånhändar sig 
bestämmandet över vad det hela skall leda till (vilket man inte var intresserad av). 
611 Vad som däremot förekommer i intervjuerna med enhetscheferna är analogier med andra 
projekt- och utbildningsinitiativ som centrala staben tidigare sjösatt (ofta med åtföljande påpe-
kanden av typen att ’man får välja det man har glädje av, och de måste de tåla’).
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sammanhang. I vissa fall har verksamheten betraktats som ett ´projekt’ där 
arbete sker enligt en projektplan och således svarar för ett relativt formaliserat 
deltagande. I andra fall tycks premissen snarare ha varit att formen för (och 
graden av) medverkan får växa fram efter hand, och i något fall verkar Fair ha 
reducerats till ett erbjudande om utbildning i rekryteringsmetodik. Grunden 
för det här flexibla skapandet av lokal mening står att finna i ett omfattande 
fotarbete från tjänstemännens sida, där huvuddelen av informationen om sats-
ningen har givits muntligt i personliga möten med olika enhetschefer.  

Behovet av intrycksstyrning? 
Metodiken under lanseringen av Fair i Järfälla är i det här avseendet också 
intressant för en diskussion om meningsstyrning, på ett par sätt. Det ena har 
att göra med att det alltså inte är en mening som tjänstemannen har försökt 
etablera under presentationen. Snarare har arbetssättet handlat om att ta reda 
på vad motparterna redan är intresserade av, om det finns något kring rekry-
tering de har upplevt som besvärligt, och sedan försökt koppla detta till Fair. 
Följden av detta har blivit att en rad olika bilder av vad Fair handlar om har 
etablerats i förvaltningen. Denna metodik har sannolikt underlättat mobilise-
ringen, men den tycks också fordra fortsatta åtgärder för att se till så att dessa 
bilder också kan fortleva under genomförandeprocessen. 
 Vi skall titta mer specifikt på hur denna fråga hanterades i partnerskapets 
styrgrupp i nästa avsnitt. Men om man ser till det interna upplägget av arbetet 
i Järfälla är de uppenbart att åtminstone ett par saker gjordes under lanse-
ringen, som kan ha underlättat för olika grupper att få ha sina specifika förstå-
elser av Fair i fred. Dels valde tjänstemannen att organisera genomförandet 
enhetsvis, där man fick göra saker i sin egen ordning, utan att behöva ta hänsyn 
till andra enheters sätt att arbeta med rekryteringsmodellen. Dels centrali-
serade hon all redovisning av arbetet till den centrala staben. Tillsammans med 
det faktum att även ansökningsförfarandet hade skötts centralt, förefaller det 
därmed också som att enheterna har haft mycket lite direkt kontakt med, och 
insyn i, den sida av Fair-arbetet som rörde Esf och Equal.        

Skapandet av en publik 
Det andra som är intressant är att försöket att nå fram till rätt personer i för-
valtningen, var en så tydlig del av lanseringen i Järfälla. Det uppsökande och 
nätverksorienterade arbetssättet har handlat om att hitta rätt sorts publik för 
introduktionen av en ny och obekant företeelse i organisationen. Det är inte 
bara bilder av saker i den yttre omgivningen som har ’upprättas’ i Järfälla, 
utan också delar av denna mottagande miljö i sig, vilket i förlängningen också 
illustrerar att varken omgivningen eller den organisation som ger mening till 
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denna omgivning bör betraktas som statiska företeelser.612 Det har funnits ett 
handlingsutrymme i att påverka vilka parter som aktiverats i uttolkandet av 
Fair, och detta handlingsutrymme har använts på ett ganska medvetet sätt. 

På kort sikt har detta nätverksarbetet förbättrat förutsättningarna för fram-
gång i projektarbetet, när de mest intresserade har valts ut att delta. Men på 
längre sikt har chanserna också stärks för en positiv ryktesspridning om Fair i 
organisationens som helhet. Lanseringsmetoden påminner en hel del om per-
sonaldirektörens ’snöbollsfilosofi’, där man börjar i liten skala med ’eldsjä-
larna’ för att därefter söka koppla på fler aktörer och mer ’struktur’ i takt med 
att intresset växer och den nya verksamheten ’sätter sig’ i organisationen. 

Symbolisk anpassning 
Sammanfattningsvis går det alltså att urskilja ett antal drag i tjänstemannens 
arbetssätt som framstår som funktionella för etablerandet av Fair i Järfällas 
inre organisatoriska kontext. Metodiken tycks också ligga väl i linje med PoU-
stabens vanliga arbetssätt, där man har för vana att förlita sig på olika former 
av övertalning, dialog och ’förankring före’ som påverkansinstrument i per-
sonalfrågor. Den röda tråden i denna ’processinriktade’ metod går igen i ge-
staltningen av Fair, som präglas av ett systematiskt nedtonande av signaler 
som kan antyda försök till uppifrånstyrning av enheternas arbetssätt. Av stor 
betydelse i sammanhanget är nyttjandet av termer och etiketter som är tillräck-
ligt töjbara för att kunna tolkas på olika sätt i olika läger. Båda dessa aspekter, 
töjbarhet och undvikandet av styrningsmarkörer, kan ses som viktiga för Fair-
partnerskapet att passa in i den institutionella ordning som präglar kommunens 
inre miljö. De återkommer därför också i en längre diskussion i kapitel 8. 

6.5 Fågelsången och fågeln – skenet runt Fair     
Även om de första intrycken av en ny företeelse ofta spelar stor roll för vad 
som senare uppfattas av densamma, så är inte initiala innebördsbestämningar 
huggna i sten. Nya intryck kan tillkomma i senare skeden som får betraktaren 
att omvärdera det han eller hon tyckt sig se. Och på samma vis är ’prat’ inte 
den enda typen av betydelsebärande signaler som kommer en organisation till-
handa från omgivningen, utan en i raden av ’vinkar’ som kan bidra till for-
mandet av bilden av vad som pågår ’där ute’.  Ett partnerskap försvinner kort 
sagt inte bara för att man inte pratar om det, och i den mån deltagandet i Fair 
genererar upplevelser som bryter mot de förväntningar som knutits till insat-
sen kan rimligheten i den första tolkningen komma att ifrågasättas.  

                                                     
612 Vad som finns är ett töjbart nät av relationer och signaler som bärs fram av individer. Tjäns-
temannens roll som spindel i nätet består både i att väva samman vissa aktörer med andra på ett 
ändamålsenligt sätt, och att översätta och filtrera den kommunikation som sker mellan dem.  
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Som påpekats förut handlar meningsstyrning därför heller inte bara om att 
finna lämpliga förklaringar och rättfärdiganden av den företeelse som organi-
sationen engagerat sig i. Det kan också finnas behov av att intervenera i och 
försöka symboliskt anpassa de företeelser i omgivningen som är i behov av 
förklaring. Som Sutton & Louis visar måste den här sortens agens inte vara 
omfattande eller speciellt handfast för att forma det som andra kan greppa och 
uttolka.613 Ordning kan skapas inkrementellt, och mening stabiliseras med 
ibland små medel.614 I Fair:s fall kan det handla om att tona ned eller mjuka 
upp sådana aspekter av partnerskapet som skulle kunna uppfattas som proble-
matiska i hemförvaltningen, eller om att aktivt lyfta fram och manifestera si-
dor som stärker de bilder som initialt har upprättats på hemmaplan. D.v.s. så-
dana typer av göranden som kan ha betydelse för upprätthållandet av ett lämp-
ligt sken runt Fair, och för frågan om vad som syns och hörs av praktiken.615

    Vi skall i det här avsnittet titta på processen i partnerskapets yttre styrgrupp, 
där Järfälla-tjänstemannen företrädde sin organisation, och då framförallt med 
fokus på frågan om vilken roll handlandet i denna grupp kan ha spelat roll för 
intrycksstyrningen kring Fair. Förutsättningarna i den här delen skiljer sig 
dock lite från de föregående, i så måtto att det inte är bara är Järfälla-tjänste-
mannen som kan antas måna om Fair framtoning i olika läger. 616 Handlingar 
för att upprätthålla ett lämpligt sken runt arbetet kan både ske i form av kol-
lektiva beslut eller enskilt, påverkas av andra styrgruppsmedlemmar, och 
dessutom vara av olika art. Men med det sagt är det egentligen likväl handlan-
det som sådant, med avseende på vad som har synliggjorts och osynliggjorts 
av partnerskapet för olika publiker, som är mest intressant för studien. 

Det tysta mandatet  
I de tidigare avsnitten uppmärksammandes frånvaron av explicita diskuss-
ioner om partnerskapsformen i sig, såväl på PoU-staben som under lanse-
ringen gentemot utförarenheterna. Personaldirektörens påpekande att tjänste-
mannen ’vet’ vart gränserna går i sammanhang som dessa, vilket implicerade 
ett slags tyst mandat i hennes roll som företrädare för Järfälla. Och presentat-
ionen mot enheterna tycktes ytterligare skymma partnerskapet som företeelse, 
med referenser till ’erfarenhetsutbyte’, ’utbildningar’ och ’EU-projekt’. En 
första fråga är därför hur den här typen av omskrivningar och ’tysta mandat’ 
har kommit till uttryck i de överläggningar som faktiskt har skett inom part-
nerskapets styrgrupp, och vilken position tjänstemannen har intagit i dessa.  

                                                     
613 Sutton & Louis (1987).
614 Porac et al (1989).
615 Därmed inte sagt att försök att påverka skenet runt en verksamhet är synonymt med ’tomma’ 
symbolhandlingar. Den här undersökningens perspektiv fokuserar på handlingars symboliska 
sidor, oavsett om dessa handlingar sedan inbegriper substantiella förändringar eller inte.    
616 Hit hör även partnerskapets koordinator och andra organisationers representanter i styrgrup-
pen, samt möjligen en del andra aktörer – t.ex. på staben i Järfälla kommun. 
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Pengar, information och vem som pratar för vem 
Valet av Fair som kontext för studien grundades bl.a. på kombinationen av 
partnerskapets relativt konkreta förändringsambitioner och de medverkande 
parternas brist på tidigare erfarenhet av arbete i denna form. Tanken var att 
dessa omständigheter kunde antas bidra till att framkalla diskussioner om pre-
misserna för arbetet, vilket kunde ge ett bra material för analysen. Så har också 
skett i styrgruppen, men inte primärt med avseende på gruppens roll i det ge-
mensamma utvecklingsarbetet. Järfälla-tjänstemannen menar i en tidig inter-
vju att man inte haft tid för alla frågor ännu, samtidigt som hon ger en indikat-
ion om vad mötestiden har vigts åt för typ av frågor under partnerskapets 
första nio månader: 

”alltså, vi har ju inte hunnit hur långt som helst. Jag kan väl säga så här att 
ramarna och formalia för att det skall vara ordentlig ekonomiuppföljning, att vi 
skall planera och följa alla direktiven, att vi skall försöka se vad som gäller –
det tror jag är accepterat, och inte bara ses som något väldigt krångligt nu. Li-
kaså det här med upphandling, eller att diskutera kravspecifikationer.[…]. Ut-
vecklingsdelen, vad som skall användas, och hur man skall arbeta och inte ar-
beta – där tror jag fortfarande att vi jobbar ganska mycket var och en för sig.”617

Hennes beskrivning av vilka frågor som stått i centrum under den här perioden 
bekräftas i intervjuerna med andra styrgruppsdeltagare. Mycket tid har lagts 
på att klara ut arbetets ekonomiska premisser och kanske framförallt förhål-
landet mellan partnerskapet och Järfälla kommuns regelverk och rutiner för 
upphandling, fakturering etc. Järfälla-tjänstemannen beskrivs av andra som 
principfast i dessa diskussioner, och själv menar hon att hon fick ta på sig en 
”formaliserad och fyrkantig” roll i gruppen.618 Hennes agerande kan ses i lju-
set av att Järfälla kommun hade accepterat uppdraget att fungera som ’bank’ i 
något som svarade för en ny och obekant samverkansform. Personaldirektören 
hade därtill utfärdat ’generalorder’ om att man inte ”hitta på någonting” (se 
ovan). Det fanns således en del ganska konkreta sakskäl för principfastheten. 

Vid sidan av dessa sakskäl går det dock även att göra en mer symbolisk 
läsning av tjänstemannens agerande, där ekonomidiskussionen tangerar större 
frågor om kontrollen över vad som sker i den yttre kontexten. Och mer precist 
om vems regler partnerskapet skall lyda under. Just eftersom Järfälla funge-
rade som administratör av den gemensamma ekonomin ställs möjligen frågan 
om samverkansorganets status lite mer på sin spets här än på andra håll inom 
partnerskapet. Eventuella speciallösningar i regelverket märks och syns in-

                                                     
617 LB 2006-02-02. ”vi fattar beslut om gemensamma utbildningsinsatser, vi fattar beslut om 
det transnationella arbetet – vi skall nu ha ett studiebesök till Österrike […] vi fattar beslut 
om…nu håller vi på att ta fram lite profilprodukter, för att börja satsa lite mer på vår externa 
profilering. […] Vi har haft budgetdiskussioner, fattat beslut om den nya budgeten, det var en 
stor grej.”
618 LB 2006-02-02, sid. 13 
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ternt här på ett sätt som kanske inte är fallet hos övriga partners, och där spe-
ciallösningarna i sig kunde implicera att partnerskapsformen var just en ’spe-
ciell’ företeelse.619 Och som sådan möjligen något som kan behöva problema-
tiseras och skärskådas i lite högre grad än vad som varit fallet.  

Den här typen av markeringar från tjänstemannens sida kan alltså möjligen 
haft viss betydelse för hur partnerskapet uppfattas – och inte uppfattas – på 
hemmaplan. En andra typ av fråga som tjänstemannen bidrog till att resa under 
det tidiga styrgruppsarbetet rörde den externa profileringen av partnerskaps-
arbetet. Diskussionen handlade om vem som skulle stå som avsändare i ny-
hetsbrev och annat informationsmaterial från Fair. Ämnets angelägenhet tycks 
inte ha varit lika uppenbar för alla deltagare i styrgruppen, varför Järfälla-
tjänstemannens synpunkter fick någon att höja på ögonbrynen: 

”Ja, det kan vara en så enkel sak som att man vill ge ut någonting som heter 
’nyhetsbrev’. […][Koordinatorn] hade skrivit ’kontakta Fair’, och då stod hen-
nes namn där. Och då blev det direkt … Järfälla kommun som säger att ’nja, 
men det skall stå namn på alla projektledarna där’. […]Jag blir så trött på att 
man hela tiden måste… Alltså, antingen är vi ett partnerskap, och då måste man 
också begripa att vi har en koordinator, då kan ju vissa kontakter tas därifrån”620

Den refererade deltagaren tolkade beteendet som ett uttryck för misstänksam-
het från Järfällas sida, och som del i en generell vilja att ”diktera villkor” och 
markera ”revir” gentemot övriga i partnerskapet.621 ”De ville faktiskt ha veto 
i det mesta” förklarar hon.622 Från den här studiens perspektiv är dock frågan 
om hur och i vems namn ett samverkansorgan kommunicerar utåt inte alldeles 
oviktig för hur det kan komma att uppfattas av andra. (Och kanske mer precist 
för om det uppfattas som ett eget organ eller inte, dvs som en företeelse som 
är något mer än blott en plattform för ’erfarenhetsutbyte’). Allt informations-
material försågs därefter med såväl avsändarnamnet Fair som namnet på med-
verkande organisationer samt projektledarna inom dessa.  

En liknande diskussion, angående vem som talar för vems räkning, uppstod 
senare också i samband med frågan om hur partnerskapet skulle ta emot besök 
utifrån. En styrgruppsdeltagare (från en annan organisation) menade att man 
fick tänka sig för när man utgav sig för att företräda Fair, så att det blev tydligt 
vad man företrädde – och vad inte. Järfälla verkar ha resonerat på samma sätt: 

                                                     
619 I den meningen att formella undantag indikerar att Fair är annorlunda mot ’vanliga’ samver-
kans- och utvecklingsprojekt. Att en företeelse delvis lyder under ’sina egna’ regler implicerar 
dessutom att den är ett organ med någon form av existens ’i egen rätt’ i förhållande till kom-
munen, vilket i princip aktualiserar frågan om hur man i så fall skall försstå företeelsens ställ-
ning visavi den egna organisationen.  
620 PH, 2006-01-17. 
621 PH 2006-01-17, sid. 12-13.
622 Järfälla-tjänstemannen berör inte själv episoden i intervjuerna varför det är svårt att veta vad 
namnmarkeringen bottnade i för typ av överväganden. 
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”Det var också [det här med] att företräda ’Fair’. Om man skulle ha studiebesök, 
eller ta emot studiebesök. Och vem… ja, är det okej att den och den agerar i 
Fairs räkning? […] Och så är det ju […] att är man Järfälla så kan ju inte någon 
från Integrationsverket stå där och säga att ’nu jobbar vi i projekt med Järfälla 
– då är jag Järfälla’. Alltså, man måste veta – var kommer man ifrån? Fair kan 
bli ett paraply, men man skall ändå veta att det är flera organisationer i det.”623

I intervjumaterialet finns ytterligare något exempel på episod som kan tolkas 
i samma riktning, d.v.s. att frågan om hur och när namnet Fair användes inte 
var oproblematisk från tjänstemannens perspektiv.624 Sammantaget kan dessa 
små markeringar om t.ex. nyhetsbrevens avsändare, och de lite större marke-
ringarna angående principerna för ekonomihantering ses som betydelsefulla 
för hur partnerskapet synliggjorts inom Järfälla kommun. Det fick inte bli 
fråga om en företeelse som lydde under egna regler och agerade i eget namn.  

Styrgruppens roll och befogenheter – en ickefråga? 
Även om det således finns tecken på att tjänstemannen aktivt har agerat för att 
etablera vissa typer av premisser för det gemensamma arbetet, så är dock från-
varon av agens på vissa andra områden lika intressant i sammanhanget. Och 
då framförallt vad gäller klargöranden om styrgruppens befogenheter som just 
styrgrupp för det gemensamma utvecklingsarbetet. Vare sig inledningsvis el-
ler senare i processen gjorde gruppen någon ansats för att precisera vilka frå-
gor man hade i uppdrag att besluta om, vad som skulle lämnas åt deltagarna 
att avgöra på egen hand, eller några andra frågor rörande gruppens ställning i 
relation till medverkande organisationer. Tjänstemannens ’tysta mandat’ 
tycks i det avseendet ha förblivit tyst även i partnerskapsöverläggningarna.  

Att döma av tidigare organisationsforskning förefaller den här typen av 
tystnader vara ganska vanlig inom styr- och ledningsgrupper av olika slag. 
Men även om frågan om vad och i vilken mening man styr över något inte 
alltid diskuteras i sig själv, kan den ibland komma till ytan på mer indirekta 
sätt. Rollfrågan tycks inledningsvis ha förorsakat viss förvirring även i Fair:s 
styrgruppsarbete.625 En deltagare, som kom in lite senare i gruppen, konstate-
rar att det var ”ganska mycket informationsfrågor […] och det har varit rätt så 
otydligt egentligen vad som varit beslut […] det har vi som suttit där inte alla 

                                                     
623 EM 2008-03-19, sid.6 
624 En annan episod (som inträffade senare under arbetet) gällde författandet av gemensam de-
battartikel från partnerskapet. Denna ganska segdragna fråga verkar i slutändan ha stupat på att, 
som en styrgruppsmedlem förklarar ”i Järfälla kom man fram till att det var omöjligt att för-
ankra det här som man skulle vilja göra” (UZ 2006-12-05, sid. 9) Artikelutkastet i sig beskrivs 
f.ö. av flera som ganska urvattnat efter en lång rad kompromisser. (LW 2006-10-26). 
625 En styrgruppsmedlem beskriver den tidiga arbetsprocessen i gruppen som lite ”famlande”, 
vilket hon menar kan ha haft att göra med olika bilder av vad arbetet konkret skulle generera. 
AT 2006-10-19,sid. 1 
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gånger förstått”626. Hon menar också att det först var svårt att begripa hur ra-
marna för arbetet såg ut: 

”när jag kom in i det, så tyckte jag att det var oerhört svårt att tränga in i allting. 
Vad det egentligen handlade om, och vad man hade för mandat? […] jag tyckte 
att det var väldigt svårt att fatta vad ett partnerskap var, varför det hette det […] 
och vad syftet var. Sedan så gjorde jag klart för mig själv ganska snart ändå, att 
det handlar om att utveckla någonting gemensamt. Och att det är ett gemensamt 
ansvar att utveckla det som man har sagt att man skall utveckla.”627

En annan deltagare menar att det ”tack och lov” egentligen inte var så många 
”’beslut’, eller att du måste ta ställning till saker som får återverkningar på den 
egna organisationen”628. De gånger man har fattat beslut i gruppen har det rört 
sig om planeringen av gemensamma ”utbildningar, erfarenhetsträffar, återby-
ten, studieresor” etc. och ofta i samband med information om vad som är på 
gång i projektet.629 Den här bilden bekräftas också av andra styrgruppsmed-
lemmar, och av koordinatorn som tillägger att man även fattat beslut om olika 
profilprodukter, den gemensamma budgeten, produktionen av en film osv.630

Agendan har varit välfylld, men inte omfattat saker som uppfattas ’få åter-
verkningar på den egna organisationen’. Järfälla-tjänstemannens ’tysta man-
dat’ verkar därmed inte ha ställts inför några större utmaningar. Men även hon 
tycks till en början ha varit lite konfunderad över gruppens mening: 

”det är inte alltid som jag uppfattar det som att vi i partnerskapets styrgrupp, 
som ju ändå är kärnan av det hela, ser Fair som en gemensam del. […] – Vad 
äger vi, och vad skall vi jobba med för någonting? Än så länge så är det mer så 
att … ja, vi vill nog kunna göra så mycket som möjligt i våra organisationer. 
[…] För jag menar så måste det ju vara, till dess att man kan lyfta frågan.”631

Det här uttalandet, och speciellt formuleringen om att det ’måste’ vara så, ger 
en indikation om att tjänstemannen egentligen inte var ointresserad av rollfrå-
gan i sig, men uppfattade det som omöjligt att lyfta den under rådande om-
ständigheter. Först måste processen ha sin gång på hemmaplan och därefter 
kunde man återkomma till det gemensamma perspektivet. Det som samtidigt 
gjorde situationen lite problematisk från hennes synvinkel var att otydligheten 
i gruppens uppdrag i praktiken medförde en kantring i det hon kallar ’ägar-
skapet’ till koordinatorns fördel. Hon förklarar att koordinatorns parallella rol-
ler som ledare av styrgruppen, initiativtagare till projektet och konsult med 
uppgift att genomföra utbildningar om rekryteringsmodellen gjorde att hon 

                                                     
626 UZ 2006-12-05, sid. 6. 
627 UZ 2006-12-05,sid. 7. 
628 LA 2008-01-23, sid. 19. 
629 ”Det har ofta varit blandad informations- och beslutspunkter” menar t.ex. LW 2006-10-26.
630 EL 2006-04-04. 
631 LB 2006-02-02. 
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”ibland funderar på ’vem äger den’ [rekryteringsmodellen], och framförallt –
vem äger möjligheten att utveckla detta?”632.   

Det frånvarande ’utvecklingsarbetet’
Tjänstemannens funderingar skall ses i ljuset av att det en bit in i processen 
alltjämt var så att styrgruppen inte hade ägnat sig åt någon översyn av rekry-
teringsverktygen som sådana. I projektupplägget var den typen av arbete tänkt 
att ske i ett antal s.k. ’temagrupper’, kopplade till olika element i den konsult-
framtagna modellen. Det var i dessa man, med koordinatorns ord, skulle ”gå 
på djupet” i utvecklingsarbetet, och lägga grunden för framtagandet a en ’Fair-
märkning’. Temagrupperna var öppna för intresserade personer i partnerorga-
nisationerna, och svarade på papperet för en slags länk mellan arbetet i olika 
lokala kontexter och partnerskapet som gemensam plattform. Men något mer 
konkret uppdrag definieras aldrig för dessa grupper.633 De informerade styr-
gruppen om sitt arbete mellan varven, men de fattade inga beslut om hur Fair-
modellen i sig borde förändras eller kompletteras, och lämnade heller inga 
formella förslag om Fair-märkningen för styrgruppen att ta ställning till.  

Med tiden tycks temagrupperna främst ha blivit till en arena för diskussion 
och erfarenhetsutbyten. Eller, som Fair:s ’metodutvecklare’ (den konsult som 
formulerat den ursprungliga rekryteringsmodellen) konstaterar: 

”Min bild [..][är att] det de egentligen har gjort är någonstans att sammanställa 
lite kunskap inom ett område. Det har bidragit till kunskapsutvecklingen hos 
partners, följaktligen. Men alltså, de har ju inte genererat någonting nytt. […] 
det har bidragit till kunskapsutveckling för de individerna som varit med, och 
som de sedan tar hem till sina organisationer. Men de har ju liksom inte kommit 
upp med något eget system precis”634

Det intressanta här är dock att temagruppernas lite frikopplade existens i för-
hållande till styrgruppen inte var en självklar ordning initialt. Järfälla-tjänste-
mannen menar att när man först pratade om saken var idén att ”de naturligtvis 
skulle lägga fram förslag för styrgruppen” men att det inte riktigt blev så. Det 
är möjligt att det kunde ha sorterats bättre, förklarar hon, men tillägger att 
frågan om vad temagrupperna skulle ägna sig åt ” och vem som sedan skall ta 
ställning till det, och vem skall äga det här […] är väl kanske lite svår”635.

Dessa hänvisningar till ett svårdefinierat ’ägarskap’ i partnerskapsarbetet 
ger en antydan om rollfrågans uppfattade koppling till frågor om självbestäm-
mande i förändringsprocessen, vilket alltså var en laddad fråga i Järfälla. För 
styrgruppen att som kollektiv ta ställning för och emot olika tillägg till Fair-
modellen, hade varit en ganska tydlig markering om att man tog på sig ett 

                                                     
632 LB 2006-02-02. 
633 Temagrupperna ”levde lite sitt eget liv” konstaterar en styrgruppsmedlem. 
634 ML 2008-01-16, sid. 4.
635 LB 2008-03-27, sid. 21.
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sådant ägarskap, i den meningen att man därmed signalerat att man tyckte sig 
ha rätten att avgöra hur Fair:s rekryteringskoncept borde tillämpas i praktiken. 
En sådan roll hade legat i linje med projektplanens formuleringar om gemen-
sam utveckling av en ny rekryteringsmodell, men den hade också gett en fram-
toning av gruppen som en sorts överinstans i förhållande det lokala projektar-
betet på enhetsnivå. Reaktionerna i samband med projektlanseringen i Järfälla 
visar på problematiken med en sådan roll gentemot enhetscheferna.      

Förändringar i projektupplägget 
Att just det svala mottagandet av certifieringsidéerna spelat in i styrgruppens 
sätt att se på sin egen uppgift, och på vad som var möjligt att åstadkomma 
inom partnerskapets ram, förefaller ganska klart. I linje med Järfälla-tjänste-
mannens uppfattning om behovet att ’vänta in arbetet’ på hemmaplan, be-
stämde sig gruppen för att skjuta frågan om en märkning framåt i tiden och att 
avvakta med försöken att bygga vidare på Fair-konceptet till slutet av pro-
jektet. Därmed dock inte sagt att kursförändringen enbart hade med reaktion-
erna i Järfälla att göra. Nackdelarna med att fokusera på konceptutveckling 
tycks ha uppenbarat sig för flera styrgruppsdeltagare; vilket i sin tur kan ha 
berott på att många befann sig i ungefär samma organisatoriska belägenhet 
som Järfälla-tjänstemannen. Som en deltagare konstaterar: ”de som sitter i den 
här gruppen var ju personer som inte hade sådana mandat, alltså de var ju 
’personalansvarare’ – men de hade inget personalansvar någon utav dem”636.
 Det fanns således gränser för i vilken mån styrgruppsdeltagarna hade möj-
lighet att alls styra frågor om personaltillsättning i sina egna organisationer. 
Och därmed även för vad gruppen som kollektiv kunde ägna sig åt. Som ko-
ordinatorn konstaterar ett par år senare: 

”Alla blev liksom väldigt medvetna om vad var och en hade för mandat, och vi 
utvecklade och diskuterade också strategier för hur man kunde stötta varandra 
[…] det var ju aldrig fråga om ett gemensamt mandat […] Och [en sådan dis-
kussion] var inte fruktbar heller, för jag menar, det här var ju någonting som 
skulle in i den ordinarie verksamheten”637

Att styrgruppen inte gjorde någon ansats för att definiera sin exakta besluts-
kompetens är mot bakgrund av dessa uttalanden ganska begripligt. Istället har 
man på ett mer inkrementellt sätt närmat sig en idé om sin roll och uppgift. 
Den gradvisa insikten om att man inte primärt borde ägna sig åt någon gemen-
sam omarbetning av rekryteringsmodellen som sådan verkar ha fungerat som 
en katalysator i det avseendet, eftersom den gav upphov till diskussioner om 
vad projektet i så fall handlade om. Som en styrgruppsdeltagare förklarar det: 

                                                     
636 BE 2008-03-11, sid. 11. Det verkar alltså ha varit flera personer i gruppen som satt i samma 
sits som Järfälla tjänstemannen, med en befogenhet ’att leda’ med inte ’att styra’.    
637 EL 2008-04-23, sid. 13. 



181

”När vi pratade om det så var det så att den här modellen […] modellen för 
processen fanns ju redan från början […] uppdraget för det här projektet är att 
pröva den, skulle jag vilja säga […] – Fungerar den i praktiken? Så att man 
ändå är framme vid något slags svar i slutet av 2007.”638

Av den här beskrivningen är det ganska tydligt att utvecklingsarbetet hade 
hamnat lite i bakgrunden för gruppens intresse. Projektplanens ambition om 
att koppla på ett ’mångfaldstänk’ på ett befintligt grundkoncept har delvis givit 
vika för tanken om att testa grundkonceptet i sig. Eller kanske snarare för am-
bitionen om att få genomslag för detta baskoncept i första läget. Som en annan 
styrgruppsdeltagares förklarar det: ”nu blev […] partnerskapet ganska ense 
om att huvudspåret är att rekrytera på ett bra och schysst sätt, med de här ste-
gen – och gör man det får man även en ökad mångfald”.639

Kruxet i sammanhanget var dock att Fair i sin i projektansökan till Esf hade 
lovat att ta fram en ’ny’ standard för rekrytering. Det var därmed också svårt 
att helt frigöra sig från att partnerskapets uppgift var att gemensamt utveckla 
den aktuella modellen. Lösningen om att skjuta frågan om det exakta innehål-
let i ’utvecklingen’ framåt i tiden gjorde dock att styrgruppen fick en enklare 
roll. Istället för att hamna i en sits där man med begränsade befogenheter för-
sökte förändra ett koncept som samtidigt skulle ’säljas in’ och etableras inom 
partnerorganisationerna, kunde man under genomförandet lägga hela energin 
på det senare uppdraget, och mot slutet av Fair återkomma till ’märkningen’. 

Med fokus på förändring i organisationerna 
Meningsstyrning handlar inte bara om att finna sätt att beskriva och förklara 
en ny företeelse på ett sätt som passar in i publikens referensramar, utan delvis 
även om att få företeelsen att passa ihop med de förklaringar som givits. Styr-
gruppens partiella omdefiniering av tågordningen för Fair:s arbete kan i det 
perspektivet betraktas som ett försök att lägga partnerskapet till rätta kring en 
framtoning som fungerade i de deltagande organisationerna. Praktikens slut-
liga ambition var trots allt, som koordinatorn påpekar ”att utveckla organisat-
ionerna”, d.v.s. att faktiskt påverka rekryteringen i praktiken. I frånvaron av 
någon kapacitet att kommendera fram sådan förändring var det angeläget att 
tona ned element som kunde ligga i vägen för en mobilisering av de aktörer 
som ytterst bestämde över rekryteringsarbetet. Och istället lyfta fram de sidor 
av Fair som kunde bidra till ett självmant engagemang hos målgruppen. 

Koordinatorn förklarar (i en intervju efter projektslutet) att man inom grup-
pen tidigt var ganska klar över vad man ville uppnå med projektet, men att det 
var viktigt att tillämpa ett successivt tillvägagångsätt för att nå dithän:  

”den minsta gemensamma nämnaren var vi [i styrgruppen] nog klara med på 
ett ganska tidigt stadium […] Men sedan handlar det om att anpassa det också 

                                                     
638 UZ 2006-12-05, sid. 5. 
639 LA 2008-01-23, sid. 4. 



182

så att det liksom passar till den organisation det handlar om, och det sätt som 
man har jobbat på tidigare. Det går liksom inte att komma till folk och säga att 
’nu skall ni göra något helt nytt’. Utan det gäller liksom att […] undan för undan 
försöka styra över delar av [rekryteringssättet] så att det får ett ’Fair-stuk’. För 
annars stöter man ju på väldigt mycket motstånd’640

Att det fanns en medvetenhet om behovet att undvika signaler om kontrollan-
språk över förändringsarbetet i organisationerna från styrgruppens sida, var 
således ganska tydligt. Snarare än att klart föra fram den målbild som fanns 
inom gruppen behövde man gå ut mer försiktigt, och ’undan för undan’ för-
söka vrida om rekryteringssätten inom organisationerna. Det finns klara pa-
ralleller mellan detta resonemang och beskrivningen av det ’processoriente-
rade ledarskap’ som personaldirektören i Järfälla stod för i ett tidigare avsnitt. 
I båda fallen handlar det om en roll där man med mjuka instrument försöker 
påverka aktörer över vilkas göranden man saknar omedelbar kontroll.  

Med de inledande kontroverserna runt ekonomihantering ur vägen, och 
med den nyvunna enigheten om att den första uppgiften var att etablera bas-
modellen inom partnerorganisationerna, verkar alltså styrgruppen ha landat i 
en rolluppfattning som liknar den som fanns på PoU-staben i Järfälla. För styr-
gruppsmedlemmarna bestod den gemensamma utmaningen i att med försik-
tiga medel leda en decentraliserad förändringsprocess i rätt riktning, och mer 
konkret i att bereda vägen för en någorlunda systematisk tillämpning av den 
konsultframtagna rekryteringsmodellen på hemmaplan. Fördelen med part-
nerskapet var att det omfattade en rad verktyg för denna ambition.  

Utbildningar, marknadsföring och kollektiv agens för förändring 
Styrgruppens fortsatta handlande kan i det här avseendet jämföras med vad 
Huber & Glick skriver om företagsledares sätt att bearbeta sin omgivning för 
att göra den mer mottaglig för den egna rörelsen: Man ”gör reklam, ägnar sig 
åt lobbying och utbildar” de aktörer vars stöd och resurser man är beroende 
av för sin framgång.641 I stort sett kan också styrgruppens aktiviteter under 
projektet sorteras in i denna beskrivning. Den kanske främsta resursen som 
man kollektivt förfogade över bestod i en väl tilltagen budgetpost för gemen-
samma utbildningar, erfarenhetsutbyten, studiebesök etc. Det uttalade syftet 
med dessa aktiviteter var att bidra till en kunskapsspridning om den aktuella 
rekryteringsmetodiken. Men av intervjuerna är det uppenbart att styrgruppen 
på olika sätt också vinnlagt sig om att få dem att fungera som förankringsyta 
gentemot olika grupper inom partnerorganisationerna.  

Relativt tidigt under genomförandet bjöds t.ex. alla intresserade enhetsche-
fer inom partnerorganisationerna in till en serie ’inspirationsdagar’:

                                                     
640 EL 2008-04-23, sid. 12. 
641 Huber & Glick (1993) sid. 9. Se även Weick (1995) sid. 164 ff. 
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”vi hade totalt 75 chefer vid 7 olika tillfällen […] Vi ordnade en heldag där vi 
presenterade Fair:s idé, vår metodutvecklare berättade lite om kompetensbase-
rad rekrytering. Alltså, vi satte dem på tåget, och de fick komma in med sina 
verkligheter. Och det här var blandade grupper. […] alla var enormt nöjda med 
inspirationsdagarna, och man tyckte att det var så kul att få träffa chefer och 
rekryterare från andra organisationer. […] det gav väldigt mycket energi”642

Det är egentligen inte innehållet i den här introduktionen, utan snarare formen 
för densamma som är mest intressant i sammanhanget.  Dels i så måtto att man 
har givit utrymme för deltagarna att diskutera ’sina verkligheter’, vilket kan 
ses som ett slags symboliskt erkännande  av värdet av målgruppens erfaren-
heter för ’utvecklingsarbetet’ och att det var deras ’verklighet’ som stod i cent-
rum för detsamma. Men därtill kan metoden att aktivt blanda personer från 
olika organisatoriska hemvister ses som betydelsefull i sammanhanget. ”Det 
var alltid blandade grupper” förklarar koordinatorn angående organiseringen 
av de gemensamma projektaktiviteterna. Det gäller såväl inspirationsdagarna 
som merparten av de utbildningstillfällen som arrangerats hos olika arbetsgi-
vare (där chefer från olika organisationer medverkat). Man har regelmässigt 
arbetat med gruppdiskussioner där individer från samma arbetsplats har spritts 
ut mellan olika grupper i syfte att ’öppna upp de egna perspektiven’. Som på-
pekades ovan har dessa aktiviteter också kompletterats med en rad tillfällen 
vigda enkom åt erfarenhetsutbyten643, samt studiebesök mellan olika arbetsgi-
vare. Koordinatorn menar att man från styrgruppens sida gjorde en medveten 
satsning på just en omfattande besöksverksamhet, eftersom det bedömdes ge 
resultat för processen: 

”Vi hade många som var på studiebesöken, får man säga. […] Och det gjorde 
vi väldigt medvetet. Det hade jag fått tips om av en annan person som också har 
erfarenhet av Equal. Att ’gå ut brett’ och ’skicka många på studiebesök’, för det 
[…] gav väldigt mycket energi. Så de som hade varit på studiebesöken, dels 
ställde vi ju krav på dem om att de skulle jobba i projektet, men de fick också 
väldigt mycket inspiration. Och det spred sig också, de pratade med sina med-
arbetare och kollegor. Jag tycker att studiebesöken blev över förväntan bra.”644

I teoretiska termer kan ansträngningen att blanda individer från olika organi-
sationer ses som ett försök att etablera nya slags interaktionsmönster för mål-
gruppen. Som diskuterades i teorikapitlet har interaktionen med andra stor be-
tydelse för sensemakingprocesser, eftersom de är identitetsdrivna. Att skifta 
interaktionsmiljö för deltagarna öppnar upp ett tillfälle för aktivering av andra 

                                                     
642 EL 2006-04-04, s. 5 
643 Erfarenhetsutbytena var inte lika välbesöka som de övriga aktiviteterna, men de bedöms som 
värdefulla av de intervjupersoner som har deltagit i sådana. Och som koordinatorns påpekar:
”jag tror att de var jätteviktiga. Och de som liksom fick komma dit och presentera, då kände 
man att de ’växte’ också. Så att de blev ännu mer aktiva i sin egen organisation. Det är alltid 
viktigt att folk får berätta vad man gör, och någon som lyssnar”. (EL 2008-04-23, sid. 7). 
644 EL 2008-04-23, sid. 8.
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typer av sociala identiteter än de som är knutna till den ordinarie miljön, vilket 
i sin tur kan påverka hur en situation uppfattas. Utformningen av de gemen-
samma aktiviteterna kan ur denna synvinkel ses som ett försök att placera del-
tagarna i sammanhang som präglas av en sorts ’bäst-i-klassen’-logik.645 Eller 
om man så vill, i miljöer som är befrämjande för alstrandet av en projektiden-
titet. Styrgruppen som kollektiv tycks också ha lagt ned mycket arbete på att 
få till en bred uppslutning runt de gemensamma aktiviteterna inom organisat-
ionerna. Och i Järfällas fall är det ganska tydligt att de fick önskad effekt: 

”När jag kom in i det, och fick gå på de här större föreläsningarna […] fick jag 
ett helt annat perspektiv på det. Och då vart jag mycket mer intresserad och 
kände att det här var något som jag ville jobba med […] då det kändes bra”646

”man såg samma människor vid olika sådana här tillfällen, träffar av olika slag. 
Och det är ju kul. Alltså vi lever ju så väldigt i en ’Järfälla-värld’ så det är 
positivt att möta andra verksamheter, [---] Och den här känslan av att man ger 
och tar […] att faktiskt upptäcka att folk kan ha nytta av det vi har att säga 
också, ja, att man både får och ger”647

Lite förenklat kan man alltså säga att styrgruppen i hög grad förlitade sig på 
olika former av insocialisering och utbildning för att driva förändringsproces-
sen i rätt riktning. Bortom dessa aktiviteter har man emellertid även gjort en 
del andra försök att dra nytta av styrgruppen som gemensam plattform för på-
verkan. Och mer specifikt av de nätverk som etablerats i och kring partner-
skapsarenan. Som koordinatorn påpekade i ett tidigare uttalande diskuterades 
strategier för hur man kunde stötta varandra i kontakten mot hemorganisat-
ionen, och i några fall tycks man också ha ägnat sig åt riktad lobbying gente-
mot viktiga aktörer inom ett par organisationer.648 Alla detaljer i dessa an-
strängningar är inte fullt ut relevanta för analysen av Fair:s insteg i Järfälla, 
men ett resultat av nätverkandet inom partnerskapsmiljön kom att spela 
ganska stor roll för kommunen. Nämligen att man ett par år in i processen 
erhöll ett pris för sitt projektarbete från ”Rådet för integration i arbetslivet”. 
Personaldirektören förklarar att denna officiella ’kvalitetsstämpel’ på pro-
jektet hade en starkt positiv inverkan för den interna förankringen av arbetet: 

”när vi fick det här integrationspriset. Det betyder väldigt mycket internt. Ex-
ternt är det ju ingen som bryr sig om det, men internt i kommunen var det väl-
digt bra att få det här priset – därför att det höjde status på hela projektet att vi 
fick det här. När KSO och kommundirektören fick åka till en fin prisutdelning 
och ta emot det. Tavlan hänger här nere på väggen. […] internt hade det stor 
betydelse. En sorts kvalitetsgodkännande, att få det här nationella priset”649  

                                                     
645 Jfr. Vifell (2009) sid. 216f. 
646 ÅT 2008-02-01 sid  3. 
647 IB 2008-04-16, sid.3 resp. sid. 6. 
648 Se LW 2006-05-17, PH 2008-04-29.
649 PF 2008-03-18, sid. 8 (’KSO’ står för kommunstyrelsens ordförande)
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Priset till Järfälla kommun var säkert välförtjänt. Men det var också ett resultat 
av kontakter inom partnerskapet. Som ett led i uppbyggnaden av partnerskaps-
strukturen hade en separat spridnings- och referensgrupp tillskapats, med fö-
reträdare för olika organisationer som inte kunde eller ville bli formella part-
ners i Fair men som hade ett intresse i dess verksamhet. En av representanterna 
i denna grupp var ledamot i just ’rådet för integration i arbetslivet’. Inför no-
mineringsomgången 2007 tog han kontakt med koordinatorn och förklarade 
att han gärna såg att Fair i form av Järfälla kommun kom in med en ansökan 

”han ringde till mig och sade såhär att ’Vi har ingen riktigt bra representant för 
kommunerna, jag tycker att det här Fair-arbetet är så bra – kan inte ni komma 
in med en ansökan? Kan inte du be att Järfälla kommer in med en ansökan’ […] 
Så jag började skriva lite på ansökan, slå upp dörren då […] Jag tror att det 
betydde mycket internt. Och det är väl det viktigaste”650   

I intervjumaterialet finns också några andra beskrivningar av upprinnelsen till 
priset. En deltagare menar att utmärkelsen snarast var resultatet av att styr-
gruppen ”gemensamt puffade fram Järfälla”, eftersom man mot slutet av pro-
jektet bedömde att det var ”jätteviktigt att [Fair] kammar hem ett pris”.651 Det 
senare uttalandet antyder en lite högre grad av agens från gruppens sida för att 
skaffa sig utmärkelser, än vad koordinatorns återgivning ger sken av. Oavsett 
vilket är det dock tydligt att man har reflekterat över förankringsvärdet av of-
ficiella pris, och undersökt möjligheter att erhålla sådana. Man blev t.ex. också 
nominerad till ’årets HR-bok’ för en skrift man producerade. 

6.6 Skenet runt Fair    
Som priset från ’Rådet för integration i arbetslivet’ antyder blev Fair-arbetet i 
Järfälla i slutändan relativt framgångsrikt. Arbetet utvidgades gradvis under 
hela projektperioden, och fler enheter anslöt sig efter hand. Vid slutet av pro-
cessen var det nya rekryteringssättet så pass etablerade i förvaltningen att det 
bedömdes finnas förutsättningar för en formalisering av metodiken till en po-
licy. I den nya personalpolitiska handlingsplanen för Järfälla kommun som 
sträckte sig över åren 2008-2011, står att läsa att Fair-metoden ”ska användas 
när verksamheter behöver ny personal”.652

                                                     
650 EL 2008-04-23, sid. 17. 
651 PH 2008-04-29. 
652 Järfälla kommun, Personalpolitisk handlingsplan 2008-2011, sid. 16. 



186

Skenet runt Fair     
Att arbetet löpte på jämförelsevis smärtfritt i Järfälla, hade sannolikt en del att 
göra med att det ordnades på ett sätt som passade in i förutsättningarna i för-
valtningen. Fler saker gjordes härvidlag från styrgruppens sida som kan ha 
spelat roll för att stabilisera de bilder som hade formats av Fair under lanse-
ringen gentemot sektorsenheterna. De sidor av arbetet som handlade om det 
kollektiva uppdraget, och styrgruppens roll som just styrgrupp för det lokala 
arbetet i de medverkande organisationerna tonades ned.  Dels bestämde man 
sig för att skjuta frågan om innehållet i ’Fair-märkningen’ framåt i tiden, och 
istället fokusera på att få genomslag för den basmodell som hade varit del av 
enheterna hade förklarat sig villiga att ’testa’. Dels tycks man ha funderat en 
del, och etablerat rutiner för hur namnet Fair användes i publikt material, och 
kanske framförallt för hur det inte skulle användas. Dels tycks man ha lagt sig 
tillrätta kring en roll som handlade om att gradvis, och med mjuka medel, får 
enheterna att förändra sitt rekryteringsarbete i linje med Fair:s modell, snarare 
än att föra fram en entydig mål- eller kravbild från början. 
 Om vissa sidor av arbetet tonades ned, så fanns det andra som mer aktivt 
lyftes fram. På de gemensamma utbildningar och erfarenhetsutbyten som an-
ordnades gavs utrymme för deltagarna att föra fram sina egna erfarenheter och 
upplevelser, och på de studiebesök som organiserades fick de berätta om sitt 
lokala arbete för företrädare för andra organisationer. Sammantaget förmed-
lades bilden av att det var deltagarnas verkligheter som stod i centrum för Fair, 
och deras ansträngningar ’belönades’ genom att de fick visa upp dem för 
andra. Gemensamt tycks styrgruppen också ha utforskat möjligheterna att 
skaffa sig utmärkelser för arbete. 
 Den lite större diskussionen om intrycksstyrningen kring Fair återkommer 
i kapitel 8. Härnäst skall vi ges oss i in arbetet i Norrtälje.       
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Kapitel 7. Norrtälje – en landning i motvind 

”Ibland har jag faktiskt tänkt så här, att jag har fruktansvärt mycket nytta av det 
som jag har lärt mig på SAS, i kommunal verksamhet. För ibland så måste man 
faktiskt skapa ett behov hos människor. Förstår du? De har det inte, för de vet 
inte bättre. Man måste skapa behov genom att peka på möjligheterna. Och då 
gäller det att vara en bra pedagog. [---] hur får man människor att liksom vilja 
det som man vill att de skall göra? Men ändå inte peka med hela handen? Det 
är lite det som det handlar om. Och då handlar det egentligen om att lyssna på 
vad de har att säga, men inte för ett ögonblick glömma bort den vision man har. 
[---] Dit man vill nå med detta här! […] Samtidigt som man skall gulla lite med 
folk… liksom puffa i rätt riktning, utan att pusha dom för mycket. Det är en 
svår balansgång.”653  

  

Citatet ovan är en längre version av samma citat som fanns med i inledningen 
till den här boken, och det kommer från den ansvarige tjänstemannen för Fair 
i Norrtälje. Man måste ’vara en bra pedagog’ menar hon, om man skall få folk 
att själva vilja göra något. Det handlar om att skapa ett behov. Och att sedan 
fylla detta behov med det man tänkt sig från början. Man behöver vinnlägga 
sig om att ’lyssna’ på det människor har att säga’, men utan att tappa fokus på 
vad man vill få dem att göra. Det är en balansgång som består i att ’puffa’ 
någon annans funderingar i rätt riktning, utan att bli alltför påstridig.  

Hela detta uttalande är på sätt och vis ganska illustrativt för vad menings-
styrning rör sig om. Det handlar om att få en motpart att på egen hand ’upp-
täcka’ värdet, meningen och syftet med en ny idé, men på ett sätt som ligger 
inom ramen för det som man själv har avsett. Hur tjänstemannen har arbetat 
för att nå detta mål kommer snart att diskuteras. Men först några ord om det 
sammanhang hon befinner sig i. 

7.1 Kontextuella skillnader och likheter  
Eftersom undersökningen nu tar steget in i en ny terräng kan det vara bra att 
börja med att uppmärksamma några bakgrundsfaktorer som förenar, respek-
tive skiljer, Järfälla- och Norrtäljekontexterna från varandra. Båda kommu-

                                                     
653 PH 2006-01-17, sid. 17 
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nerna ligger som bekant i norra delen av Stockholms län. Storleksmässigt be-
finner de sig ungefär i paritet med varandra, och den politiska färgen på styret 
var vid tidpunkten för Fair-arbetet också densamma.654 Men det som är mest 
relevant att diskutera för den här studiens vidkommande rör förstås frågan om 
kommunförvaltningens organisering, vart den Fair-ansvarige tjänstemannen 
befinner sig i denna organisering, och hur villkoren för hennes arbete ser ut.  

Decentralisering och personalpolitisk styrning  
Som påpekades i kapitel 5 har Norrtälje inte, som Järfälla, en formell beställar-
utförarorganisation. Men man tillämpar mål- och resultatstyrning, och organi-
seringen av kommunens arbete präglas av en ganska långtgående decentrali-
sering av ansvar till olika sektorsförvaltningar.655 När det gäller de s.k. ’be-
manningsfrågor’ som Fair-arbetet kretsade kring tycks grundprincipen vara 
tydlig, men också, som i Järfälla, i praktiken föremål för återkommande per-
sonalpolitiska tolkningsskiljaktigheter, som handlar om förhållandet mellan 
Norrtäljes status som en arbetsgivare och enheternas relativa självstyre i alla 
’hur-frågor’. Som en tjänsteman på tekniska kontoret (och tillika intern pro-
jektsekreterare för Fair i Norrtälje) beskriver det: 

”hittills är det så, har varit och är fortfarande så, att varje verksamhet ansvarar 
fullt ut för sina rekryteringar. Sina anställningar, budget, ansvar, anställnings-
beslut – fullt ut ligger ansvaret ute på respektive chef. Sedan skall centrala PA-
funktionen fungera som ett stöd i det jobbet. Och inte ta över beslutsansvaret. 
Men det blir ibland en konflikt här lite grann – vem är det som bestämmer? Och 
vem är det som skall råda? I bästa fall fungerar det ju som ett bra samarbete, 
men formellt så ligger ansvaret ute, ingen tvekan.”656

Eftersom frågan om det lokala självbestämmandet har betydelse för tolk-
ningen av materialet från Norrtälje, kan det vara befogat att lyfta fram ytterli-
gare ett citat i sammanhanget. Denna gång från förvaltningschefen för centrala 
’servicekontoret’, som är den enhet som skall fungera som ’stöd’ för de andra 
förvaltningarnas personalarbete. (Och således i praktiken bidra till den gemen-
samma personalpolitikens förverkligande). Hon menar att den långtgående de-
centraliseringen är en påtaglig utmaning för uppgiften:        

”det här med en decentraliserad organisation, det är jätteknepigt. För en decent-
raliserad organisation kräver samtidigt en styrning, som jag tror att inte många 
tänker på. Och visst – vi är bra på att skriva vackra policydokument. Men vi 

                                                     
654 Liksom merparten av kommunerna i Stockholms län ligger både Järfälla och Norrtälje i
spannet mellan 50.000 och 100.000 invånare. Angående färgen på det politiska styret, hade 
Norrtälje vid tiden dock en lite längre tradition av borgerlig majoritet (sedan 1994) än Järfälla. 
655 1998 genomfördes en större omorganisering härvidlag, med införandet av resultat- och bud-
getansvar på lägre nivåer i organisationen. 
656 LA 2008-01-23. 
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måste ju också följa upp dem, och vi måste också ha en dialog med verksam-
heterna. Vilken form av policy tycker de behövs? Vad är viktigt för att vi skall 
vara som en enhetlig arbetsgivare? Och vart är det då okej att man kan utforma 
sina egna regler och riktlinjer? Där tycker jag att vi måste bli mycket bättre.”657

Innehållet i det här uttalandet påminner en hel del om beskrivningarna av per-
sonalpolitikens villkor i Järfälla. Det krävs en styrning för att etablera någon 
slags enhetlighet i organisationen, och för att policydokument skall bli mer än 
pappersprodukter. Men den måste vara mjuk och utövas genom ’dialog’, ’för-
ankring före’ osv. Det är viktigt att låta enheterna själva vara med och formu-
lera idéerna om vilken sorts policy som behövs. På ett allmänt plan är det så-
ledes tydligt att även Norrtälje-miljön präglas av en spänning mellan lokalt 
’ansvar’ och behovet av central styrning på det personalpolitiska området.

Position i organisationsstrukturen 
En faktor som mer uppenbart skiljer sig mellan de två fallen rör dock var i 
förvaltningsstrukturen den Fair-ansvarige tjänstemannen haft sin stol, bildligt 
uttryckt. Norrtäljetjänstemannen har i det avseendet en lite mer marginaliserad 
position än sin motsvarighet i Järfälla. Detta på två sätt. Dels i så måtto att hon 
inte sitter i direktkontakt med kommunledningen, utan är placerad just på ’ser-
vicekontoret’. Denna enhet uppstod när man i slutet av 90-talet skilde den 
centrala förvaltningen i två delar; ett kommunledningskontor som arbetar med 
’policyfrågor’ och ett servicekontor som ”skulle utföra på förvaltningarnas be-
hov […], och på ledningskontorets uppdrag”658. Formellt sett är Norrtäljetjäns-
temannen alltså inte en riktigt lika centralt placerad som Järfällatjänsteman-
nen, som ju tillhörde personaldirektörens stab i sin kommun. 

Den andra skillnaden är att hon också är mer frikopplad i termer av arbets-
uppgifter. Hennes titel är ’mångfaldskonsult’, och hon fungerar som en slags 
en-persons stabsavdelning med uppdraget att driva kommunens interna mång-
faldsarbete. Dock utan egen budget för ändamålet.659 Hon beskriver sig själv 
som ’projektmakare’660, och förklarar att hon i hög grad skapar sina egna ar-
betsuppgifter: 

”Det är alltid egna initiativ, det är aldrig så att det kommer en snubbe från kom-
munledningskontoret och säger att ’uppdraget är ditt…’ och sådär. Det är ytterst 
sällan, då skulle jag sitta sysslolös. Och det tänker jag inte göra”661

Den lite marginaliserade positionen i organisationen har sina nackdelar, menar 
hon. Med en plats på kommunledningskontoret hade hon lättare själv kunnat 
                                                     
657 AH 2008-05-15, sid. 8. 
658 AH 2008-05-15, sid. 7 
659 Se Rodriguez (2007) för en historik om mångfaldsarbetet i Norrtälje kommun. 
660 PH 2006-01-17, sid. 13. 
661 PH 2006-01-17, sid. 11. 
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initiera vissa processer ”mera formellt riktigt”. Men, tillägger hon ”nu har inte 
jag den formella makten, men vem säger att jag inte har makt?”662.  Liksom 
Järfällatjänstemannen har hon erfarenhet av driva projekt- och utvecklingsar-
beten internt, och även ett ganska brett personligt nätverk inom kommunen. 
Bland annat har hon en bakgrund som lokal fackordförande.      

En turbulent tid 
En sista omständighet som bör tas upp handlar om timing för insatsen. Peri-
oden för Fair:s genomförande i Norrtälje präglades av viss allmän turbulens i 
organisationen. Både i termer större parallella omorganiseringar av annan 
art663, och i form av en del interna och politiska stridigheter kring verksamhet-
ens styrning.  Sammantaget hann tre kommundirektörer avlösa varandra under 
projektperioden. Och dessutom försvann flera andra inblandade nyckelperso-
ner innan projektet löpt ut, av lite olika skäl. Det finns skäl att misstänka att 
dessa kringfaktorer har försvårat för insatsernas genomslag i Norrtälje. Men 
den väsentliga frågan för analysen är fortfarande hur arbetet med sjösättandet 
av planerna har bedrivits. Resultatet av vedermödorna är, strikt talat, av mer 
sekundär betydelse.     

Material och upplägg       
En mer negativ bieffekt av turbulensen i Norrtälje för den här studien är emel-
lertid att den även fick återverkningar för materialinsamlingen, i form av flera 
hastigt avbokade intervjuer.664 Delvis därför är också intervjumaterialet från 
Norrtälje mindre än det från Järfälla. Totalt omfattar materialet här runt 10 
djupintervjuer. Färre personer var dock inblandade i Norrtäljeprocessen till att 
börja med, och flertalet av de aktörer som varit mest aktiva i arbetet har också 
intervjuats. Problemet med avhoppen är först och främst källkritiskt. Vissa 
detaljer i presentationen av Fair har här varit svårare att belägga genom utsa-
gor från flera håll, vilket jag sökt ta hänsyn till i tolkningsarbetet.  

Upplägget av kapitlet följer i stort sett modellen från Järfälla-kapitlet. I den 
första delen fokuseras meningsskapandet och förankringsarbetet i samband 
med beslutet att skriva under Equal-ansökan. Och därefter följer en gransk-
ning av hur man gått tillväga för att mobilisera andra förvaltningar i genom-
förandet av planerna. I bägge fallen är skildringen i hög grad orienterad mot 

                                                     
662 PH 2006-01-17, sid. 12-13. 
663 I inledningsskedet pågick parallellt en större omorganisering, där vård- och omsorgsverk-
samheten fördes över i en ny interkommunal förvaltningsform (tillsammans med delar av lands-
tingets relaterade verksamheter). Och i slutskedet av projektet påbörjades en annan intern om-
organiseringsprocess, i samband med att en ny kommundirektörs tillträdde.
664 Några avtalade intervjuer gick om intet då personen i fråga hastigt lämnade sin post. Andra 
ställdes in som ett resultat av de plötsliga arbetsanhopningar som uppstod i kölvattnet härav. 
Och vissa personer förklarade sig ovilliga att tala med forskare under rådande omständigheter. 
Sammanlagt cirka 10 planerade intervjuer gick ej att genomföra. Däribland med kommun- och 
personaldirektörerna, några förvaltningschefer samt flera medverkande rektorer.  
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den ansvarige tjänstemannens roll som nav i arbetet, och mot hennes hand-
lande under detsamma. Däremot behandlas processerna i den ’yttre’ partner-
skapsmiljön inte i det här kapitlet, eftersom de i hög grad redan har avhandlats 
i det föregående kapitlet.       

7.2 Fair möter Norrtälje kommun 
Som har påpekats i tidigare kapitel föddes alltså initiativet till Fair i en kon-
sultdriven, och nätverksbaserad process. Tankefröet till partnerskapsarbetet 
såddes någon gång under 2003 i spåren av ett utbildningssamarbete mellan en 
mångfaldsexpert och en rekryteringsdito. I den förras kundnätverk fanns bland 
annat Norrtälje kommun, genom den mångfaldsansvarige tjänstemannen på 
servicekontoret, och det var till henne frågan om en medverkan först ställdes.
”Vi har alltid en kontinuerlig kontakt” förklarar tjänstemannen, och att hon 
ganska tidigt fick ett telefonsamtal från mångfaldsexperten angående Equal-
planerna.665

Raska steg 
Efter denna tidiga – och muntliga – information hände dock desto mindre. 
Tjänstemannen förklarade sig ’jätteintresserad’666, men avvaktade skriftliga 
handlingar innan hon förde frågan vidare. Utskicket dröjde. Sent omsider upp-
täckte hon att materialet hade skickats till en felaktig mailadress, och att två 
dagar återstod till deadline för ansökan; 

”Och då blir det… raska steg. I vanliga fall har jag liksom längre tid, där jag 
kan så att säga lobba på olika sätt för en ny sak – det är faktiskt i stort vad jag 
gör. [---] Så jag kom hit till jobbet, och gick till hon som är PA- och lönechef, 
och sa till henne att ’Du, det här projektet har jag tänkt driva igång, vad tycker 
du om det, kan du tänka dig det, och så där… att det här kan vara intressant?’.
– ’Jomen, och kammar du hem det där så är det jättebra. Nej jag har ingenting 
emot det’ Bra, sådär… Och då gick jag direkt till min chef och sa att ’ det här 
är ett jättebra projekt – kan du skriva på det här?’. […] Hon sa ’jag tycker det 
här är jättebra, men det här måste ju kommundirektören skriva under’.”667  

Förvaltningschefen på servicekontoret, där tjänstemannen arbetade, bedömde 
alltså att kommundirektörens namnteckning fordrades på ansökan. Han visade 
sig dock vara på semester. Tjänstemannen förklarade hur den akuta tidsnöden 
hade uppstått, men att hon också ansåg det vara ”strategiskt oerhört viktigt att 

                                                     
665 PH 2006-01-17, s. 11
666 PH 2006-01-17, s. 11
667 PH 2006-01-17, s. 12
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vi går med”668. Resultatet blev att förvaltningschefen ringde upp kommundi-
rektören och bad honom komma in för att underteckna pappren, vilket han 
också gjorde. 

Vad den här skildringen framförallt visar är att det var fråga om en mycket 
snabb första ’förankring’ i Norrtälje, och att få personer var inblandade i det 
första mottagandet av Fair-idéerna. Till skillnad från i Järfälla anordnades hel-
ler inga möten där de aktuella konsulterna fick komma och redogöra för pla-
nerna på plats i kommunen. Detta kan ha haft att göra med den tidsnöd man 
hamnat i, men effekten blev likväl att huvuddelen av beslutsunderlaget i Norr-
tälje helt enkelt kom att bestå i tjänstemannens föredragning av idéerna. Hon 
hade således en viktig position som mellanhand i förmedlingen av informat-
ionen om Fair till de berörda parterna, vilket gör det motiverat att titta lite 
närmare på detaljerna i de samtal som ändå fördes.       

Saker som pratades om      
”Hon är ju min närmaste […] medarbetare, så vi hade ju ständiga dialoger 
kring hur vi kunde förbättra rekryteringsprocessen. Och så hade hon sett att 
det fanns en möjlighet att få EU-pengar”669 menar förvaltningschefen apropå 
den föredragning hon fick inför ansökningsbeslutet. Men också att ”det gick 
väldigt fort”. Tjänstemannen å sin sida förklarar att hon drog idéerna i ”korta 
drag” för sin chef, och att hon fick en del frågor om hur mycket tid det skulle 
ta, men att det i övrigt inte var så mycket diskussion.670 Denna minnesbild 
bekräftas av förvaltningschefen:   

”Alltså, jag ställde inte så mycket frågor, utan jag var ju inne på den här linjen 
– att jag tyckte det var alldeles utmärkt att jobba tillsammans med andra, även 
utanför Norrtälje kommun. Att få igång ett sådant här projekt, hur man kan 
kvalitetssäkra rekryteringarna. För det kände vi båda, att vi behöver bli bättre 
på som arbetsgivare. Framförallt då med tanke på framtiden, där det kanske kan 
vara svårt då att rekrytera folk.”671  

Ett och annat framgår här om innehållet i presentationen, eller åtminstone vad 
som uppfattats av densamma. Däribland att det rörde sig om en möjlighet att 
få ’EU-pengar’, att det var fråga om att ’jobba tillsammans med andra’ etc.  
Men framförallt också, vilket är viktigt ur ett sensemakingperspektiv, att för-
slaget uppfattades knyta an till saker man redan arbetade med på servicekon-
toret; d.v.s. att förbättra rekryteringsprocessen. Till saken hör att enheten ett 
par år tidigare hade drivit ett större arbete med att ta fram och etablera en ny 
’rekryteringsanvisning’, som skulle kunna användas vid alla anställningspro-
cesser i kommunen. Fair sågs som ett steg i samma riktning. 

                                                     
668 PH 2006-01-17, s. 12.
669 AH 2008-05-15, s. 2
670 PH 2006-01-17, s. 12.
671 AH 2008-05-15, s. 3.
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Den senare sammanlänkningen blir än tydligare i intervjun med PA- och 
lönechefen, som också sitter på servicekontoret. Utifrån arbetet med rekryte-
ringsanvisningen hade man på kontoret börjat intressera sig för ett webb-ba-
serat hjälpmedel – portalen ’offentliga jobb’ – där chefer kunde lägga upp an-
nonser och mata in kriterier som automatiskt matchades mot kvalificerade ar-
betssökande i en databas. En finess i sammanhanget var att det fanns möjlig-
heter att ’avkodifiera’, d.vs. anonymisera, personuppgifter för de sökande, 
vilket sågs som ett sätt att komma åt problemet med diskriminering. PA- och 
lönechefen uppfattade att Fair gick att koppla till det här arbetet: 

”Ja [tjänstemannen] kom inrusande – ’nu skall vi fixa ett EU-projekt!’. Och 
eftersom jag har jobbat med [henne] ganska många år, så var det bara att sätta 
sig med och lyssna. […] För vi har alltid jobbat jättebra ihop, kunnat dela på 
arbetsuppgifterna, och hon börjar en mening och jag avslutar den. Så det här 
med rekrytering – jag har ju jobbat mycket i ’offentliga jobb’, vi har varit med 
där sedan starten – det här med rekryteringen, det är ju det svåraste som finns 
[…] så jag vill gärna ha alla möjliga hjälpmedel som går att få. Och då var det 
här en bra idé. Och sedan så kom det här med att liksom ’avkodifiera ansök-
ningshandlingar’ […]. [När Fair dök upp] hade vi börjat fundera på det här.”672

Hopkopplingen (eller ’kontextualiseringen’ om man så vill) av Fair och frågan 
om avkodifiering och rekrytering via ett webb-verktyg, var alltså en av de sa-
ker som PA- och lönechefen tog till sig av projektidéerna. Denna association 
visade sig dock senare bli till ett avsevärt hinder i mobiliseringen av andra 
förvaltningar i projektarbetet. Mer om detta om en stund.  

Fair som redskap 
När det gäller mottagandet av projektplanerna på servicekontoret inför beslu-
tet att underteckna Equal-ansökan, finns det skäl att dröja kvar vid frågan om 
den tidigare framtagna ’rekryteringsanvisningen’, eftersom den ger lite per-
spektiv på kontorets interna belägenhet. På en intervjufråga om huruvida detta 
dokument är att betrakta som en ’policy’ inom kommunen, menar förvalt-
ningschefen att ”nja, det är ju mera som ’riktlinjer’, det är inget policydoku-
ment. Utan det finns ett policydokument som är framtaget av ledningskon-
toret, som pratar allmänt om personalfrågor. Sedan det här med ’riktlinjer’ –
det blir mer som en praktisk… anvisning.”673

PA- och lönechefen, som är den som mer direkt ansvarar för ’stödet’ till de 
andra förvaltningarnas personalarbete, uttrycker sig mer rakt på sak angående 
möjligheterna att få gehör för ’riktlinjer’ av det här slaget:

                                                     
672 LK 2008-05-20, sid. 2. 
673 AH 2008-05-15, s. 9 



194

”Vi kan inte säga någonting. Vi kan ju bara hoppas att de hakar på. Alltså man 
måste ju börja med att förankra implementeringen, och ha med sig förvaltnings-
ledningen – och att de i sin tur måste sprida det vidare nedåt. Men […] man 
måste ge folk tid, för annars blir det ’jaha, nu har de där inne på kontoret bestämt 
att…’. Skall man vara med och jobba skall man tycka det är kul, att man är 
intresserad […] Man får aldrig knuffa, och man får aldrig pusha på. Vi har ingen 
’personalavdelning’ – vi har den här avdelningen, som ’stöttar’”674

Den här sortens uppfattningar om enhetens roll, och dess utmaningar, ger en 
bakgrund till det snabba stödet för projektidéerna på servicekontoret. Man har 
en del svårigheter som tillskyndare av ett gemensamt kommunperspektiv i 
personalarbetet, då genomslaget står och faller med andra förvaltningarnas 
vilja att ta till sig de ’riktlinjer’ man tillhandahåller. Liksom i Järfällas fall 
ligger det alltså nära till hands att tolka samtycket till Fair som delvis betingat 
av ett allmänt intresse för nya sätt att få andra förvaltningar att ’haka på’ i 
förverkligandet av en mer enhetlig personalpolitik i kommunen.   

PA- och lönechefen resonerar också i ungefär dessa banor, när hon menar 
utgångsläget i rekryteringsfrågorna var sådant att man inte direkt hade något 
att förlora på att testa nya grepp. Och att Fair var ett sådant: 

”Var och en rekryterar ju på sitt sätt. Dokumentation? – Obefintlig! Men vi sade 
det att ’vi måste hjälpa dem att hitta en modell som är hållbar’ […] Vi såg ju en 
kvalitetsskillnad som var något otrolig. Så det var därför som jag tände på den 
här idén [Fair], att kvalitetssäkra rekryteringarna så att vi får en röd tråd. […] 
Vi såg ju att det bara kan bli en kvalitetshöjning på våra rekryteringar. Att vi 
behandlar alla lika, alla får samma svar eller besked. Det skall inte vara olika 
här i Norrtälje. Utan ’det här är Norrtälje kommuns personalpolicy’ och den 
skall alla i kommunen stå för.[För] så var det inte.”675

Med utgångspunkt i beskrivningarna ovan, tycks det stå ganska klart att pro-
jektidéerna på servicekontoret framförallt kom att uppfattas som ett nytt red-
skap i en gammal problematik. Speciellt för PA- och lönechefen, men även 
för förvaltningschefen, verkar förslagets attraktivitet i hög grad ha vilat på be-
dömningen att det hela låg i linje med vad kontoret brukade ägna sig åt. D.v.s. 
de ständigt pågående försöken att övertyga andra förvaltningar om behovet av 
en likartad hantering av personalfrågorna.  

Mötet med kommundirektören 
Formellt sett togs beslutet om kommunens deltagande i Fair emellertid av den 
dåvarande kommundirektören676. Föredragningen för honom var dock, som 

                                                     
674 LK 2008-05-20, s. 8 
675 LK 2008-05-20, sid. 8. 
676 Den dåvarande kommundirektören hann lämna sin post (och flytta till en annan region) innan 
intervjuerna genomfördes. 
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antyddes ovan, ganska snabbt avklarad. Förvaltningschefen och tjänsteman-
nen argumenterade utifrån statistik om mängden ’felrekryteringar’ i kommu-
nen, och pekade på att dessa både var kostsamma och i förlängningen också 
dåliga för Norrtäljes rykte som arbetsgivare. Fair kunde vara ett sätt att komma 
åt den här problematiken.677 ”Och så var vi inne på det här med avkodifie-
ringar”, tillägger förvaltningschefen, ”att man inte skall [kunna] diskriminera 
på olika sätt”678 Kommundirektören tyckte det var en ’strålande idé’. ”Det var 
inte så mycket djupgående förankring som behövdes”, konstaterar förvalt-
ningschefen.679

Samtidigt stod det dock också klart att draghjälpen från kommundirektö-
rens håll skulle bli begränsad. Han hade inte för avsikt att gå ut med något 
allmänt påbud om deltagande gentemot förvaltningarna. Han tyckte att ’jamen 
då kör vi’ menar förvaltningschefen, men att han också ”litade på att [vi] för-
ankrar det sedan, och ser till så att det drivs”. Det var servicekontorets ansvar 
att etablera idéerna i den övriga organisationen. Och detta är förvisso också 
den modell som brukar tillämpas nuförtiden, påpekar förvaltningschefen:  

”Det finns en historik i att man har jobbat på det här sättet, med att vi skall sälja 
in idéer. För tidigare – för en tio år sedan – så var det en väldigt centralstyrd 
organisation. Där det var ’peka med hela handen’ – och det fungerade inte bra. 
[…] Så jag tror att det var ett medvetet val från kommundirektören, att inte gå 
ut och peka med hela handen. Utan ’sälj in det här och visa att det är bra!’. Så
att folk får känna att det här fyller en funktion. Och det är ju ett tänk som jag 
kan förstå. Men det gör att det tar längre tid att få genomslagskraft”680

Lite senare i intervjun återvänder hon till frågan om förändringen över tid, och 
påpekar att det nog var betydligt mer ”formalia” förr. ”Ett sådant här projekt 
skulle säkert ha tagits beslut av kommunstyrelsen, kanske. Nu liksom ’kör’ 
man på ett helt annat sätt.”681 menar hon. Det kanske hade varit bra i och för 
sig, tillägger hon, eftersom det hade blivit större chans för resultat med en 
sådan förankring. ”Men det var ju å andra sidan trögare i starten, så frågan är 
väl om projektet alls skulle ha blivit till då”682.

Saker som inte pratades om – tystnaden kring partnerskapet 
Apropå den snabba förankringen av Fair-idéerna uppåt, förklarar förvaltnings-
chefen att den dåvarande kommundirektören var en person som, förutom till-
litsfull till sin personal, också var ”otroligt positiv till alla utvecklingsprojekt”.

                                                     
677 AH 2008-05-15, sid. 2. 
678 AH 2008-05-15, sid. 2. 
679 AH 2008-05-15, sid. 5. 
680 AH 2008-05-15, sid. 7. 
681 AH 2008-05-15, sid. 23. 
682 AH 2008-05-15, sid. 23. 
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Dessutom var han utåtriktad, på så vis att han gillade att ”söka kontakter ut-
anför Norrtäljes gränser” och ”positiv till EU-samarbete”, tillägger hon.683

Dessa aspekter var ett plus i kanten för Fair:s vidkommande, samt ”naturligt-
vis att vi fick ekonomiskt stöd för det”.   

Terminologin i de här passagerna, liksom i de tidigare citerade uttalandena 
ovan, ger en antydan om hur man har pratat om Fair på servicekontoret. Eller 
mer teoretiskt uttryckt, vilka ’etiketter’ och ’nyckeltermer’ som har använts 
för att gestalta och kategorisera de föreslagna aktiviteterna inom kommunen 
som meningssystem. Således tycks man ha diskuterat företeelserna ’EU-pro-
jekt’, ’utveckling’, ’samarbete’, ’EU-pengar’ osv. Man har däremot inte pratat 
om ’partnerskap’, och heller inte om ’förändringsarbete’. Bilden går i det av-
seendet igen från Järfällaprocessen.684 Genom dessa sätt att benämna den ak-
tuella praktiken försvinner mycket av dess särdrag från synfältet. Fair blir till 
ett projekt bland andra projekt, om än i ’samverkan’ med andra organisationer  

Bortom frågan om språkbruk och terminologi är det av intervjumaterialet 
också tydligt att inga mer principiella diskussioner om företeelsen ’Equal-
partnerskap’ har förts i det här skedet.685 Förvaltningschefen menar att hon och 
tjänstemannen visserligen hade vissa samtal en bit in i processen om arbetet i 
partnerskapets styrgrupp. Men de handlade inte om beslutsmandat eller tjäns-
temannens roll som företrädare för kommunen som sådan: 

”Ja, alltså jag såg inte att det var något problem. Därför att hon rapporterade ju 
hela tiden av till mig. Vi hade en ständig dialog. Det var ju inte så mycket ’be-
slut’ på det sättet, som skulle fattas. Utan hon gjorde en projektbeskrivning som 
vi tittade på och godkände, där det fanns ramar [ekonomiskt]. Vi visste ju från 
början hur många timmar vi skulle behöva lägga in för att uppnå vår kvot. Så 
det var inga sådana problem, att hon på något sätt skulle kunna sväva iväg ut-
anför några ramar.”686

Liksom i Järfälla har man alltså pratat en del om tid och pengar, och speciellt 
angående medfinansieringskraven i arbetet. Ramarna för styrgruppsrollen i 
övrigt tycks ha varit outtalade och underförstådda. På en direkt intervjufråga 

                                                     
683 AH 2008-05-15, sid. 5. 
684 Inte heller i intervjumaterialet från Norrtälje används ordet ’partnerskap’ spontant av inter-
vjupersonerna, annat än som svar på frågor som handlar specifikt om denna arbetsform.      
685 Detta kan bero på att det aktuella beslutet gällde medverkan i den s.k. ’förprojekteringsfasen’ 
av Fair. Till skillnad från de tidiga överläggningarna i Järfälla var det i Norrtälje alltså ännu inte 
en fråga om att ingå i ett formellt ’partnerskap’, utan i en process som eventuellt skulle leda 
fram till ett sådant. Möjligheten fanns således att backa ur samarbetet inför genomförandet, då 
’partnerskapet’ upprättades. (Så skedde också med några organisationer som var involverade i 
Fair:s förprojekteringsfas (EL 2006-04-04]). Apropå Norrtälje-processen bör dock betonas att 
några klargörande diskussioner kring partnerskapet som sådant, eller dess ’styrgrupp’, heller 
inte tycks ha förts vare sig på servicekontoret eller på kommunledningsnivå inför det senare 
beslutet. Och ej heller efter detsamma.   
686 AH 2008-05-15, sid. 15. 
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om det inte också fanns innehållsliga aspekter i partnerskapsarbetet med even-
tuella återverkningar för kommunen, såsom t.ex. certifieringsidéena, förklarar 
förvaltningschefen att; ”Där var ju hennes roll mer att - hon kan ju inte besluta, 
det var aldrig idén – utan hon kan komma fram med idéer och förslag. Och 
sedan får man vrida tillbaka till organisationen”687.

Tjänstemannen menar å sin sida att hon också tog upp en del frågor under 
resans gång, i den interna styrgrupp som sedermera bildades för arbetet i Norr-
tälje, när hon bedömde att hon behövde få veta om hon hade ’mandatet’ att 
göra vissa saker. Framförallt verkar det ha gällt mindre frågor.688”Men sedan 
är jag som person så här att jag inte alltid frågar vilket mandat jag har” förkla-
rar hon.689 När det gäller frånvaron av förhandsdiskussioner om hennes upp-
drag i partnerskapets styrgrupp, kopplar hon detta till den generella roll som 
hon upplever sig ha på sin enhet: 

”Jag menar, jag fick ju vara ’frifräsaren’ för min chef. Hon […] lät mig vara 
frifräsaren, för att det liksom gjorde att jag kunde hitta kreativa lösningar. Hade 
man satt en jättemastodont ram runt omkring mig, så hade det inte fungerat”690

Bakgrunden till att ’mandatfrågan’ aldrig ställdes på sin spets ligger förstås i 
hur arbetet i Fair:s externa styrgrupp kom att bedrivas, vilket diskuterades i 
förra kapitlet. Detta i så måtto att gruppen i ganska hög grad tycks ha undvikit 
att fatta beslut om innehållet i Fair-arbetet, och kanske än mer att ikläda sig 
rollen som beslutfattare utåt. Men det relevanta ur ett sensemakingperspektiv 
är att frågan heller inte var föremål för några försök till klargöranden, eller ens 
diskussioner, inför Norrtäljes deltagande. Samt att tystnaden kring partner-
skapsföreteelsen mer generellt är så pass påfallande. Exempelvis menar PA 
och lönechefen (som tidvis var djupt involverad i arbetet) att man överhuvud-
taget inte pratade om det ’yttre’ partnerskapsarbetet speciellt mycket. ”Vi var 
väldigt hemmablinda” som hon uttrycker det. ”Vi var fokuserade på Norrtälje 
kommuns roll i det […] det var det som diskuterades mest, vad är det för in-
satser som skall göras här?”691. Synvinkeln var således riktad inåt. Vilket på 
sätt och vis också är den naturliga följden av en bild av verksamheten som 
hjälpmedel för det ordinarie arbetet på kontoret.    

                                                     
687 AH 2008-05-15, sid. 16. 
688 Såsom att utse vilka personer som skulle få delta i internationella resor etc. Certifieringsdis-
kussionen tog hon exempelvis inte upp i Norrtäljes styrgrupp, då hon tyckte att hon kunde ”be-
döma själv” i den frågan. (PH 2008-04-29, sid. 18) 
689 PH 2008-04-29, sid. 17. 
690 PH 2008-04-29, sid. 17. 
691 LK 2008-05-29, sid. 15. 
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7.3 Meningsskapandet på servicekontoret 
Det finns skillnader mellan den initiala meningsskapandeprocessen kring Fair 
i Norrtälje och den i Järfälla, i samband med beslutet att skriva under Equal-
ansökan. Däribland vad gäller hastigheten i förankringsarbetet, att huvuddelen 
av informationen här tycks ha gått enkom via den ansvarige tjänstemannen, 
samt att Fair:s entré i kommunen inte primärt har skett på kommunlednings-
nivå, utan i en ’utförarorganisation’ som förvaltningschefen betecknar det.692

Men från den här studiens perspektiv är det likheterna som framträder tyd-
ligast. Stödet till förslaget har varit snabbt och oproblematiskt. Bilden av ny-
heten har formats genom nyttjandet av en rad interna (och flexibla) nyckelter-
mer, som ’projekt’, ’samarbete’, ’utveckling’, ’EU-pengar’ etc., och övriga 
aspekter av förslaget tycks ha sorterats bort från uppmärksamheten. Däribland 
hela frågan kring partnerskapskonstruktionen, vilken status denna företeelse 
har som arena för samverkan, och härtill kopplade mandat och rollfrågor. Ra-
marna för tjänstemannens uppdrag i styrgruppsarbetet har därmed också läm-
nats outtalade och underförstådda.  

Liksom i fallet med Järfälla ligger också det här problemfria mottagandet 
av Fair ganska väl i linje med förförståelsen, i så måtto att det inte primärt är 
servicekontorets relativa autonomi i rekryteringsfrågor som står på spel i sam-
verkansarbetet. Förståelsen av nyheten baseras på referensramar som är 
knutna till den egna rolluppfattningen. Och rollen på servicekontoret handlar 
i hög utsträckning om att agera pådrivare gentemot övriga förvaltningar i frå-
gor kring förverkligandet av kommunens övergripande personalpolitik.  

Den här länken mellan föreställningar om vad man brukar ägna sig åt och 
bilden av vad det nya förslaget handlar om, är i Norrtälje-materialet aningen 
mer konkret än i Järfälla. Möjligen skulle detta kunna ha att göra med tjänste-
mannens föredragning, eller om man så vill, meningsstyrning, på den egna 
enheten.693 Hon tycks vara den enda personen i den tidiga processen som har 
haft tillfälle och möjlighet att bilda sig en självständig uppfattning om vad Fair 
handlar om. Oavsett vilket är det tydligt att Fair här har fått sin huvudsakliga 
mening utifrån dess uppfattade potential som verktyg för påverkan i precis de 
frågor som servicekontoret tidigare haft svårt driva igenom i den decentrali-
serade organisationen.  

7.4 Mobiliseringen av övriga förvaltningar  
Vi skall nu ta steget över till den mer centrala fasen ur ett meningsstyrnings-
perspektiv; arbetet med att lansera Fair för övriga förvaltningar i kommunen. 
Enligt tjänstemannen själv är det i regel delvis andra argument som behöver 

                                                     
692 AH 2008-05-15, sid. 4. 
693 AH 2008-05-15, sid. 3, PH 2006-01-17, sid. 15 
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lyftas fram gentemot sektorsförvaltningarna, än mot t.ex. den centrala kom-
munledningen, i presentationen av initiativ av det här slaget: 

”Man måste kunna prata de två olika språken. Argumenten uppåt måste vara 
'effektivisering' och så vidare, och också 'mervärde'. [Medan mot] organisat-
ionen måste det vara 'what's in it for me?'. Så det är helt olika frågeställningar 
som man får svara på.”694

För att få folk att vilja göra det man vill måste man lyssna på vad de har att 
säga, menade tjänstemannen i citatet i kapitlets början. Men för att få gehör 
för nya idéer i en kommun krävs också att man väljer ett språk som passar mot 
den publik man står inför. Hennes syn på uppgiften att lansera Fair gentemot 
sektorsförvaltningarna påminner i det avseendet en hel del om Järfälla-tjäns-
temannens beskrivning från förra kapitlet. Som hon på¨pekade: ”Man skall 
tänka att det är värt att lägga tid, och att vi kommer att ha nytta av det […] 
förankringen måste ju handla om att man ser ’varför skulle vi vara med?’”695.

Likheterna i utgångspunkt till trots så kom emellertid Norrtälje-tjänsteman-
nen att få en motigare resa genom projektet än sin motsvarighet i Järfälla. 
Lanseringsarbetet som helhet uppvisar flera drag som känns igen från föregå-
ende kapitel, men också en del skillnader på några väsentliga punkter. Ef-
tersom Norrtälje-processen präglas av ett antal vändningar och turer får dock 
huvuddelen av den här mer jämförande diskussionen avvakta tills nästa kapi-
tel, och då mot bakgrund av en mer samlad bild av vad som gjordes, och vad 
som skedde i samband med sjösättandet av Fair i kommunen. 

Lanseringen gentemot sektorsförvaltningarna         
Den första fasen av lanseringen gentemot den övriga organisationen riktades 
mot den högsta ledningen för några utvalda förvaltningar. Tjänstemannen lade 
upp en plan för denna i samarbete med sin chef, utifrån tanken att det kunde 
vara bra att vända sig mot verksamheter med stora rekryteringsbehov i första 
skedet. Däribland skolan, barnomsorgen och vård- och omsorgsenheterna. I 
väntan på besked om projektmedel från Esf-rådet tog hon också fram ett utkast 
till projektorganisation, med förslag på personer som skulle kunna axla olika 
nyckelroller i verkställandet av arbetet (styrgrupp, sekreterare, intern projekt-
ledare etc.):  

”Jag hade en ganska bestämd uppfattning om vilka [enheter] som skulle vara 
med i det här projektet. [---] Och så hade jag andra lösningar på hur man kunde 
ha projektsekreterarskap och ditten och datten. Så jag hade tänkt liksom. Lite 
som en arkitekt, eller strateg, eller kalla det vad du vill.”696

                                                     
694 PH 2006-01-17. 
695 LB 2006-02-02. 
696 PH 2006-01-17, sid. 14-15. Se även AH 2008-05-15, sid. 3 
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Huvuddelen av presentationsarbetet sköttes därefter ganska informellt, och 
genom personliga möten. En kortare föredragning gjordes visserligen för hela 
förvaltningschefsgruppen på kommunledningsnivå, men de viktigaste insat-
serna i det här skedet bestod i att tjänstemannen sökte upp de högsta cheferna 
för de utvalda förvaltningarna för att lägga fram idéerna på tu man hand.: 

”Jag träffade alla de här [förvaltningscheferna], åt lunch med dom informellt 
och banade väg, och visade overhead och snackade mig varm för hur strategiskt 
viktigt det här var. Det är ungefär där kan man säga, som min lobbyverksamhet 
ligger, det är ju så jag förankrar sådana här uppdrag. Och ibland så skaffar jag 
mig sådana… Så jag var ute och käkade lunch och banade vägen.”697

Mellan raderna i det här citatet framgår att det uppsökande och informella till-
vägagångssättet var ett ganska beprövat grepp i sammanhanget. ”Det är så jag 
förankrar sådana här uppdrag” som tjänstemannen uttryckte det ovan. Eller 
som hon påpekar i en annan del av samma intervju: ”Jag tror att jag använder 
mig av alla okonventionella metoder, och jag skäms inte för att säga det. Och 
jag tror att det är väldigt framgångsrikt - men det kräver mycket fotarbete un-
der arbetet för min del.”698.

Lättare, bättre och kopplat till tidigare processer 
Innehållsligt tycks presentationen i det här skedet inte ha berört detaljer i nå-
gon större omfattning. Tonvikten låg snarare på de övergripande motiven till 
varför förvaltningarna borde ta chansen att medverka i arbetet. Huvudbud-
skapet från tjänstemannens sida var att Fair skulle förenkla enheternas rekry-
teringsarbete, och samtidigt säkerställa kvaliteten på detsamma.699 Projektet 
var dessutom direkt kopplat till den rekryteringsanvisning som processats 
fram ett par år tidigare, påpekade hon - och det hade kommundirektörens 
stöd.700

Nyanserna kan ha varierat mellan de olika mötena, men ett av ledmotiven 
i framställningen var alltså att Fair erbjöd ett tillfälle att få ’utvecklingspengar’ 
i frågor som man ändå borde ta itu med.701 I ett längre perspektiv var det också 
’strategisk viktigt’ att ta både rekryterings- och likabehandlingsfrågorna på 
allvar, framhöll tjänstemannen. Med stundande pensionsavgångar och en ökad 
konkurrens om arbetskraft var det angeläget att framstå som en ’god arbetsgi-
vare’, och Fair var en åtgärd som kunde ge trovärdighet åt den ambitionen.702

                                                     
697 PH 2006-01-17, s. 14
698 PH 2006-01-17.
699 PH 2008-04-25, s. 6
700 PH 2006-01-17, s. 18
701 Se PH 2008-04-25, s 8. ”pengar för utveckling”
702 PH 2006-01-17, s. 18 
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Ett positivt första mottagande 
Retoriskt finns en del likheter mellan den här framställningen och den i Jär-
fälla. I bägge fallen gjordes parallella anspelningar på den egna ’nyttan’ av att 
delta, och till att projektet var ett sätt att leva upp till vissa redan fastlagda 
riktlinjer och policys i kommunen. Utmärkande för ’lunchmötena’ i Norrtälje 
är dock att de verkar ha omfattat ganska lite information om innehållet i själva 
projektarbetet, dess målsättningar, former o.s.v. Partnerskapskonstruktionen 
berördes varken här eller i Järfälla, men i Norrtälje tycks heller inte förvänt-
ningarna på enheternas arbetsinsatser på hemmaplan ha specificerats närmare.  
Som projektsekreteraren uttrycker det ett par år senare: 

”Det var inte tydligt beskrivet vad deras roll egentligen skulle vara. De hade 
nog bibringats att de skulle vara, i och för sig testarbetsplatser eller pilotarbets-
platser, men att det praktiska och administrativa jobbet skulle ske centralt från 
projektgruppen och projektkontoret här uppe.”703

Gensvaret blev hur som helst positivt från förvaltningschefernas håll, med un-
dantag för vård- och omsorgsförvaltningen som stod inför en stor omorgani-
sering och därför avböjde att medverka. I övrigt var det ”inte några hinder 
alls” menar tjänstemannen. Frågorna som restes handlade framförallt om 
tidsåtgången för arbetet, och påpekanden om att projektet behövde ’planeras 
in’ så att det inte krockade med den vanliga verksamheten.  Dessa farhågor 
verkar tjänstemannen ha försökt tona ned, bl.a. med hänvisning till stöd från 
servicekontorets projektkansli. 

Löftena om bistånd från centralt håll i kombination med den lite otydliga 
arbetsbeskrivningen kan ha bidragit till en del av problem som sedan uppstod 
under genomförandet. Men sammantaget gick den första lanseringen gente-
mot förvaltningscheferna alltså bra. Såväl chefen för barn- och ungdomskon-
toret (för- och grundskola) som chefen för utbildningskontoret (gymnasie- och 
vuxenutbildning) förklarade sig villiga att låta sina förvaltningar ingå i Fair, 
och att de skulle leta reda på ett antal lämpade projektdeltagare från de egna 
leden.  

Projektledarbyten och en felslagen lansering 
Bekymren i Norrtälje startade när projektet rullade igång, och deltagarna –
som förvaltningscheferna hade utsett – började höra av sig med frågor om ar-
betets upplägg. Tjänstemannen hade på ett tidigt stadium bestämt sig för att 
söka lägga över den operativa ledningen av det interna projektarbetet på en 
annan person på servicekontoret: PA och lönechefen. ”Det var strategisk 
mycket bättre att ha någon annan, och så skulle jag bistå den”704 menar hon. 
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Genom att enrollera PA- lönechefen skulle Fair knytas till den enhet som re-
dan sysslade med stöd i rekryteringsfrågor, och tjänstemannen kunde få mer 
tid för samverkansarbetet i partnerskapsmiljön.       

Den nye projektledaren blev inte så långvarig. Ganska snart efter pro-
jektstart fick hon andra prioriterade uppdrag från centralt håll, och på grund 
av arbetsanhopningen återgick projektledarskapet till den ursprunglige tjäns-
temannen efter ett drygt halvår. Månaderna dessförinnan hade koordineringen 
av Fair gått i stå inom kommunen. ”De blev lite lämnade vind för våg där-
ute”705, som projektsekreteraren formulerar det. Stilleståndet i sig visade sig 
dock vara det mindre problemet. Huvudproblemet var den bild av projektet 
som hade hunnit etableras bland deltagarna:   

”Jag träffade projektledarna och där kom alla de här diskussionerna upp. Och 
de var jättebesvikna för ’ingenting har hänt’ och så vidare […] Och så visade 
det sig att väldigt många av dom trodde att det här var ett verktyg som skulle 
implementeras.”706

Ställd inför frågorna om innehållet i Fair hade den dåvarande projektledaren 
betonat vad hon uppfattade som ett centralt element i projektet – att införa ett 
webb-baserat verktyg med anonymisering av ansökningshandlingar. Detta var 
ett budskap som inte möttes av någon större entusiasm bland deltagarna. ”Det 
var inte det behovet som de här cheferna upplevde” konstaterar projektsekre-
teraren. Eller som förvaltningschefen på servicekontoret beskriver det: 

”Det blev trögt att få med sig en del rektorer, de hakade upp sig på ’-skall vi 
sitta och knappa in och söka på ett verktyg som inte riktigt fungerar?’ Istället 
för att sälja in hela modellen […] varför man skall rekrytera på rätt sätt, och det 
här med kompetensbaserad intervjuteknik och kravprofiler. Alltså helheten, och 
inte bara den här lilla delen när man sitter och knappar framför datorn och gör 
ett urval”707

Man borde nog ha fokuserat på hela modellen istället för att lyfta fram en 
enskild detalj såsom webb-verktyget, menar förvaltningschefen. Den modell 
som hon refererar till handlar i det här fallet alltså om Fair:s övergripande 
kvalitetssäkringskoncept. Som har påpekats tidigare bygger denna modell på 
en metodik där alla stadier i rekryteringsprocessen granskas, och därefter 
struktureras genom tillämpandet av diverse praktiska rutiner för respektive fas 
(behovsanalys, kravspecifikation, intervju, testning m.m.). Nu hade dock hel-
hetsbilden kommit att överskuggas av PA-chefens betydligt snävare gestalt-
ning av projektet, som kopplat till nyttjandet av webbverktyget ’offentliga 
jobb’. Man hade hamnat i ett läge där de mellanchefer och rektorer som skulle 
stå för genomförandet inte såg värdet av det som projektet påståtts leverera  
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Om förhandlingsbara budskap och kontroll över information 
Den felslagna lanseringen kom att påverka den fortsatta genomförandeproces-
sen i Norrtälje en hel del, och det är därför vara motiverat att diskutera detta 
moment lite närmare. En del av förklaringen till varför PA-chefen gick ut med 
de budskap hon gjorde finns sannolikt i den initiala, och bråda, förankringen 
på servicekontoret inför beslutet att skriva på Equal-ansökan. Bilden av pro-
jektet som en fråga om ’avkodifiering’ och nyttjandet av specifikt webbformat 
var inte tagen ur luften. Planerna på att introducera verktyget ’offentliga jobb’ 
hade som bekant funnits på PA-enheten en tid, och Fair hade av allt att döma 
delvis framställts (av tjänstemannen) som ett medel för att nå detta mål.  

Om man håller sig till frågan om tjänstemannens roll i förloppet så kan man 
således konstatera att hon var med om att skapa den bild som senare blev till 
ett hinder i mobiliseringen av deltagarna. Men därmed inte sagt att problemet 
låg i den första gestaltningen i sig. Meningsstyrning handlar i hög grad om 
förmågan att på ett selektivt sätt sätta en nyhet i förbindelse med vissa befint-
liga föreställningar, erfarenheter och upplevda behov hos en motpart – och 
från den synvinkeln var samtalen på servicekontoret ett exempel på lyckat för-
ankringsarbete. Problemen uppstod däremot när PA-chefens syn på projektet 
kom att spridas vidare till andra parter i organisationen.  

Tjänstemannens misstag var i så fall snarast att hon öppnade möjligheterna 
för detta att ske, genom att lämna ifrån sig projektledaruppgifterna i första 
läget. Med överlämningen släppte hon tillsynen över det pågående presentat-
ionsarbetet, och dessutom i ett ganska kritiskt skede av mobiliseringen. Hon 
hade lyckats presentera Fair på ett sätt som fick gensvar hos ett antal förvalt-
ningschefer. Men med de mellanchefer som sedermera utsågs till deltagare av 
dessa chefer hade hon inte fört några samtal om vad de förväntades göra, eller 
varför Fair kunde anses vara av nytta för dem. Vad Norrtälje-lanseringen 
kanske främst visar är således hur pass viktig kontrollen över informations-
spridningen är i en löst kopplad organisation. Mer om detta i nästa kapitel. 

Försök till relansering  
När tjänstemannen väl återfick projektledaruppgifterna vidtog så ett ganska 
mödosamt arbete med att korrigera bilden av Fair hos deltagarna. ”Det är som 
en sådan här jättestor ångare som man skall vända om 180 grader”708 menar 
hon.  Vad som krävdes var i hennes ögon ganska uppenbart – man behövde 
komma bort från låsningarna vid anonyma ansökningshandlingar och invol-
vera deltagarna i ett mer förutsättningslöst samtal om rekrytering, och om 
Fair-konceptets möjligheter. ”Det gällde att vrida tillbaka klockan”709 i lanse-
ringen, som hon uttrycker det. Detta visade sig dock vara en inte helt lätt upp-
gift i praktiken:  
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”Jag fick gång på gång prata definitionsmässigt om vad rekrytering handlar om. 
[…] det gällde verkligen att vrida tillbaka klockan och säga att 'anonyma an-
sökningshandlingar är inte det primära – det är en möjlighet, men det är inte det 
som Fair handlar om'. Jag fick alltså verkligen – på persiska så säger man så 
här att 'det växte till slut gräs på min tunga' för att jag babblade så mycket, 
liksom. Hela tiden, överallt där jag satt, så pratade jag bara om det här, uppre-
pade det.”710

Ser man endast till sättet som tjänstemannen försökte närma sig deltagarna på 
– i detta skede – så påminner hennes försök att få till en öppen dialog om Fair 
en del om hur presentationsarbetet sköttes i Järfälla. Där använde man sig 
konsekvent av en mjuk approach, där deltagarnas egna erfarenheter och syn-
sätt gav plats i diskussionen om Fair:s innebörd. På så vis lyckades man kana-
lisera en rad olika lokalt upplevda behov och intressen till projektarbetet, och 
samtidigt skapades bilden av en verksamhet vars mål och mening enheterna 
hade varit med om att formulera.  

Den väsentliga skillnaden mellan fallen består emellertid i tidpunkten för 
dialogen. Som diskuterades i Järfälla-kapitlet är utrymmet att påverka andras 
förståelse störst i de tidigaste faserna av mötet med en ny företeelse. I Norrtälje 
initierades dialogen först i ett skede när projektet redan hade fått en betydelse 
– om än en oönskad sådan. Tjänstemannens bekymmer med att få deltagarna 
att se Fair med nya ögon bör därmed ses i ljuset av vad hon försökte åstad-
komma, d.v.s. att ersätta en befintlig förståelse med en ny slags bild av samma 
insats. Den rådande bilden var därtill grundad på uppgifter som var svåra att 
dementera i sak. Webb-verktyget var onekligen en del av projektet.    

Den senare omständigheten tycks ha gjort tjänstemannens argumentation 
en smula invecklad. Hänvisningarna till ett ’större perspektiv’ och att det fanns 
flera slags möjligheter i Fair verkar inte ha varit tillräckliga för att få delta-
garna att överge sin misstänksamhet mot projektet. Frågan om anonymisering 
fortsatte att kasta en skugga över samtalen: 

”[Jag försökte] göra klart för de här som finns ute i organisationen att anonyma 
ansökningshandlingar inte är syftet! Utan syftet är en kvalitetssäkrad rekryte-
ringsprocess, i verkligheten. Och dessutom implementering av nya metoder, 
som vi inte vet exakt vilka de är. Och att komma och säga det här i en kom-
mun…! Alltså, du är illa ute, det kan jag bara säga! – ’Det här måste du veta, 
tro får du göra i kyrkan’. Och ’här skall det komma från verksamheten’.”711

Sammantaget verkar försöket att bredda diskussionen om Fair främst ha re-
sulterat i en förvirring om meningen med arbetet. Den sista meningen i citatet 
ovan, att ”här skall det komma från verksamheten” pekar på att det nu också 
dök upp en del principiella markeringar från enheternas sida, liknande de som 
framfördes i Järfälla. Det föll inte i god jord att tala om ’implementering av 
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nya metoder’ i en organisation där ansvaret för rekryteringar och personalför-
sörjning var decentraliserat till respektive enhetschef. Och speciellt inte im-
plementering av något som inte lät sig uttryckas i tillräckligt tydliga termer 
för att enheterna skulle förstå vad det rörde sig om. 

Från ’projekt’ till ’utbildning’    
Inledningsvis gick det således trögt för tjänstemannen att få driv i genomfö-
randeprocessen. Kretsen av aktiva deltagare var liten och, som det verkade, 
gradvis krympande. Från kommunens största förvaltning (barn- och skolkon-
toret) kom tydliga signaler om att projektet prioriterats ned, och även på andra 
håll framstod intresset för arbetet som ljumt. ”Skadan var redan skedd 
[…][och] till vissa delar var den irreparabel”712 konstaterar tjänstemannen 
apropå följderna av den första informationen som gått ut om projektet.      

Efterhand började det stå klart för alla inblandade att projektarbetet i dess 
nuvarande former var på väg att stranda, och att det krävdes någon sorts mer 
indirekt approach för att få liv i processen igen. Man bestämde sig för att upp-
höra med försöken att driva på deltagare som saknade intresse, och istället 
marknadsföra Fair i hela organisationen. Men den här gången med ett annat 
slags budskap:  

”’Gratis utbildning i rekrytering’. Det är liksom saluföring ett, sedan börjar man 
prata om Fair. […] Alltså ’gratis utbildning, det kostar ingenting, bara din ar-
betsledares arbetstid, så skicka dem bara’. Och ’det som kommer nu, det kom-
mer inte igen’ […] Jag provade lite olika varianter, men det här var det mest 
framgångsrika. Och sedan när de kom, haffade jag dem och gjorde det liksom 
bra och intressant så att de skulle tycka att ’ja, men vad häftigt det här med 
Fair’”713

Tanken var att använda (de redan budgeterade) utbildningstillfällena med 
Fair:s konsulter som en slags språngbräda för mobilisering. Om väl föreläs-
ningarna lyckades fånga intresset hos åhörarna, kunde man därefter närma sig 
de mest entusiastiska cheferna med diskussioner om ett fördjupat arbete. Pa-
rallellt med lanseringen av ’gratis-utbildningarna’ började tjänstemannen 
också hålla öppna frukostmöten med olika populära mångfaldsföreläsare, en-
ligt samma filosofi  

Den nya lanseringsformen fick ett relativt brett genomslag. När tonvikten 
lades på kompetensutveckling, ”då förstod de vad vi pratade om” förklarar 
projektsekreteraren.714 Själva utbildningen fick successivt ett rätt gott rykte in-
ternt, och efter en tid togs ett beslut på förvaltningschefsnivå om att alla re-
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kryterande chefer inom barn, skola och utbildning skulle uppmanas att gå kur-
sen.715 Merparten av cheferna anmälde sig också till utbildningen, och de flesta 
föreföll nöjda med innehållet.  

’Kompetensutveckling’ – men sedan då? 
Marknadsföringen av Fair som en fråga om utbildning ger – återigen – en in-
dikation om betydelsen av etiketter i meningsstyrningsprocesser. Skälet till att 
denna beteckning fungerade som en dörröppnare i lanseringen ligger i att den 
inte förknippas med några krav, menar tjänstemannen. Med termen ’projekt’ 
följer däremot associationer till åtaganden och arbetsinsatser. Att närma sig 
enheterna med ett sådant förslag ytterligare en gång hade nog varit ett utsikts-
löst företag, konstaterar hon 

”Hade jag gått in och sagt att ’ja, här är ett fantastiskt projekt, och kom och 
diskutera kvalificerad rekrytering’ – det hade inte gått! [Men däremot] ’gratis 
utbildning’ – det går hem hos kommunala tjänstemän.”716

Svagheten med den indirekta approach man kom att anamma i Norrtälje var 
dock att den inte tycks ha genererat så mycket direkta aktiviteter på enhets-
nivå.  Åtminstone inte i någon större skala. Föreläsningarna må ha varit väl-
besökta och uppskattade, men steget att omsätta dem till ett mer systematiskt 
förändringsarbete i organisationen verkar ha varit svårare. Som förvaltnings-
chefen på servicekontoret påpekar fanns det en baksida med den bild av Fair 
som etablerats bland adressaterna för satsningen:  

”ett problem var att […] det blev betraktat som en slags utbildning – och that’s 
it. ’Nu är den klar, nu kan alla jobba så här’. Men så enkelt är det ju inte! Fort-
farande så saknar jag att det också måste vara klart uttalat […] att vi skall till-
lämpa Fair-metoden när vi rekryterar.”717

Presenterar man något som en utbildning så tenderar det att uppfattas som en 
utbildning skulle man kunna säga. Med beslutet att tona ned pratet om ’pro-
jekt’ och ’deltagande’ skapades möjligen en mer lättsåld bild av Fair i organi-
sationen. Men priset för kravlösheten tycks ha blivit att man aldrig etablerade 
några gemensamma förväntningar om att det hela skulle resultera i en omställ-
ning av enheternas arbetssätt. ”Jag tror inte att man hade en tanke på att det 
liksom skulle leda till någon förändring, om jag skall vara lite elak” menar
Fair:s koordinator apropå Norrtälje-fallet.718
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Mannfall och ett magert resultat 
När projekttiden löpte mot sitt slut i Norrtälje tycktes det osäkert om projektet 
skulle ge några mer permanenta avtryck i organisationen. Internt på service-
kontoret var aktivitetsnivån visserligen hög när det gällde att Fair-anpassa de 
egna rekryteringsrutinerna, men i resten av kommunen verkar det inte ha be-
drivits något organiserat implementeringsarbete. ”Förutom den här rekryte-
ringsutbildningen så hörde jag inte talas om det alls”, påpekar exempelvis en 
mellanchef på barn- och skolförvaltningen.719 Projektsekreteraren menar å sin 
sida att man lyckades nå ett stort antal individer med Fair-idéerna, men att 
man inte nådde fram till ’organisationen’ som han uttrycker det: 

”På [individ]-nivån har vi lyckats bra med att få in ökad kunskap, ökad kompe-
tens, ett ökat intresse för de här frågorna […] Däremot på organisationsnivå, 
och då menar jag organisationen ’arbetsgivaren’, där har vi ännu inte sjösatt det 
så att det är organisationen som är en bärare och påskyndare av de här 
idéerna.”720

Inför avslutningen av projektet skickade den interna styrgruppen för Norrtälje-
arbetet över en rekommendation till kommunstyrelsen om att fatta något slags 
policybeslut angående Fair-modellen, men där blev frågan liggande. Styrgrup-
pen var vid det här laget starkt decimerad till följd av diverse interna konflikter 
inom kommunen (som inte hade med projektet att göra), vilka hade fått flera 
nyckelpersoner att lämna sina anställningar. Även tjänstemannen hade under 
slutåret hunnit tröttna på kommunen och sett sig om efter arbete på annan ort, 
vilket hon också fick.    

7.5 Meningsstyrning gentemot förvaltningarna 
Sammantaget präglades lanseringsprocessen och mobiliseringsarbetet i Norr-
tälje således av betydligt fler gropar på vägen, och möjligen några irrfärder,  
än vad som var fallet med processen i Järfälla. För att upprepa en viktig punkt 
från tidigare i boken skall dock framhållas att frågan om varför det gick som 
det gick med Fair-arbetet i Norrtälje inte är det som har undersökts här. Det 
finns åtskilliga faktorer förutom själva lanseringen som kan ha spelat in i det 
magra resultatet, men som inte är relevanta för den här studien och därför hel-
ler inte har diskuterats.  

När det gäller lanseringsarbetet är det emellertid tydligt att inte heller det 
riktigt gick som planerat, vilket är beklagligt för de parter som var inblandade 
– men inte nödvändigtvis för tolkningsarbetet i den här studien. Inför den sam-
lade analysen av fallen i nästa kapitel skall några drag i tjänstemannens sätt 
att närma sig sektorsförvaltningarna uppmärksammas här.  
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Etiketterna och den frånvarande frågan 
Den kanske mest centrala innehållsliga aspekten som förenar gestaltningen av 
Fair i Norrtälje med den i Järfälla från den här studiens synvinkel, rör det som 
inte finns med i densamma. De tillfrågade förvaltningsenheterna har ombetts 
engagera sig i en aktivitet som kallats ’projekt’, och så småningom ’gratis ut-
bildning’. Inga direkta samtal verkar ha förts om den specifika samverkans-
form som omgav ’projektet’ Fair. (En biträdande förvaltningschef som inter-
vjuades i Norrtälje uppgav f.ö. också att hon inte ens hade stött på termen 
’partnerskap’ före mitt samtal med henne.721)      

Liksom i Järfälla tycks dessa sätt att etikettera arbetet, likväl som frånvaron 
av diskussioner om och hänvisningar till partnerskapets exakta roll och status, 
ha följt med under hela processens gång, redan från det första mottagandet av 
idéerna på ’servicekontoret’. Och liksom i Järfälla är det mellan raderna också 
tydligt att en eventuell diskussion om mandat, befogenheter och ställning för 
en yttre samverkansgrupp troligen sågs som utsiktslös i en organisation där 
makten över bemanningsfrågor ligger hos respektive enhet. ”Här skall det 
komma från verksamheten” som Norrtälje-tjänstemannen uttryckte det, med 
anspelning på enheternas inställning till vems agenda som skall få styra ge-
nomförandet av nya idéer         

Mer om hur man skulle kunna förstå denna tystnad kring partnerskapskon-
struktionen följer i nästa kapitel. Här och nu kan emellertid även en annan 
aspekt av de etiketter som använts uppmärksammas. Nämligen att skälet till 
varför man i Norrtälje övergav termer ’projekt’ en bit in i processen, var att 
den förknippades med någon sorts åtaganden från deltagarnas sida. Att det 
finns en så pass tydlig åtskillnad mellan etiketterna ’projekt’ och ’utbildning’ 
är inte förvånande, men likväl lite intressant när det gäller att förstå systemet 
för klassificeringar av aktiviteter i Norrtälje.    

Ett ’halvgånget’ publikskapande, och en kravlös presentation?
Hanteringen av frågan om just ’åtaganden’ och sättet att etablera en samsyn 
om sådana, svarar emellertid också för en sorts skillnad i lanseringsmetodiken 
mellan Norrtälje och Järfälla, som delvis fanns redan innan arbetet i Norrtälje 
hamnade på avvägar. Som påpekades tidigare var mycket av förfaringssätten 
i den tidiga lanseringen likartade. Tjänstemannen i Norrtälje åt lunch med 
olika förvaltningschefer som hon förmodade borde vara intresserade av Fair, 
argumenterade för vad deras verksamheter hade att vinna på att medverka, 
påpekade att arbetet var kopplat till redan befintliga ’policyliknande’ doku-
ment i förvaltningen (rekryteringsanvisningen) o.s.v. Hon ’banade väg’ som 
hon uttryckte det. Och hon fick bra gensvar i detta skede. 

Skillnaden är dock att ’banandet av väg’ här tycks ha stannat vid att få de 
högsta förvaltningscheferna att ställa sig positiva till själva verksamhetsidén. 
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Konkretiseringen av vad som skulle göras på enhetsnivå, och vilka arbetsin-
satser som skulle vidtas, ingick inte i samtalen. Tanken tycks ha varit att spara 
dessa frågor till dess att de vidtalade förvaltningscheferna hade utsett medar-
betare som skulle arbete med projektet – som sedan skulle kontaktas av den 
nya projektledaren. Mot bakgrund av diskussionen tidigare om projektledar-
bytet gick det som sagt lite snett i denna kontakt. Men oavsett detta bör noteras 
att det tjänstemannen i Norrtälje gjorde under den tidiga lanseringen alltså var 
att skapa stöd för en allmän idé, och inte för en konkret arbetsinsats. Som en 
deltagare senare konstaterade: 

”jag kände efter ett tag att ’det här kommer aldrig att gå, jag fixar inte det här’.
Jag tänkte så här att ’hade jag vetat så hade jag nog sagt nej’. Så var det faktiskt. 
Och jag var nog inte ensam om det. [---] vi skulle ju göra så pass mycket liksom 
på hemmaplan. Man skulle ’läsa det’ och ’göra det’. Och det kändes det alltså 
[som] att jag inte fick till det.”722

Som framgår av uttalandet visste denne deltagare inte mycket om vidden av 
det arbete som förväntades av henne när hon blev tillfrågad av sin chef att 
delta, och sannolikt hade heller inte chefen ifråga någon tydlig idé om detta. 
Det arbetssätt som tillämpades i Järfälla var i jämförelse annorlunda. Det 
handlade om att både utröna vilket intresse olika enhetschefer kunde ha av 
projektet, och vilket arbete man ansåg sig orka med. Meningsstyrningen och 
presentationsarbetet riktades i detta fall, till skillnad från i Norrtälje, direkt till 
respektive deltagande enhetschef.  

Vikten av ’första intryck’
Denna diskussion om skillnaderna i lanseringsmodell mellan Norrtälje och 
Järfälla har förgreningar till två större teman som kommer att behandlas i nästa 
kapitel, där det ena handlar om kontroll över informationsspridning, och det 
andra om försöken att hitta fram till rätt mottagarare för de idéer som är före-
mål för meningsstyrningsarbetet. Eller om man så vill, om hur man kan loka-
lisera en publik som passar för de budskap som tillhandahålls. 
 Som avrundning på detta kapitel skall dock sägas att tjänstemannen i Norr-
tälje efter sina tidiga presentationsinsatser, förefaller ha släppt på kontrollen 
över båda dessa påverkansmedel. Dels genom att hon lämnade ifrån sig pro-
jektledarskapet till en annan person. Men också genom att hon redan i skedet 
dessförinnan hade överlåtit rekryteringen av deltagare till respektive förvalt-
ningschef, och därmed indirekt givit dessa chefer fria händer att forma de 
första intrycken av Fair hos de individer som förväntades utföra arbetet med 
projektet. Som diskuterats tidigare är utrymmet för meningsstyrning störst i 
det allra första mötet med en ny företeelse eller situation. Tidiga bilder blir 
självförstärkande, och förväntningar som inte infriats är svåra att ändra på. 

                                                     
722 CG 2008-06-03, sid. 3.
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Norrtälje-tjänstemannens misslyckade försök att ’vrida tillbaka klockan’ se-
nare i processen illustrerar, om något, vikten av timing i meningsstyrningpro-
cesser.   



211

Kapitel 8. Meningsstyrning i två kommuner 

Genomgången av mobiliseringsarbetet i Norrtälje och Järfälla gav sammanta-
get bilden av två processer med ganska olika utfall. I det ena fallet mötte vi en 
haltande process präglad av missräkningar och strategibyten, med ovissa ef-
fekter på de rekryteringsrutiner man hade för avsikt att förändra. I det andra 
stiftade vi bekantskap med en mer framgångsrik mobilisering, som i slutändan 
ledde fram till formella policyändringar för organisationen som helhet. Men 
med detta sagt skall också understrykas att frågan om vad satsningen utmyn-
nade i inte är den centrala för den här studien.  

Det intressanta är vad som gjordes på vägen, hur och med vilka medel de 
ansvariga tjänstemännen i de två kommunerna försökte påverka förståelsen 
och mottagandet av Fair bland olika sektors- och utförarenheter i sina respek-
tive organisationer, vad detta i sin tur kan säga oss om hur meningsstyrning 
utövas i praktiken, och om hur dynamiken mellan olika dimensioner i denna 
styrform tycks se ut. Målet för det här kapitlet är att dra ihop trådarna från 
analyserna av Norrtälje- och Järfällaprocesserna till en samlad analys av me-
ningsstyrningen i bägge kommunerna. Med den grunden skall vi sedan närma 
oss en diskussion om de större mönstren i analysen som helhet, och om på 
vilka sätt de kan bidra till att utveckla den teoriram som studien utgick från.     

I det här kapitlet, liksom i de föregående, används emellanåt citat för att 
belysa vissa resonemang. Som regel är det nu emellertid inte längre fråga om 
några ’nya’ uttalanden. De hänvisar oftast till längre citeringar som har redo-
visats i olika avsnitt av de två processkapitlen. 

8.1 Två processer, och en gemensam nämnare 
Innan vi tar steget över till detaljerna i tjänstemännens förehavanden under 
Fair-lanseringen kan det vara bra att rekapitulera något av förutsättningarna 
för de två processer som har studerats. I grund och botten är det framförallt en 
omständighet som gör det rimligt att diskutera de två fallen i ljuset av 
varandra. Nämligen att sjösättandet av arbetet i båda kommunerna utgick från 
en premiss om samtycke. Genomförandet av Fair vilade i såväl Norrtälje som 
Järfälla på de tillfrågade enheternas egen bedömning om huruvida planerna 
var tillräckligt intressanta för att motivera en medverkan eller ej. 
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Att denna premiss skulle komma att tillämpas i frågan om Fair var till synes 
mer eller mindre givet på förhand. I både Norrtälje och Järfälla fanns en trad-
ition av dialog, förhandling och ’mjuk’ styrning i frågor som rörde sektorsför-
valtningarnas personalarbete. Som en av cheferna i Järfälla påpekade:  

”Det som är knepigt med Järfälla […] är att man pratar väldigt mycket om de 
’självständiga resultatenheterna’. Därför kan man från kommunledningskon-
toret liksom inte ’dra in någon’ sådär, utan man måste ’locka’”

Tongångarna i Norrtälje inför projektstarten var av liknande slag: ’Sälj in det 
här och visa att det är bra, så att folk får känna att det fyller en funktion’ löd 
uppmaningen från kommundirektörens sida, och enligt förvaltningschefen på 
servicekontoret var detta ett väntat besked.723 Modellen att låta hennes enhet 
sälja in idéer till övriga förvaltningar hade tillämpats sedan det sena 1990-
talet, då kommunen fick en mer decentraliserad besluts- och ansvarsstruktur. 

Klimat och kontext 
Allmänt sett ger dessa hänvisningar till behovet att ’locka’ och ’sälja’ en nå-
gorlunda klar illustration av diskussionen tidigare i denna bok, om hur klima-
tet i många kommunala förvaltningar förändrats under de senaste decennierna. 
Den centrala stabens försvagade ställning visavi enheterna, märks i detta av-
seende också på hur de två tjänstemännen talar om sina uppdrag. Men i deras 
skildringar av den egna rollen finns också en annan dimension, som även den 
passar ganska väl in i bilden av den här sortens tjänstemän från tidigare forsk-
ning.724 Såväl Järfälla- som Norrtäljetjänstemannen refererar till en roll som 
handlar om ’mjuk’ styrning, men som samtidigt också är ganska fri. 

Sålunda talar Norrtälje-tjänstemannen om arbetet som en ’lobbyverksam-
het’ och som en fråga om att ’skapa ett behov’, och förklarar att arbetet i allt 
väsentligt bygger på ’egna initiativ’. Hennes motsvarighet i Järfälla menar att 
det handlar om att få enheterna att ’se nyttan’ och ’tänka’ i banor som upp-
muntrar till deltagande, och att det ligger i hennes uppdrag att ’driva vissa 
saker’ i organisationen. Det som båda tjänstemännen skildrar är en roll som 
går väl utöver uppgiften att agera föredragande tjänsteman gentemot olika be-
fattningshavare i kommunen, Men det är också en annan sorts ledarroll än vad 
som brukar associeras med traditionellt chefskap. Det är en roll där utrymmet 
för auktoritet och hierarki är litet, men där tillåtelsen att använda sig av krea-
tivitet, initiativkraft och övertalningsförmåga för att nå resultat är desto större. 

                                                     
723 AH 2008-05-15.
724 Denna berördes i kapitel 4. Se speciellt Andersson & Hedlund (2011) i Lindholm (red.).  
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8. 2 Tre dimensioner av påverkan  
Denna bakgrundsbild har viss relevans för analysen, i så måtto att den talar 
för att bägge tjänstemännen har erfarenhet av att ägna sig åt det som i den här 
studien kallas ’meningsstyrning’, vilket i sin tur också gör det lättare att tolka 
deras handlingar som sådan. Det implicita antagandet om att de ’vetat vad de 
gjort’ när de använt vissa ord, presentationsformer och sätt att organisera ar-
betet kring Fair får härvidlag ett indirekt stöd, och kanske än mer så i ljuset av 
att de även tycks ha verkat relativt länge i sina roller. De har av allt att döma 
en praktiskt inlärd kunskap om vad som ’fungerar’ i deras organisationer.725

I slutändan är detta dock likväl bakgrundsfaktorer för analysen. Huvudfrå-
gan är alltjämt hur de två tjänstemännen omsatte sina föresatser i praktisk 
handling, och hur man kan förstå deras göranden från ett meningsstyrnings-
perspektiv. Som har påpekats tidigare skall vi i diskussion om dessa hand-
lingar i detta kapitel återvända till strukturen i den analysram som utvecklades 
i teorikapitlet, och där tjänstemännens påverkansmöjligheter delades in i tre 
dimensioner. Med en kort sammanfattning:  

1) Gestaltning. Den första dimensionen rör presentationen av Fair gentemot 
de parter som tjänstemännen försökt engagera i arbetet. Alltså sådant som rör 
den retoriska framställningen av den idé som är föremål för lanseringsinsat-
serna. Huvudfrågan här är hur man har gått tillväga för att länka förslaget till 
synsätt, tankar och koncept som redan är en del av motpartens föreställnings-
värld, för att därigenom få verksamheten att uppfattas som inte bara begriplig 
utan också önskvärd.  

2) Skapandet av en publik. Nästa dimension uppmärksammar försök att på-
verka mottagandet av förslaget från motsatt håll, i form av handlingar för att 
upprätta en publik som kan tänkas vara mottaglig för de budskap och idéer 
som tjänstemännen försöker förmedla. I praktiken t.ex. genom försök att lo-
kalisera parter som är intresserade av de frågor som partnerskapet sysslar med, 
och som är jämförelsevis lätta att övertala om värdet av en medverkan.  

3) Intrycksstyrning. Den sista dimensionen handlar om förmågan att hålla 
borta intryck som inte harmonierar med den bild som tjänstemännen försökt 
etablera hos sina motparter. Eller om man så vill, om åtgärder för att förhindra 
framväxten av andra typer av förståelse av Fair i organisationen. Hit hör såväl 
olika försök att reglera vilka signaler som sänds ut från partnerskapet, som 
försök att övervaka spridningen av information till och mellan olika grupper 
                                                     
725 Meningsstyrning behandlas i den här boken främst som ’praxis’, d.v.s. något som ’görs’ som 
ett led i lösandet av olika praktiska problem och utmaningar som en aktör ställs inför, snarare 
än som en i alla lägen planerad och fullt ut på förhand uttänkt ’strategi’. Se vidare t.ex. Whit-
tington (1996), Johnson, Melin & Whittington (2003) eller Jarzabowski, Balogun & Seidl 
(2007), samt metodavsnittet i denna bok.
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inom den egna organisationen. I förlängningen rör den här punkten graden av 
kontroll över vad motparten ser och hör av Fair som helhet.  

8. 3 Gestaltning – och ett presentationsarbete med stora 
likheter 
Av de tre hållpunkterna i sorteringen ovan har frågan om den inledande ge-
staltningen av arbetet en särställning, främst eftersom utrymmet att proaktivt 
påverka andra parters förståelse av en situation ofta är störst innan dessa har 
hunnit bilda sig en egen uppfattning om det som pågår.726 För den här studiens 
vidkommande är dessutom inte minst vokabulären som användes för att be-
gripliggöra vad för slags verksamhet det var som föreslogs äga rum under be-
teckningen Fair intressant, mot bakgrund av de ’dilemman’ som diskuterades 
i kapitel 4. Etiketteringen av situationen är central för förståelsen av hur bilden 
av partnerskapet har formats i de bägge kommunerna.  

Med det sagt skall dock också sägas att en längre diskussion om klassifice-
ringen av Fair återkommer senare, varför vi skall hålla resonemanget kort i 
detta stycke. Ser man till de drag som skiljer lanseringsarbetet i de två kom-
munerna som helhet, så är det inte heller i den första presentationen av Fair 
gentemot olika enheter och sektorsförvaltningar som de tydligaste avvikel-
serna mellan processerna återfinns. Både framställningen av partnerskapsar-
betet och tillvägagångssättet i presentationen följde till en början ett mönster 
med stora likheter mellan fallen. Bland de gemensamma dragen finns följande 
aspekter:    

Det osynliga partnerskapet 
Lanseringen i Norrtälje präglades liksom i Järfälla av en frånvaro av explicita 
diskussioner kring partnerskapet och dess innebörd. Det finns inget som tyder 
på att de specifika dragen i arbetets form, eller för den delen karaktären på 
relationen till andra medverkande organisationer, berördes i presentationen 
gentemot sektorsförvaltningarna. Fair har inledningsvis beskrivits som ett ’ut-
vecklingprojekt’ eller kort och gott som ett ’projekt’, om än med EU-finansie-
ring, och senare som en ’utbildning’. Genom detta språkbruk, där obekanta 
och särskiljande termer ersattes av allmänna och töjbara ord, kom vare sig 
partnerskapskonstruktionen eller partnerorganisationen att synliggöras i egen 
rätt. Därmed kom den heller inte att bli föremål för några direkta frågor, för-
klaringar eller försök till rättfärdiganden. 

                                                     
726 Och, kan tilläggas, eftersom frågan om gestaltning är så central i diskussionen om menings-
styrning generellt. Detta i så måtto att grunden för diskussionen handlar om förmågan att just 
proaktivt föra fram vissa förslag om hur en verklighet bör förstås, för olika mottagare, och helst 
innan mottagarna själva hunnit bilda sig en uppfattning om situationens innebörd.   
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Kontextualiseringar - länkandet av det obekanta till det välkända
Om formfrågorna tonades ned i presentationen, så fanns det dock andra 
aspekter i arbetet som man sökte accentuera. Dit hör bland annat förslagets 
förenlighet och släktskap med olika interna policydokument, handlingsplaner 
och riktlinjer. I bägge fallen försågs Fair med referenser till texter som ut-
gjorde någon form av etablerad agenda i kommunen. Att så är fallet är inte 
förvånande, men likväl betydelsefullt från ett meningsstyrningsperspektiv. 
Som har påpekats förut bidrar den här sortens sido-texter dels till att begrip-
liggöra nyheten genom direkta hänvisningar till företeelser som publiken re-
dan har kunskap om, men också till att länka förslaget till mer övergripande 
berättelser om ordning i organisationens förehavanden.  

Mer konkret, och kanske i synnerhet i Järfälla, tycktes hänvisningarna här 
också ha syftat till att ge en försiktig påminnelse om att man befann sig i en 
politiskt styrd förvaltningsorganisation, där det finns förväntningar om att åt-
gärder i någon form skall vidtas i dessa frågor.727

På jakt efter nyttan - till fots 
Vare sig i Norrtälje eller i Järfälla ställdes dock den här typen av hänvisningar 
i centrum för framställningen. Snarare tycks de utgöra en fond till det som 
lanseringen framförallt tog sikte på – att få enheterna att se nyttan med Fair. I 
intervjuerna med de bägge tjänstemännen finns flera uttalanden som kan ses 
som variationer på samma tematik. Båda framhöll vikten av att tala ett språk 
som appellerar till sektorsförvaltningarnas och enheternas egenintressen. För-
utom de passager som har citerats tidigare kan man här även lyfta fram ett par 
meningar där Norrtälje-tjänstemannen resonerar om sin roll:  

”Bara den här gammeldags tjänstemannarollen, det funkar inte. Du måste vara 
entreprenör, det är min insikt – kom inte med problemet, kom med lös-
ningen!”728

Man måste komma med lösningar för att få enheterna att lystra, menar tjäns-
temannen. Indirekt skulle en del av utmaningen därmed också kunna sägas 
handla om att hitta de ’problem’ som förslaget skulle kunna vara en lösning 
på. Gemensamt för Järfälla- och Norrtäljetjänstemannen är att båda i hög grad 
förlitade sig på personliga möten under lanseringsarbetet. Diskussionen ’förs 
med alla inblandade’ för att försöka förstå vad det handlar om, påpekade Jär-
fällatjänstemannen. Norrtäljetjänstemannen menade å sin sida att ’det kräver 
mycket fotarbete’ för att nå framgång i lanseringar av det här slaget.

Den intressanta frågan i sammanhanget är inte exakt vad som har sagts till 
vem under presentationen, utan snarare vad det här uppsökande arbetssättet 
möjliggör. Fördelen med informella lunchmöten och personliga samtal är att 

                                                     
727 LB 2006-02-02. (Man påminner om vad som skall göras enligt beslutade poliycdokument). 
728 PH 2006-01-17
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de ger ett utrymme att utforska hur motpartens egna tankar och behov ser ut –
och därmed också att lokalisera möjliga anknytningspunkter mellan de nya 
projektidéerna och en lokalt upplevd verklighet. Som diskuterades i kapitel 6 
var en sådan ’lyhörd’ approach ett tydligt drag i Järfälla-tjänstemannens pre-
sentationsarbete, och spåren  av ett likartat förhållningssätt märks även hos 
Norrtäljetjänstemannen. Med hennes ord från inledningscitatet till denna bok: 

”Hur får man människor att liksom vilja det som man vill att de skall göra? Men 
ändå inte peka med hela handen? […] Då handlar det egentligen om att lyssna 
på vad de har att säga, men inte för ett ögonblick glömma bort den vision man 
har[---] liksom puffa dem i rätt riktning”729  

För att återknyta till diskussionen i teorikapitlet: Meningsstyrning handlar för 
det mesta inte om att etablera nya sätt att se på verkligheten hos en motpart, 
det handlar om förmågan att använda sig av motpartens repertoar av befintliga 
kunskaper och erfarenheter på ett selektivt sätt för att få denne att betrakta en 
situation i ett visst ljus. För att nå dit måste man ’lyssna på vad de har att säga’ 
som Norrtälje-tjänstemannen uttryckte det ovan.  

Om lyhörd ontologisering, förhandlingsbara budskap och dess avigsidor 
Att den uppsökande metodiken spelade en viktig roll för lanseringen i bägge 
kommunerna var således ganska tydligt, men dess betydelse kan också pro-
blematiseras. Med en fortsättning från ovan kan man först konstatera att per-
sonliga föredragningar har ett värde, egentligen oavsett om beskrivningen av 
Fair har varierats mellan mötena eller inte. Samma insats kan uppfattas som 
ett svar på olika typer av behov även utan vinklade framställningar. Vitsen 
med enskilda samtal är dock att de ökar möjligheten att – med små medel –
hjälpa en motpart på traven i att upptäcka vilka specifika svar den nya insatsen 
erbjuder i det egna fallet.  

I teoretiska termer är det här en fråga om hur ’ontologisering’ kan gå till i 
praktiken, Alltså om hur man kan gå tillväga för att visualisera ett förslags 
förtjänster på ett tillräckligt konkret vis för att motparten skall ’se’ nyttan med 
det hela. Avskilda möten ger goda förutsättningar för en visualisering på en 
motparts egna villkor. I såväl Norrtälje som Järfälla tycks beskrivningen av 
innehållet i Fair-modellen också ha rört sig på ett allmänt plan i de tidiga mö-
tena, vilket ytterligare förstärker intrycket av en presentation med utrymme 
för dialog om arbetets möjligheter för respektive enhet.  

På en mer övergripande nivå ger detta arbetssätt emellertid också upphov 
till en del väsentliga följdfrågor. Fördelarna med en personlig och lyhörd lan-
sering i en löst kopplad organisation är ganska uppenbara. Det ökar chanserna 
att få gehör för förslaget bland fler enheter. Men det finns också en avigsida, 

                                                     
729 PH 2006-01-17, s. 17
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som visar på behovet att fundera på relationen mellan olika meningsstyrnings-
former. I den mån konsekvensen blir en delvis splittrad syn på vad arbetet 
handlar om i organisationen som helhet, ökar också risken för att olika parters 
tolkningar skall krocka med varandra under processens gång. Det gör kom-
munikationen inom organisationen mer problematisk, och ställer högre krav 
på kontroll över informationsspridningen för den som koordinerar arbetet. 

En fråga om avvägning och kontroll 
En del av den här problematiken kan illustreras med det som skedde i Norrtälje 
efter den inledande presentationsfasen, där PA-chefens korta inhopp som pro-
jektledare höll på att stjälpa lanseringen som helhet. Hennes framställning av 
Fair gentemot deltagarna var av allt att döma ett resultat av hur arbetet hade 
presenterats för henne i ett tidigare skede, men det var inte en bild som löste 
några problem i deltagarnas verklighet – och den skapade låsningar i proces-
sen som tog lång tid att bli av med. Gestaltningar som fungerar väl i ett sam-
manhang kan under vissa omständigheter bli till barlaster i ett annat, således.  

Frågan om hur man skall se på den här typen av risker, och hur de kan 
hanteras, är dock förtjänt av en diskussion som baseras på mer än en enskild 
episod, och den återkommer därför i samband med slutdiskussionen i detta 
kapitel. Tills vidare kan sägas att lanseringar i löst kopplade organisationer 
ofta tycks rymma ett mått av avvägningsproblematik. De fordrar en metodik 
som ger plats åt olika parter att skapa sina delvis egna förväntningar på arbetet. 
Men en alltför stor spännvidd i förståelsen medför samtidigt risker för fram-
tida konflikter om meningen med insatsen, och det bäddar för en besvärlig 
koordinering av arbetet.   

Vid sidan om eventuella försök att påverka informationsspridningen kring 
arbetet, finns det dock inte minst i projektarbeten ofta även mer direkta sätt att 
hålla den här balansakten på en rimlig nivå. Man kan försöka hitta deltagare 
med liknande synsätt och uppfattningar från början, och därigenom undvika 
problematiken med att tillmötesgå alltför många intressen inom en och samma 
praktik. 

8.4 Skapandet av en publik 
Resonemanget i förra stycket ger en antydan om varför det är angeläget att 
analysera frågan om meningsstyrning ur ett bredare perspektiv, än bara med 
utgångspunkt i hur ledare lägger fram de förslag som de vill uppnå samtycke 
kring. Även om man ser bortom empirin i den här studien torde det vara få 
förändringsarbeten som involverar alla organisationsmedlemmar i lika hög 
grad, och vid samma tillfällen. Möjligheten att påverka vilka parter i organi-
sationen som ’aktiveras’ som uttolkare av en ny företeelse, och i vilken ord-
ning, är ibland större och ibland mindre, men den finns där, och den kan spela 
stor roll för dynamiken i meningsskapandet i organisationen som helhet.   
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Om man återvänder till frågan om Fair kan man konstatera att utrymmet 
den här sortens påverkansformer ofta är jämförelsevis stort i just projektarbe-
ten, och att det förekom i både Norrtälje och Järfälla. Men också att det är den 
dimension där tillvägagångssättet, och kanske framförallt resurserna för arbe-
tet, skiljer sig mest åt mellan de två fallen. 

En riktad lansering, men i två varianter  
Den gemensamma nämnaren för lanseringarna i Norrtälje och Järfälla är att 
båda var riktade i något avseende. Inte i någon av kommunerna gjordes något 
försök att involvera alla förvaltningar eller enheter på en gång i Fair-arbetet. 
Planerna dryftades visserligen i förvaltningsövergripande ledningsgrupper ti-
digt, men det uppsökande arbetet fokuserades därefter mot de enheter och för-
valtningar där jordmånen för idéerna bedömdes vara bäst. Vad som emellertid 
skiljer sig mellan fallen är hur den här bedömningen gjordes. I Norrtälje lade 
man från början upp en plan för vilka förvaltningar som borde vidtalas – de 
med stora rekryteringsbehov. I Järfälla tycks man i högre grad ha försökt ’höra 
sig för’ i organisationen på olika vägar. 

Med en viss tillspetsning kan man beskriva skillnaden mellan de två appro-
acherna som en fråga om antaganden kontra efterforskningar. Där lanseringen 
i Norrtälje utgick från idéer om vilka sektorsverksamheter som borde ha lättast 
att se värdet med FAIR, så började Järfällaarbetet snarare i andra änden - med 
att aktivt höra sig för var i organisationen engagemang och intresse fanns. Som 
Järfällatjänstemannen beskrev det: ”vi pratade med alla, både på driftchefs-
träffen och kanske på förvaltningschefsträffen, men framförallt […] sedan 
med personer, med personalkonsulter och med chefer”.730

Om nätverksarbetets fördelar och premisser 
Sammantaget var lanseringsarbetet i Järfälla alltså mer personorienterat än det 
i Norrtälje, men det var också ett mer nätverksbaserat sådant. Sjösättandet av 
nya initiativ som FAIR ”bygger mycket på den kontakt och det förtroende man 
har” i organisationen, påpekade Järfällatjänstemannen, och ”ett nätverksarbete 
och ett nätverksbyggande är förutsättningen för att kunna arbeta med de här 
frågorna”.731 Med en precisering skulle man kunna säga att det åtminstone 
tycks vara en förutsättning för det arbetssätt som valdes i Järfälla. En sonde-
rande och personorienterad approach är resurskrävande, men med hjälp av 
nätverkskanaler bli det ett mer hanterbart alternativ för att hitta deltagare. 

Om man tar det här resonemanget ett steg längre kan man alltså förmoda 
att en god tillgång till nätverk ger vissa möjligheter, som inte existerar i av-
saknad av desamma. Från den synvinkeln bör framhållas att Järfällatjänste-
mannen inte bara hade personliga kontakter i organisationen utan även en re-
surs i form av de personalkonsulter som satt utlokaliserade till kommunens 
                                                     
730 LB 2006-02-02, s. 10
731 LB 2006-02-02, s.10. resp. s. 5
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olika förvaltningar. ”Vi har ju personalfolk ute på varje avdelning […] som vi 
jobbar med centralt, och som har varit väldigt delaktiga i det här” förklarade 
tjänstemannen.732 Någon motsvarande resurs för lanseringsarbetet fanns inte 
att tillgå i Norrtälje. Som Fair:s centrala koordinator anmärkte i en intervju 
efter projektslutet:  

”Man måste ju liksom ha någon infrastruktur för [entreprenörskapet], så att 
säga. Och det har [tjänstemannen i Järfälla], och det saknade [tjänstemannen i 
Norrtälje] tycker jag.”733

En tolkning som ligger nära till hands är således att modellen för lanseringen 
delvis betingades av de organisatoriska förutsättningarna i respektive kom-
mun. Men för analysen är den viktigare frågan egentligen vilka praktiska kon-
sekvenser modellerna hade för sammansättningen av deltagare i de två fallen. 
Sektorsinriktningen i Norrtälje medförde indirekt att förvaltningscheferna fick 
en viktig roll i detta avseende, eftersom det var de som utsåg de mellanchefer 
som skulle leda det interna arbetet med insatserna. Nätverksmodellen i Järfälla 
gav däremot ett mer direkt inflytande för tjänstemannen över vilka individer 
som engagerades i projektet, och en möjlighet att dra nytta av personkänne-
dom i lanseringsarbetet. Som en personalkonsult påpekade: 

”Alltså den personkännedomen har vi ju både [tjänstemannen] och jag. Och jag 
då mer i vår chefsgrupp, att ’han eller hon skulle gärna testa det här’, det kan 
jag nästan säga på förhand”734

Den allmänna fördelen med ett stort inflytande över vilka organisationsmed-
lemmar som deltar i en ny verksamhet har redan diskuterats. Det ger större 
möjligheter att skapa en gynnsam miljö för lanseringen, och för genomföran-
det av insatserna, eller om man så vill, en högre grad av kontroll över den 
sociala praktik inom vilken meningsskapandet sker Men skillnaderna i lanse-
ringsmodell mellan Järfälla och Norrtälje kan också diskuteras i mer dyna-
miska termer, och på ett par olika sätt, som i förlängningen också visar på 
relevansen av ’publikskapandet’ för de bredare meningsskapandeprocesserna 
i de bägge organisationerna som helhet:

Eldsjälar och snöbollar
Ett sätt att närma sig en dynamisk utblick kan vara att nyansera resonemanget 
om vad som utmärker en ’gynnsam miljö’.  Att vissa organisationsmedlemmar 
kan antas vara mer mottagliga för en given idé än andra är ganska självklart, 
likväl som att ett projekt har större chanser att bli framgångsrikt om man 
lyckas engagera just dessa medlemmar i arbetet. Men att det finns ett initialt 

                                                     
732 LB 2008-03-27, s. 14 
733 [EL 2008-04-23, s. 16] 
734 GH 2008-04-18, s. 3-4 
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engagemang hos deltagarna är ingen garant för att intresset eller orken håller 
i sig under hela genomförandeprocessen. En faktor som kan spela roll på me-
dellång sikt är därför också hur pass statisk ’miljön’ för insatsen är, eller an-
norlunda uttryckt, hur pass bunden verksamheten är vid vissa specifika delta-
gare och deras arbetsinsatser. 

Vad som är påfallande med lanseringsarbetet i Järfälla i det senare avseen-
det är att det egentligen aldrig upphörde. Nyrekryteringen av deltagare fort-
gick under så gott som hela processen, och Fair-arbetet växte gradvis till att 
omfatta merparten av verksamhetsgrenarna i organisationen, om än i olika 
grad. Nätverksmodellen gav utrymme för en dynamisk tillväxt i projektet, och 
i praktiken också en möjlighet att inte bara utvidga utan också forma miljön 
för insatsen under resans gång. Kontrasten mot sektorsmodellen i Norrtälje är 
härvidlag markant. När processen där väl gick i baklås och intresset avtog 
bland flera ansvariga mellanchefer, fanns det inget enkelt sätt att få liv i akti-
viteterna igen. Med Norrtäljetjänstemannens ord:  

”Barn och skolkontoret bytte projektledare fem eller sex gånger, […] Jag tror 
inte att de såg seriöst på det här. De som var med, jovisst ett tag, men sedan 
tappade det fart. Och ett problem var att jag inte kunde gå förbi dem, att gå in i 
organisationen och börja sälja.”735  

En svaghet i Norrtäljeapproachen var alltså att den gjorde projektarbetet käns-
ligt för inlåsningsproblem, då processen redan från början knöts till en viss 
miljö och till vissa enskilda chefers ork och vilja att driva arbetet framåt. För-
delarna med Järfällamodellen var flexibiliteten i båda dessa avseenden. Es-
sensen i metodiken beskrevs ganska väl av personaldirektören i förra kapitlet, 
när han påpekade att idén är att börja i liten skala med att ”hitta intresserade 
människor snedstreck eldsjälar i organisationen, som tycker det verkar spän-
nande”. Med den grunden kan arbetet sedan växa med stöd av goda exempel 
och en positiv ryktesspridning i organisationen. Det är en ’snöbollstanke’ me-
nar personaldirektören:  

”det är en snöbollstanke, och ibland kommer man ju inte längre än att snöbollen 
är ganska liten, och då kanske man får lägga ned projekt. Medan andra växer 
till sig. [Fair] är ett projekt som verkligen har blivit en stor snöboll”736

Direkt och indirekt meningsskapande 
Snöbollsmetaforen ger i sin tur en vink om hur ordningsföljden i lanserings-
arbetet kan påverka dynamiken i meningsskapandet i en organisation som hel-
het. Som har påpekats tidigare har litteraturen om meningsstyrning inom  
sensegivingforskningen generellt sett varit dålig på att problematisera frågan 
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om hur organisationsmedlemmar får kunskap om en ny företeelse. All kom-
munikation utgår inte nödvändigtvis från ledaren. Information och signaler 
sprids även mellan medlemmar, och på tvärs av formella hierarkier och struk-
turer, vare sig man vill eller inte. Vad Järfällaexemplet visar är dock hur man 
på ett medvetet sätt kan använda sig av dessa relationer och nätverk för att 
gradvis sprida en positiv bild av en ny verksamhet i ett större sammanhang, 
och indirekt påverka förståelsen även hos parter som inte deltar i arbetet. 

Möjligheten att få till stånd en sådan positiv spiralverkan ökar förstås be-
tydligt om man lyckas involvera rätt individer i arbetet från början. Det är 
viktigt ”att ta de redan frälsta först för då får det en skjuts, det smittar ju av 
sig” som en personalkonsult i Järfälla uttryckte det737. När man i Norrtälje 
småningom bytte approach, och övergick till att hålla öppna föreläsningar 
istället för att driva på mellanchefer som saknade intresse, var det också med 
en sådan förhoppning: 

”Skall man försöka lägga energin på att övertyga de som inte tror på det? Vi 
sade att ’det gör vi inte’, utan det är bättre att få med sig först eldsjälarna, och 
sedan de som är någonstans mittemellan. […] [Vi] märkte under projektets gång 
att ju mer vi satsade på de här som ville, så började det sprida sig. Så det skedde 
en klar vänding mot sluttampen”738

Problemet i Norrtäljefallet var tidsfaktorn. När man väl hittade sina ’eldsjälar’ 
var projektet så pass långt gånget, att det inte fanns tid att omsätta engage-
manget i något egentligt implementeringsarbete. Att man hamnade i detta läge 
från början hade emellertid inte bara med sektorslanseringen att göra. Det var 
också resultatet av en bristande kontroll över informationsspridningen kring 
Fair redan under presentationsfasen.   

8.5 Intryckskontroll 
Den senare diskussionen påminner om Smirchich & Morgans påpekande i 
teorikapitlet, om att ’kontrollen över vilka ’vinkar’ som kommer att fungera 
som referenspunkter [för andra] är en viktig källa till makt’739. Skillnaden mel-
lan lanseringen i Järfälla och den i Norrtälje var i detta avseende att den förra 
präglades av en mer direkt kontroll både över vilka dessa ’andra’ var och över 
de budskap de tog del av, än den senare.  
 Samtidigt är dock frågan om intryckskontroll i fallet Fair större än enbart 

frågan om vilken information som spridits mellan medlemmarna inom den 
egna organisationen. Att upprätthålla en ’kontroll över vinkarna’ är heller inte 
bara en fråga om vilka signaler som når fram till en publik, utan också och om 
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739 Smirchich & Morgan (1982) ), refererade i Weick (1995) sid. 50. 
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vilka signaler som sänds ut i olika kanaler första läget. Den handlar om graden 
av inflytande över vad en motpart får chans att se och höra av en företeelse 
som helhet. För att diskutera den sida av meningsstyrningen i Järfälla och 
Norrtälje som handlade om att vidmakthålla och stabilisera de bilder av Fair 
om tjänstemännen försökte etablera i sina organisationer, behövs emellertid 
först ett kort resonemang om vilka typer av signaler som hade kunnat föror-
saka – och ibland också förorsakade – problem i mobiliseringsarbetet. 

Principen om enheternas självstyre 
Som diskuterades inledningsvis villkorades alltså sjösättandet av Fair i både 
Järfälla och Norrtälje av principer om självstyre för de enheter som verksam-
heten syftade till att förändra. Med Norrtälje-tjänstemannens ord handlade ar-
betet om att få människor att ’vilja det som man vill att de skall göra, men 
ändå inte peka med hela handen’ i lanseringen. Just ’pekandet med hela han-
den’ var heller inte en gångbar metod i Järfälla, förklarade personaldirektören 
där. Metaforen om att ’peka’ ger här en ganska klar indikation om vilka sorters 
signaler som tenderar att skapa problem i de förvaltningsmiljöer som de båda 
tjänstemännen befann sig i. Det handlar om signalerandet av auktoritet, och 
om makten att påtala hur och att något ’skall’ göras för motparter som tycker 
sig själva ha rätten att avgöra hur den egna verksamheten skall skötas. 

Symbolisk anpassning av partnerskapet 
Det tydligaste exemplet på när sådana ’signaler’ gav bekymmer i lanserings-
arbetet, var när idén om en ’Fair-märkning’ fördes på tal i Järfälla. I Fair fanns 
målet att ta fram en certifiering i form av en märkning av organisationers re-
kryteringsprocesser, som i linje med kraven i Equal-programmet skulle kunna 
spridas till andra parter vid arbetets slut.740 Från enheternas håll uppfattades 
detta mål dock som en dissonans i den bild som hade givits dem av arbetet. 
Var det fråga om ett ’utvecklingsinriktat EU-projekt’ med ’utbildningar’ och 
’kunskapsutbyten’ som man hade anslutit sig till? Eller var det snarare fråga 
om något annat? Som en enhetschef uttryckte det: 

”hon fick mycket påstridning från oss, då. [Det skulle inte vara] någon färdig 
modell som trycktes på oss, utan […] en struktur som vi kunde använda oss av. 
Och som vi testade för att se tillämpningen [av] [---] [det] var väldigt tydligt för 
oss att det var ett ’utvecklingsprojekt’. Och det fick ju [tjänstemannen] ta”741

En viktig förutsättning för acceptansen av Fair i Järfälla var att talet om en 
’Fair-märkning’ städades bort från projektretoriken. Detta eftersom den tycks 
ha uppfattats av enheterna som att deras arbete i slutändan skulle riskera att 
ställas inför en bedömning och prövning av något slag, och då av någon annan 
                                                     
740 Se vidare i kapitel 5, angående Equal:s föreskrifter om att arbetet skulle resultera i ‘överför-
bara produkter’ som skulle kunna spridas vidare till andra organisationer.
741 AK 2008-03-10, s.8. 
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instans än de själva. Pratet om en ’märkning’ antydde ju rimligen att det fanns 
vissa sätt att tillämpa modellen på som var mer ’rätt’ än andra, och som en 
chef förklarade det; ”vem skulle komma utifrån och titta på det, liksom?”.742

Min utgångspunkt var att ”få lägga den ribban själv” menade en annan chef743

Väl i Fairs styrgrupp tycks denna kritik ha spelat in i en process av reflekt-
ion om gruppens roll och möjligheter, som landade i insikten om att man inte 
gärna kunde ställa sig i en position där man uppfattades ha höga kontrollan-
språk över arbetet i alla de kontexter där Fair bedrevs. Samtidigt var dock 
tanken om att ta fram en märkning inte alldeles oviktig ur projekthänseende. 
På sätt och vis var det konkretionen av idén om att man skulle skapa något 
nytt tillsammans, här i form av en utveckling av ett befintligt rekryteringskon-
cept till en ’Fair-modell’. Det var delvis i det syftet man hade skapat ’tema-
grupper’ som var tänkta att granska olika element i modellen och ge förslag åt 
styrgruppen. Med Järfällatjänstemannens ord blev den uppgiften nu lite ’svår’:

”vem som sedan skall ta ställning till det, och vem som skall äga det här […] är 
väl kanske lite svår”744

Att det var just utvecklingsmålen i Fair som skapade problem i relationen till 
enheterna är lite av en paradox, men en intressant sådan. Å ena sidan hade 
etiketten ’utveckling’ fungerat som en dörröppnare gentemot resultat- och an-
svarsenheter inom förvaltningen, eftersom utveckling var något annat än t.ex. 
’implementering’ eller ’förändring’. Å andra sidan blev följden av denna ge-
staltning av arbetet, att en gemensam utveckling av det aktuella rekryterings-
konceptet försvårades. Om man ville ta frågan om en ’utveckling’ av Fair-
modellen på allvar hade nämligen ’någon’ behövt ta ställning till, och då även 
ta sig rätten att ta ställning till, vad som var ’utveckling’  i sammanhanget. 
Styrgruppen hade behövt ikläda sig den symboliska rollen som beslutsfattare.  

Mångtydighetens värden 
Att det fanns en medvetenhet i styrgruppen om omöjligheten i att framstå som 
just en beslutsfattare, och kanske t.o.m. som ’styrgrupp’ över huvud taget, var 
ganska tydligt. Den tolkningen stärks också av direkta intervjucitat. Alla blev 
’väldigt medvetna om vad var och en hade för mandat’ påpekade t.ex. koordi-
natorn. Det var ’aldrig fråga om något gemensamt mandat’, och en sådan dis-
kussion hade heller inte varit ’fruktbar’, menar hon.745

Det intressanta i episoden med ’märkningen’ är dock inte enbart att styr-
gruppen utifrån en bedömning av sin position valde att tona ned ett element 
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som uppfattades signalera en kontrollvilja från deras sida, utan att den i för-
längningen också säger något om Fair-arbetets mångtydighet. Att syssla med 
’utveckling’ kan betyda olika saker, och däri finns ett värde. Skildringen av 
Fair som ett utvecklingsarbete gjorde det möjligt för olika parter att läsa in 
olika meningar i arbetet. För enheterna blev det en ’möjlighet att förbättra’ 
den egna verksamheten, med stöd av ett projekt, men utan att förbinda sig till 
något specifikt. För samverkansorganet hade termen ’utveckling’ däremot en 
annan innebörd, som var kopplad till det faktum att man hade förbundit sig 
till något specifikt. Man hade lovat att ta fram något nytt tillsammans.     
 I slutändan var förmodligen dubbeltydigheten i detta avseende viktig för att 
Fair-arbetet som helhet skulle hålla ihop, och bibehållandet av densamma var 
i så fall också väsentlig för att undvika kontroverser. Alla försök att påtala för 
enheterna att ’partnerorganisationerna’ även hade ett utvecklingsuppdrag till-
sammans, hade tvingat ut partnerskapet i ljuset, bildligt uttryckt, och riskerat 
att öppna upp för ’fruktlösa’ diskussioner om relationen mellan denna ’yttre’ 
samverkansföreteelse och de ’inre’ principerna om självstyrande enheter.       

Att verka utan att synas 
Istället för att lyfta fram den kollektiva sidan av arbetet valde styrgruppen så-
ledes en annan linje, som med Järfälla-tjänstemannens ord syftade till att 
’vänta in’ arbetet på hemmaplan, och tills vidare ’göra så mycket som möjligt’ 
i de egna organisationerna ”tills dess att man kan ’lyfta frågan’”.

Att ’göra så mycket som möjligt’ betydde att använda de resurser som part-
nerskapet hade att tillgå för att stärka det engagemang som faktiskt hade upp-
stått på olika håll, och för att få genomslag för det grundkoncept för rekryte-
ring som Fair vilade på. Man förlitade sig på utbildningar, erfarenhetsutbyten 
och studiebesök för att driva processen i rätt riktning, och försökte till synes 
ganska medvetet sätta deltagarna i situationer där de fick berätta om sina er-
farenheter av arbetet för andra, vilket både fungerade som en sorts bekräftelse 
av att det var deras behov och upplevelser som stod i centrum, och som ett sätt 
att försöka skapa ett slags ’bäst i klassen’-dynamik mellan deltagarna. Med 
hjälp av insocialisering, ’goda exempel’ och genom att låta deltagarna före-
träda Fair skapades bilden av en ’utvecklingsverksamhet’ på deras villkor.     

Vad styrgruppen gjorde var emellertid inte att överge målet om att skapa 
en ’Fair-märkning helt och hållet. Däremot sköt man frågan framåt i tiden. 
Vid projektslutet återvände man till diskussionen om vad man hade lärt sig 
under arbetet med rekryteringsmodellen, och enades om ett antal minimi-kri-
terier för vad som kunde kallas ’Fair:s rekryteringsmodell. Några försök att 
certifiera de medverkande enheters arbetssätt gjordes dock inte.     
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Stabiliserandet av bilder 
Sammantaget lade sig styrgruppen i denna mening alltså till rätta kring en 
framtoning och en roll som passade mot de bilder av Fair som hade etablerats, 
inom t.ex. Järfälla. Signaler om att partnerskapet var någon sorts organ i egen 
rätt eller en instans som fattade beslut, t.ex. om vad som var ’rätt’ sätt att re-
krytera på eller vad som krävdes av deltagarna, tonades ned och en roll som 
var mer ’stöttande’ än ’styrande’ lyftes fram. Som koordinatorn förklarade
kunde man heller inte göra på annat vis, om man ville undvika ’motstånd’:

”Det går liksom inte att komma till folk och säga att ’nu skall ni göra något helt 
nytt’ Utan det gäller [att][…] undan för undan försöka styra över delar av [re-
kryteringssätten] så att det får ett ’Fair-stuk’. För annars stötter man på väldigt 
mycket motstånd.”746  

Om man ser bortom styrgruppen som kollektiv, och tittar på de båda tjänste-
männens göranden mer specifikt, är det tydligt att Järfälla-tjänstemannen var 
den mer aktiva av de två i att bry sig om ’skenet’ kring Fair. Hon begärde 
tidigt att nyhetsbrev och annat publikt material från Fair skulle förses med 
namnen på alla organisationers projektledare som avsändare, hon anslöt sig 
till den del av styrgruppen som tyckte att det var viktigt att framhålla vilken 
organisation man kom ifrån när man företrädde Fair vid ex. studiebesök, och 
hon upplevdes inom gruppen som ’fyrkantig’ i frågor om formalia och eko-
nomi. Allt som allt tycks hon ha reflekterat en del över hur Fair syntes ’utåt’.  

Likaledes förefaller tjänstemannen ha upprätthållit en hög grad av kontroll 
över såväl informationsflödet som formerna för arbetet inom sin förvaltning. 
Hon lade omgående fast att allt skrivarbete och all återrapportering till Esf 
skulle ske centralt, och organiserade genomförandet så att varje enhet fick ar-
beta ostört utifrån sina behov, problembilder och egna arbetsplaner. Mot bak-
grund av tystnaderna om partnerskapet som form, dess roll och ställning, vid 
lanseringen av Fair, och metodiken att låta enheterna skapa sig sina egna bil-
der av nyttan med arbetet, är dessa handlingsmönster fullt begripliga. Men det 
intressanta i sammanhanget är inte bara att vissa saker tycks ha gjorts för att 
motverka framväxten av oönskade bilder av Fair. Den lite större frågan har 
också att göra med det som gjorde många av dessa handlingar möjliga.  

Organisering som resurs 
Det som förenar såväl styrgruppens beslut om att ändra planen för när det ’ge-
mensamma perspektivet’ skulle lyftas, som tjänstemannens hantering av ge-
nomförandet i sin förvaltning och hennes beslut om att rapporteringen om ar-
betet skulle ske centralt, är att de ytterst vilade på en kontroll över organise-
ringen av de aktiviteter som var föremål för meningsskapandet. Granskningen 
av denna dimension i Fair-arbetet skulle därmed också kunna sägas peka på 
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åtminstone en ganska basal implikation för analyser av meningsstyrning – att 
organisering är en viktig resurs för utövandet av intrycksstyrning. 

Sannolikt ger just projektarbeten ofta ett större utrymme för ’löpande orga-
nisering än vad som är fallet i många andra förändringsarbeten, i så måtto att 
det finns viss möjlighet för enskilda aktörer att anpassa upplägget av verksam-
heten när ’problem’ tillstöter. Men just därför blir också kopplingen mellan 
intrycksstyrning och organisering särskilt tydlig här. Med en kontroll över for-
merna för den social interaktion som olika parter deltar i, ökar möjligheten att 
utöva inflytande inte bara över vilken information de får ta del av, utan också 
över deras förutsättningar att inhämta kunskap på egen hand. Organiserandet 
av en verksamhet ger handlingsutrymmen och valmöjligheter i fråga om vilka 
sidor av en praktik olika ’publiker’ skall få tillfälle att bekanta sig med, och 
vad som skall synas, höras och märkas av arbetet i olika sammanhang.   

Denna diskussion leder i förlängningen emellertid vidare till större frågor, 
och då i synnerhet om relationen mellan den här studiens perspektiv på me-
ningsstyrning och andra organisationsteoretiska resonemang om vad som vi-
sas upp för en omgivning. Vi skall därför återkomma till den om en stund. 

8. 6 Vad är Fair – och när är det vad? 
Som avslutning på denna analysdel, och innan vi går vidare till frågan om vad 
som är mest väsentligt i analysen för förståelsen av meningsstyrning som styr-
form, skall vi återvända för en stund till frågan om klassificeringen av Fair. 
Av de drag och arbetssätt som observerades i lanseringen av detta initiativ i 
Järfälla och Norrtälje, var det framförallt ett som var lite ’överraskande’ i sam-
manhanget. Nämligen att tystnaden kring ’partneskapet’ som företeelse, ar-
betsform och benämning för det som pågick i Fair, var så påtaglig i fallen. 

Att vissa sidor av denna samverkanskonstruktion har mjukats upp, tonats 
ned, och till synes försvunnit ur blickfånget hos mottagarna för arbetet, är inte 
särskilt förvånande. Men att så få referenser tycks ha gjorts till själva begrep-
pet i samtalen i de båda förvaltningarna var mer oväntat. Inte minst mot bak-
grund av den framskjutna plats som gavs åt denna arbetsform i Esf-retoriken 
kring Equal. Som diskuterades i kapitel 5 fördes detta program fram med bud-
skap om att ’utvecklingspartnerskapet’ var ’grunden för allt arbete’ i Equal, 
en ’dynamisk projektorganisation’ som kunde bidra till ökad ’förändrings-
kraft’, ’innovativitet’ och ’mervärden’ etc.747 Partnerskapsformen var central i 
Equaltexterna, och ingen av de två förvaltningarna hade någon erfarenhet av 
arbetsformen sedan innan. Ändå tycks den knappt ens ha berörts under arbetet. 

                                                     
747 Se kapitel 5. 
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En kort tilläggsanalys 
Som bekant har analysen av processerna i de två förvaltningarna, vad man har 
pratat om, och hur man har pratat om saker, hittills dock mest vilat på inter-
vjumaterial. Innan vi diskuterar hur ’tystnaden’ kan tolkas kan det därför vara 
bra att granska tillförlitligheten i denna observation lite närmre. I samband 
med det empiriska arbetet i Järfälla och Norrtälje samlades även ett 30-tal 
skriftliga dokument in, såsom artiklar i media, dokumentation av möten och 
aktiviteter, rapporter till Esf, nyhetsbrev från Fair m.m.748 Frågan är hur Fair 
har framställts i detta material? Är ’tystnaden’ lika påtaglig här, och finns det 
några synbara skillnader i gestaltningen mellan olika slags dokument?    
 För att få svar på denna fråga delades det skriftliga materialet in i fyra ka-
tegorier, utifrån vem som var avsändare och vem som kunde tänkas vara mot-
tagare för olika typer av skrifter. I den första kategorin ingick dokument om 
Fair som skickats till Esf (ansökningar, återrapporteringar, utvärderingar etc.). 
Den andra kategorin bestod av material som tagits fram av Fair för publikt 
bruk, (presentationsblad, nyhetsbrev, hemsidematerial, ’spridningsproduk-
ter’749 m.m.). I den tredje kategorin samlades skrifter som bedömdes ha varit 
mest för internt bruk (dokumentation om möten, aktiviteter och studieresor, 
rapporter från delprojekt etc.). Den sista kategorin innehöll material som hade 
producerats av andra parter, men där Fair omnämndes. Dels i form av olika 
kommundokument (tjänsteskrivelser, handlingsplaner, årsredovisningar), dels 
i form av artiklar i media, skrifter utgivna av Esf, och övrigt. 
 En fullständig förteckning över detta källmaterial finns i bokens bilaga B. 

En strömlinjeformad gestaltning? 
Genomgången av materialet gjordes som en mycket enkel innehållsanalys, ut-
ifrån frågan om hur det man ägnade sig åt i Fair benämndes i dokumenten, och 
vilka termer som användes för att beteckna Fair som praktik i skrifterna. 

I de grupper av texter som hade producerats av Fair för publikt eller internt 
bruk, visade sig framställningen av företeelsen Fair ha små variationer. I sid-
huvudet finns en logga för ’fair’, en mindre snedställd text ’framtidsanpassad 
inkluderande rekrytering’, och oftast en logga för Esf eller för Equal.750 Skrif-
terna i den ’publika’ kategorin inleds i regel med ett stycke som berättar att
’Fair är ett Equal-projekt’ eller att ’Fair ingår i Equal-programmet’. Alterna-
tivt talar man om ’Equal-projektet Fair’. I den följande löptexten hänvisas ge-
nomgående dock bara till ’Fair’ (’Fair:s mål är’, ’Fair vill’, ’syftet med Fair’). 

                                                     
748 Se bilaga B för en fullständig förteckning över detta skriftliga material. 
749 ’Spridningsprodukter’ var skrifter som Fair ’levererade’ för en bredare publik, som ett re-
sultat av sitt arbete, och i linje med föreskrifterna inom Equal om att partnerskapsarbetet skulle 
generera ’överförbara produkter’. Se vidare i kapitel 5.
750 Alla stödmottagare av EU-stöd är skyldiga att använda EU-logotypen i allt material som 
framställs för att informera om projektets verksamhet. Se t.ex. www.tillvaxtverket.se. 
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I nästan alla dokument i den ’publika’ kategorin återfinns dock även refe-
renser till ’partnerskapet’. Men noterbart är att termen så gott som aldrig står 
på egna ben. Den används i ordalydelser som ’partnerskapet bakom Fair’, 
’partnerskapet består av’, eller ’Equal-projektet var organiserat i ett utveckl-
ingspartnerskap’, och åtföljs då av en lista på organisationerna som deltog i 
arbetet. Den förekommer inte avskilt från detta sammanhang, och i något fall 
utelämnas den helt till förmån för ’organisationer som deltagit i Fair’. I den 
’interna’ kategorin används mestadels bara namnet ’Fair’, och termen ’part-
nerskap’ är här sällsynt.751 Med ett intressant undantag. Arbetsutkastet till en 
rapport från ett delprojekt, ’verktyg för en öppnare organisation’, författat av 
en ny medarbetare i Järfälla, inleds med orden ’Fair är ett utvecklingspartner-
skap inom Equal’. När rapporten är klar är texten dock försedd med ett förord 
av den ansvarige tjänstemannen, som börjar med ’Fair är ett Equal-projekt’.

Dokumenten från andra parter 
Gestaltningen av Fair i de dokument som författats inom Fair, och som inte i 
första hand riktats till Esf, är således ganska likriktad. Termen ’partnerskap’ 
är nedtonad, den syns sällan på egna villkor, används inte som benämning på 
den praktik man ägnar sig åt, och det står heller inte att partnerskapet ’vill 
något’ eller ’gör något’. Snarare är det blott så att det ’finns’ någonstans i 
bakgrunden för Fair-aktiviteterna, och att det består av vissa organisationer   

Om man ser till kategorin texter som inte har producerats inom Fair, för-
kommer termen faktiskt inte alls i de kommunala dokumenten. I årsredovis-
ningar, tjänsteskrivelser och planer talas om ’Equal-projektet Fair’, ’EU-pro-
jektet Fair’ eller ’Fair (ett EU-projekt inom Equal-programmet)’, och ibland 
används bara orden ’Fair’ eller ’Fair-modellen’. Bland övriga skrifter i kate-
gorin kan två undergrupper urskiljas. Dels finns ett par artiklar i media och 
den prismotivering som åtföljde ’Rådet för integration i arbetslivets’ pris till 
Järfälla. I en av artiklarna, skriven av Fair.s koordinator, hänvisas till ’Equal-
projektet Fair’ samt att ’partnerskapet består av’ de aktuella organisationerna. 
I de andra texterna talas om ’EU-projektet Equal’ eller ’Fair-projektet’. 

Den underkategori som skiljer ut sig i sammanhanget består av tre skrifter 
utgivna av Esf. Här är terminologin en annan. Till skillnad från i övriga texter 
används nu ordet ’partnerskap’ som en direkt benämning på det som pågår i 
Fair. Formuleringar som ’partnerskapet vill’, ’partnerskapet genomförde’, 
’partnerskapet bildades’ etc. återfinns i samtliga av dessa skrifter.

Skrifterna som riktats till Esf   
Språkbilden från Esf-skrifterna återkommer också i de handlingar som skick-
ats från Fair till Esf. Partnerskapet står här inte längre i bakgrunden på samma 
sätt som i övriga texter, vilket förvisso delvis har att göra med de mallar som 
                                                     
751 Förutom i arbetsutkastet till en rapport, förekommer i en bilaga till ett av dokumenten åter-
finns ’partnerskapet bakom Fair’, med den gängse listan över deltagande organisationer.
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Esf anvisar för ansökningar och slutrapporter. Dessa formulär består av boxar 
och fält där man ombeds svara på frågor som inte sällan handlar om just ’part-
nerskap’ och ’partners’ (’redogör för partnerskapets arbete med…’). Samti-
digt är det emellertid så att svaren från Fairs sida i dessa dokument ofta även 
följer denna terminologi. Dessa är de enda texter skrivna av Fair som innehål-
ler åtskilliga passager av typen ’partnerskapet är nöjt med…’, ’partnerspeci-
fika kritiska faktorer’, ’samtliga partner har’, ’Fair-partnerskapet’ etc.752

 De tre utvärderingar753 av Fair som har skickats till Esf, och som har skrivits 
av externa utvärderare, använder sig också av ett språkbruk där Fair ofta be-
nämns som ett ’partnerskap’. Fair ’är ett utvecklingspartnerskap inom Equal’, 
’partnerskapsarbetet tar sin utgångspunkt i’, ’utvecklingspartnerskapet skall 
gemensamt formulera och driva projektet’ o.s.v. Sammantaget har dokumen-
ten inom denna kategori kort sagt ett gemensamt särdrag: I kommunikationen 
med Esf används betydligt oftare ’Esf:s språkbruk’ för att skilda praktiken 
Fair, än vad som är fallet i de andra texter som inte har en koppling till Esf. 

Vad är Fair, och när är det vad? 
Resultaten av denna korta tilläggsanalys pekar sålunda på framförallt två sa-
ker. Den ena är att observationen om ’tystnaden’ från intervjumaterialet får ett 
visst stöd. De parter som har arbetat med Fair tycks överlag inte ha varit sär-
skilt benägna att använda sig av termen partnerskap för att skildra den praktik 
de ägnar sig åt. I så gott som alla dokument som inte har riktats till eller givits 
ut av Esf, är ledorden i gestaltningen av företeelsen Fair istället termerna ’pro-
jekt’, ’EU-projekt’ eller ’Equal-projekt’. Lite talande i sammanhanget är även 
att partnerskapstermen inte förekommer alls i de kommunala dokumenten.  
 Det andra som framkom var att det alltså finns vissa skillnader i benäm-
ningarna av arbetet mellan texter som riktats till olika mottagare. På ett all-
mänt plan är detta i sig inte anmärkningsvärt. Som har diskuterats tidigare i 
boken är det förhållandevis vanligt att små skillnader i språkbruk och fram-
ställning görs utifrån vem man kommunicerar med. Men den relevanta frågan 
är likväl varför vissa språkbruk upplevs passa bättre i vissa sammanhang än i 
andra, och varför termen partnerskap är mindre bra i en förvaltningskontext. 

Olika förklaringar är tänkbara, som delvis har berörts förut. Att man hellre 
väljer att föra fram sitt arbete med hjälp av välkända termer som ’projekt’ än 
med obekanta och otympliga ord som ’partnerskap’ är begripligt. Men i ljuset 
av omständigheter som har diskuterats tidigare i denna bok, ligger det också 
nära till hands att anta att man knappast heller hade haft något att vinna på att 
lyfta fram det specifika i denna arbetsform gentemot de egna organisationerna. 

                                                     
752 Motsvarande benämningar av Fair som ett ’partnerskap’, eller rättare sagt ett ’development 
partnerskip’, återfinns också i den engelska versionen. ’The Swedish FAIR DP has…’, The 
DP’s work was grounded in’, ’The DP designed several books’ etc. 
753 En halvtidsutvärdering och en slututvärdering av Fair genomfördes av ’FBA-konsult’, och 
därtill utförde samma firma en separat utvärdering av det transnationella arbetet. 
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Däremot hade man möjligen haft något att förlora. Åtminstone i så måtto att 
det kunde ha framkallat diskussioner om ämnen som, med koordinatorns ord, 
inte var ’fruktbara’; d.v.s. om mandat, roller och relationer mellan det ’inre’ 
och det ’yttre’ i det kollektiva handlandet. Att ägna sig åt meningsstyrning är 
att få en publik att fokusera på det man vill att den skall fokusera på, istället 
för sådant som kan skapa hinder på vägen fram till önskade åtgärder. Från den 
synvinkeln framstår ’projekt’ som en mer funktionell benämning av Fair än 
’partnerskap’, i vart fall i relationen till parter inom förvaltningen. 

8.7 Meningsstyrning, mellan kommunikation och 
organisering 
Med stöd i dessa analyser och tolkningar skall vi nu ta steget över till den 
större diskussionen om relevansen i det som framkommit om Fair för frågan 
om meningsstyrning. Vitsen med det empiriska arbetet var i slutändan att 
komma åt lärdomar om meningsstyrningens praktik, och inte enbart att sprida 
ljus över några tjänstemäns handlingar i ett par kommuner. Tillämpandet av 
studiens teori var avsedd att ge bränsle åt processen att fundera på hur teorin 
skulle kunna preciseras, vidareutvecklas och förbättras. Så frågan är vad vi har 
lärt oss om meningsstyrning som styrform som vi inte visste innan, och hur de 
dimensioner som utvecklades i kapitel 3 stod sig i mötet med empirin i Fair? 

En första sorts allmän slutsats är att sorteringen i dimensioner faktiskt hade 
ett analytiskt värde i empirin, på två sätt. Dels är någorlunda uppenbart att 
vissa aspekter av den styrning varigenom bilden av Fair kom på plats, och 
hölls på plats, i de båda förvaltningarna hade missats i en analys enbart inrik-
tad mot ’gestaltningen’ av Fair. Argumentet om att det finns anledning att an-
lägga ett bredare perspektiv på meningsstyrning än enbart med utgångspunkt 
i frågan om hur situationer och företeelser framställs för en publik, försvaga-
des inte av fallstudierna. All meningsstyrning utövas inte med ord. Det finns 
även indirekta sätt att påverka premisserna för andras förståelseprocesser. 

Det andra värdet bestod i att sorteringen gjorde det möjligt att skönja en 
viss dynamik mellan olika former av meningsstyrning, såtillvida att olika sor-
ters handlingar påverkade varandras förutsättningar i fallen. Vi skall åter-
komma till denna dynamik om en stund, men först diskutera de tre dimens-
ionerna en i taget. För även om sorteringen var ’användbar’ för att förstå ’pro-
cessen att försöka påverka andras meningsskapande’ i de två fallen, så visade 
analysen också på vissa mönster i empirin som i förlängningen pekar mot ett 
antal ’utvecklingsområden’ för analyser av meningsstyrning på en mikronivå.    
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8.8. Mångtydiga gestaltningar, och oklarhetens strategi   
Det första av dessa områden har att göra med mångtydighetens roll för me-
ningsstyrningsprocesser. En av de saker som analysen av gestaltningarna av 
Fair-arbetet ganska tydligt visade var att det inte alltid måste finnas så mycket 
av ’gemensam mening’ kring en kollektiv företeelse i en organisation som 
man kanske ibland föreställer sig. Mycket av metodiken i lanseringen av ar-
betet syftade till att få olika enheter att ’hitta’ sin egen mening i förslagen, och 
ur mobiliseringssynpunkt var det viktigt att olika grupper fick ha sin specifika 
förståelse i fred, om den aktivitet de skulle samtycka till att engagera sig i. 
 Annorlunda uttryckt var någon egentlig samsyn om exakt varför man äg-
nade sig den aktuella aktiviteten, inte vad som eftersträvades i de studerade 
fallen. Denna observation ligger dock fullt i linje med den bakomliggande 
sensemakingansats som den här studien har utgått från. Med Weicks synsätt 
handlar organisatoriskt meningsskapande i grund och botten om att reducera 
tillvarons mångtydighet, för att underlätta kollektiv handling. Men att redu-
cera är inte samma sak som att utplåna, betonar han. Känslan av kollektiv ord-
ning står och faller inte med alla uppfattar saker på precis samma sätt. Vad 
organisering fordrar är däremot att man använder sig av vissa gemensamma 
klassificerande ord för att referera till den företeelse man ägnar sig åt.  

Lager av mening 
Implikationen för analyser av meningsstyrning är att vissa aspekter av me-
ningen med en praktik således är viktigare än andra för att möjliggöra kollek-
tiv handling, och det gäller framförallt frågan om vad det är för sorts aktivitet 
man ägnar sig åt, eller åtminstone vad den bör kallas. Som har påpekats tidi-
gare i boken är det därför också viktigt att kunna skilja mellan olika lager av 
socialt framförhandlad mening i en situation. Det finns förståelser som rör 
frågan om vad det är för sorts situation man befinner sig i, och det finns för-
ståelser som rör innebörden i olika handlingsalternativ i densamma. För att få 
andra parter att vilja ägna tid och resurser åt en ny aktivitet måste man sanno-
likt både få dem att förstå vad det är för slags aktivitet det gäller, och få dem 
att uppfatta deltagandet som lockande. Men för att hålla ihop en kollektiv 
praktik mellan olika parter, kan det ibland räcka med en gemensam benämning 
av själva situationen.      

De vaga etiketterna 
Den mest teoretiskt intressanta aspekten i ’pratet’ om Fair handlar dock om 
att benämningarna av den praktik man ägnade sig åt, också var så mångtydiga 
i sig. Möjligheterna att hålla ihop aktiviteterna i denna praktik tycktes delvis 
bero på att de etiketter som användes för att beteckna Fair var ganska töjbara. 
Att företeelsen Fair försågs med en språklig dräkt av vaga ord som ’utveckl-
ingsarbete’, ’EU-projekt’ och ’samverkan’, bidrog inte bara till att länka arbe-
tet till koncept som redan hade en betydelse i motparternas föreställningsvärld. 
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Det  skapade också utrymme för olika parter att läsa in delvis olika meningar 
i arbetet, om exempelvis ’vems’ utveckling som stod i centrum för detsamma.  
 Frågan är om användandet av dessa ord verkligen kan beskrivas som ett 
sätt att ’reducera mångtydigheten’ hos Fair? En av de saker som utmärkte ge-
staltningen av Fair var att det kanske mest specifika ordet för arbetet – termen 
’partnerskap’ – med eller utan etiketter, användes så sparsamt. Man pratade 
inte om ’en sorts utvecklingsprojekt’ eller ’ett slags samverkan’, utan snarare 
bara ’ett utvecklingsprojekt’ i ’samverkan’. De etiketter som Fair försågs med 
tog helt över framför alternativa benämningar av arbetet, och partnerskapet 
försvann ur språket. Ett ganska specifikt ord ersattes sålunda av några mer 
allmänna ord, och gick till synes upp i vissa relativt töjbara generiska katego-
rier utan att lämna några direkta spår efter sig.  

Som Weick anmärker har förvisso just töjbarheten hos klassificerande ord 
en viktig funktion i löst kopplade organisationer. Organisationer som är in-
vävda i många slags relationer behöver kunna upprätthålla en balans mellan 
flexibilitet och stabilitet för att fungera, och det återspeglas i deras vokabulärer 
av klassificerande ord och ’etiketter’. Termerna måste vara vaga nog för att 
kunna användas för olika gruppers ändamål, men ändå förstås på tillräckligt 
lika sätt för att ge en förutsägbarhet i det sociala samspelet inom organisat-
ionen. De allmänna och töjbara ord som användes för att beskriva Fair i Jär-
fälla och Norrtälje, skulle kunna ses som uttryck för detta flexibilitetsbehov. 

Men när generiska ord som ’samverkan’, ’projekt’ och ’utveckling’ väljs 
framför en jämförelsevis mindre mångtydig term, som ’partnerskap’, är det 
likväl illustrativt för två ganska viktiga poänger för analyser av meningsstyr-
ning. Den ena är att det behövs ett mottagarperspektiv för att förstå vad det är 
som sker i den här sortens ’översättningsmoment’. Även om ord som ’projekt’ 
eller ’utveckling’ används om lång rad samhälleliga företeelser, så får de en 
mer specifik betydelse i given organisatorisk kontext, eftersom de sätts i re-
lation till de andra termer som ingår i organisationens vokabulär av etiketter.754

Det är i ljuset av att ’projekt’ inte är samma sak som t.ex. ’reform’, och att 
’utveckling’ inte är samma sak som t.ex. ’förändring’, som det går att förstå 
innebörden i den bild som målats upp av praktiken Fair i de två kommunerna. 

Mångtydighetens värden 
Den andra poängen är att meningsstyrning, till skillnad från meningsskapande, 
strikt talat inte måste syfta till att ’reducera’ graden av mångtydighet för en 
motpart. Detta eftersom en viss bredd av tolkningsmöjligheter inte alltid är till 
nackdel för möjligheterna att hålla ihop en kollektiv praktik. Det centrala är 
snarare att ta kontroll över spannet av troliga tolkningsvarianter, och att hålla 
de mest problematiska förståelserna av en företeelse eller situation utanför 
detta spann, eftersom de sannolikt är ett större hot än vaghet för det kollektiva 
                                                     
754 Symboler får sitt innehåll från sin plats inom ett system av symboler. Jfr. Bevir & Rhodes 
(2002). 
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handlandet. Talet om ’samverkan’ hellre än ’partnerskap’ innebar visserligen 
att konturerna kring Fair mjukades upp, och blev mer diffusa. Men samtidigt 
minskade risken för framväxten av de mest besvärliga tolkningarna ur förank-
ringssynpunkt (såsom att det fanns ett beslutsorgan ’där ute’ vars premisser, 
mandat och agenda visavi den egna organisationen borde klaras ut).  
 Det faktum att vaghet kan ha ett strategiskt värde i processer där många 
parter med sinsemellan olika föreställningar och förväntningar ingår, är ingen 
ny observation i den bredare traditionen av organisations- och förvaltnings-
forskning. Som Christensen m.fl. påpekar tar sig kompromisser och balanser 
mellan olika hänsyn t.ex. ofta uttryck i användandet av ’elastiska ord’ vid for-
mulerandet av gemensamma mål.755 Av intresse i sammanhanget är också Sah-
lin-Andersson diskussion om det hon kallar ’oklarhetens strategi’, eftersom 
den rör organisering vid tillfälliga samarbeten mellan olika organisationer.756

Som hon konstaterar kan ’oklarhet’ fungera som ett sätt att samla aktörer med 
olika motiv och föreställningsramar kring en gemensam idé, eftersom den gör 
att de kan delta i samarbetet utan att behöva ge upp sina egna tolkningar. 
 Oklarhet är m.a.o. inte nödvändigtvis problematisk för förändringsproces-
ser, och klarhet och samsyn behöver därför heller inte vara ett mål för me-
ningsstyrningsprocesser. Vad som är ’rätt’ etikett på en praktik i ett visst sam-
manhang beror på vilket syfte den måste uppfylla i sitt sammanhang. I prakti-
ker med stora inbördes skillnader mellan de parter som deltar i, eller har makt 
över, densamma, måste benämningarna befinna sig på en nivå av mångtydig-
het som förmår härbärgera de intressen och synsätt som behöver rymmas i 
arbetet, för att den kollektiva praktiken skall hålla ihop. Meningsstyrning 
handlar inte om att reducera mångtydighet. Det handlar om att hantera mång-
tydighet – på ett sätt som bidrar till att få saker gjorda.      

8.9 Osynlighetens strategi och organiseringens makt 
Som Sahlin-Andersson påpekar, med ett argument som känns igen från den 
här boken, medför dock en organisering som vilar på ’oklarhetens strategi’ att 
andra metoder för styrning måste tas i bruk än sådana som bygger på klara 
mål och direktiv.757 Styrning och kontroll behöver i högre grad utövas genom 
att påverka omständigheterna för olika parters deltagande i den kollektiva pro-
cessen, vilka som tillåts medverka när förslag presenteras och projektplaner 
formuleras, o.s.v.   

Det andra ’utvecklingsområdet’ för analyser av meningsstyrning som stu-
dien av Fair-processerna visade på, handlar också om kopplingen mellan in-
trycksstyrning och organisering. Intrycksstyrning, såsom det har diskuterats i 

                                                     
755 Christenen m.fl. (2005) sid. 108 f.
756 Sahlin-Andersson (1989).
757 Sahlin-Andersson (1989) sid. 38f.
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den här boken, handlar främst om hålla uppe ett sken kring en praktik som 
passar mot de beskrivningar som gjorts av verksamheten gentemot olika grup-
per. Som påpekats tidigare är detta den form av meningsstyrning som är mest 
svårstuderad. Dels kan den potentiellt utövas på många platser och vid många 
tillfällen i en process, dels utövas den inte sällan i grupp, dels finns det i alla 
praktiker ett ständigt flöde av signaler till omgivningen av olika slag. 

Vissa signaler är viktigare än andra 
Som diskuterades nyss är det emellertid just därför bra att vara på det klara 
med att vissa slags dissonanser i skenet kring en verksamhet kan antas vara 
allvarligare än andra när det gäller att hålla ihop en kollektiv praktik, och det 
gäller framförallt frågor om vad det är för sorts praktik man deltar i. Om det 
blir uppenbart att det finns olika uppfattningar om det gemensamma arbetets 
natur, är det ett större problem för den fortsatta kollektiva processen än om 
innehållet i arbetet inte fullt ut lever upp till alla parters förväntningar. I prak-
tiker där det måste finnas utrymme för olika tolkningar om det gemensamma 
arbetets premisser för att tillgodose olika parters krav på detsamma, blir därför 
också behovet av intrycksstyrning stort. Med Sahlin-Anderssons argument, 
finns det i sådana praktiker all anledning att fundera på hur olika tolkningsva-
rianter hålls åtskilda från varandra. 

Fair var en praktik med klara drag av sådan dubbeltydighet, i så måtto att 
skildringen av arbetet som ett ’utvecklingsarbete’ tycks ha fungerat som en 
sammanhållande etikett för flera alternativa tolkningar av praktiken. På det 
plan som rörde Equal var termen kopplad till idén om att partnerskapet som 
kollektiv hade förbundit sig till att utveckla något nytt tillsammans. På det 
plan där de deltagande enheterna befann sig stod den för idén om att arbetet 
var befriat från alla förpliktelser och krav. Båda dessa idéer var viktiga att 
upprätthålla, men för att så skulle kunna ske behövde de hållas isär från 
varandra. Gentemot enheterna tonades därför signaler om det kollektiva upp-
draget ned, liksom alla antydningar om att partnerskapet var ett organ med 
styrande uppgifter. Det som lyftes fram var istället sådant som signalerade 
frivillighet, att det var enheternas egna behov och synsätt på ’utveckling’ som 
stod i centrum, och att det ’kollektiva’ mest syftade till utbyte av erfarenheter 
om det lokala arbetet med insatsen på olika arbetsplatser. 

Vad som visas upp, och för vem det visas upp  
Sammantaget blev två saker ganska uppenbara vid analysen av denna dimens-
ion av meningsstyrningen i Järfälla och Norrtälje. Det ena var att diskussionen 
om ’intryckstyrning’ inte enbart bör handla om vilka signaler som sänds ut 
från en verksamhet, utan också om förmågan att styra över vart de tar vägen. 
Med en god kontroll över formerna för olika parters insyn i en praktik, minskar 
risken för att motstridiga signaler uppmärksammas, och möjligheterna ökar 
att kunna hålla olika bilder av praktiken vid liv på en och samma gång. 
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 Det andra var att denna förmåga till styrning av vart signaler tar vägen, i de 
studerade fallen var tätt kopplad till kontrollen över organiseringen av de ak-
tiviteter som var föremål för meningsskapandet. Den vilade på möjligheten att 
bestämma över vilka parter som gjorde vad i den kollektiva processen, vad 
som pågick på det platser de befolkade, vart, när och hur olika frågor avgjor-
des, och vilka aktiviteter som hölls isär och vilka som drogs ihop i Fair som 
aktivitetssystem. Organiseringen, i termer av hur arbetsdelningen såg ut och 
var samordningen skedde, var det som avgjorde vem som fick inblick i vilka 
delar av praktiken som helhet, och hur och när. 

Några implikationer  
Denna länk mellan frågan om intryckstyrning och frågor om organisering kan 
i förlängningen diskuteras på flera sätt. Till att börja med står det klart att det 
finns anledning att försöka förena statsvetenskapliga analyser av meningsstyr-
ning med teorier som handlar om just organisering, och i synnerhet sådana 
som rör hur organisationer gör för att leva upp till motstridiga krav i omgiv-
ningen. Som delvis har berörts tidigare i boken finns det gott om mer makro-
betonade resonemang som handlar om hur komplexitet i en miljö kan hanteras 
genom att olika aspekter av en organisations verksamhet kopplas loss från 
varandra i tid och rum, och visas upp på ett selektivt sätt för olika resurskon-
trollerande ’kravställare’ i omgivningen. Många av dessa resonemang, om så-
väl ’positionering’ som ’särkopplingar’758 hade med all sannolikhet kunnat till-
lämpas även för att diskutera delar av intrycksstyrningen i Fair-arbetet. 
 Det andra är kontrollen över organiseringen av en praktik blir en viktig re-
surs för utövandet av meningsstyrning, främst under vissa typer av omstän-
digheter. Det är när en jämförelsevis hög grad av mångtydighet krävs för att 
få parter med olika motiv och föreställningar att ställa sig bakom en kollektiv 
praktik, som organiseringen blir central för att minska risken för krockar mel-
lan olika slags tolkningar under arbetets gång. Vid sådana tillfällen är för-
mågan att ’osynliggöra’ vissa delar av arbetet lika viktig som förmågan att 
synliggöra andra, vare sig detta synliggörande sker genom direkta gestalt-
ningar eller i form av vad olika parter tillåts ’uppleva’ av en praktik.

För det tredje är det emellertid också den här sortens ’komplexa’ omstän-
digheter, när olika motstridiga ’krav’ och ’traditioner’ skapar dilemman på en 
lokal nivå, som mycket av den mikroorienterade diskussionen om menings-
skapande inom governanceforskningen har handlat om. Och i förhållande till 
den diskussionen kan Fair få illustrera en mer generell poäng: Nämligen att 
när motstridiga ’traditioner’ eller institutionella krav ställs mot varandra i 
praktiker på en mikronivå, uppstår inte bara drivkrafter för kreativitet i kon-
struerandet av ’nya ordningsskapande berättelser’ mellan de aktörer som är 
inblandade i praktiken. Det skapas också starka drivkrafter för strategiska 
handlingar ämnade att hålla isär olika typer av krav från varandra, och för att 
                                                     
758 Jfr. Jacobsson et al. (2015), Meyer & Rowan (1991), Vifell (2006).
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låta olika kravställare se det de vill se av en praktik. Med ganska stor sanno-
likhet är detta det vanligaste sättet att ’leva’ med motstridigheter mellan olika 
idéer om samhällsstyrning på en lokal nivå. 

8.10  Sekventialisering     
Om intrycksstyrning handlade om förmågan att styra vilka signaler som når 
parter som redan är involverade i en praktik, och vars syn på det som pågår
behöver skyddas från oönskade intryck, så handlade den teoretiskt mest in-
tressanta sidan av ’publikskapandet’ i studerade fallen lika mycket om vilka 
signaler som spreds till de parter i organisationen som ännu inte hade mobili-
serats i arbetet. Som analysen av Järfällafallet visade finns det möjligheter att 
skapa en positiv spiralverkan i pratet om en företeelse i en organisation, om 
man lyckas involvera rätt personer från början. ’Om man tar de frälsta först så 
smittar det ju av sig’ menade personaldirektören, och en sådan smittospridning 
tycks också ha varit ungefär vad man lyckas uppnå inom denna förvaltning. 

Det tredje ’utvecklingsområdet’ för analyser av meningsstyrning skulle, 
lite mer abstrakt uttryckt, därför kunna sägas handla om behovet att fundera 
på hanteringen av den sociala dynamiken i organisatoriska meningsskapande-
processer. Eller om man så vill, att tillämpa ett processuellt tankesätt på ett 
mer systematiskt sätt även i fråga om den kollektiva sidan av meningsskapan-
det inom ett system. När processelement i sensemakingansatsen har lyfts fram 
tidigare i den här boken, har det främst varit i syfte att visa att man kan hjälpa 
andra parters individuella förståelseprocesser på traven i en viss riktning vid 
flera tillfällen i ett meningsskapandeförlopp, genom att t.ex. se till att vissa 
drag i en situation uppmärksammas, och att därefter stabilisera bilder som bör-
jat formas genom intryckskontroll. Det som blev tydligt vid analysen av ’pu-
blikskapandet’ i empirin var dock att dessa individer även ingår i sociala kol-
lektiv, och att deras roller och relationer inom detta kollektiv kan nyttjas för 
att få vidare spridning för önskade bilder inom en hel organisation.  

Sekventialisering 
Det viktigaste elementet i detta resonemang diskuterades redan i teorikapitlet, 
och bestod i uppmärksammandet av det faktum att organisationer, och förvalt-
ningar, består av organisationsmedlemmar. Istället för att se på organisationer 
som givna storheter bör de förstås som konstellationer av människor och pro-
cesser med ömsesidiga relationer till och beroenden av varandra, eller om man 
så vill, i mer nätverkslika termer. Det centrala här är dock inte att det finns 
relationer som kan aktiveras, utan att det spelar roll när och i vilken ordning 
de aktiveras inom systemet, för vilken dynamik som uppstår i helheten. 

I vissa typer av förändringsarbeten är möjligheten större att välja vilka av 
dessa som skall aktiveras som primära uttolkare av en ny idé, än i andra. Men 
det är förmodligen snarare regel än undantag att det finns en ordningsföljd i 
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hur nya förslag läggs fram för medlemmarna i en organisation, vilka som får 
möjlighet att ge synpunkter och kritik innan förslaget går vidare o.s.v. An-
norlunda uttryckt; även om målet är att på sikt nå hela organisationen finns 
det utrymme att påverka premisserna för den samlade dynamiken i menings-
skapandet i denna organisation, genom en medveten tidsföljd i vilken olika 
parter involveras i arbetet med planerna.     

Det generella begrepp som kanske bäst fångar denna styrningslogik är ’se-
kventialisering’; d.v.s. idén om att ordningsföljden som saker inträffar på i en 
process kan ha en påverkan på dess utfall.759 Begreppet har använts på lite 
olika sätt i samhällsvetenskapen760, men översatt till frågan om meningsstyr-
ning skulle sekventialisering här kunna förstås som försök att ordna tidsfölj-
den i vilken olika individer och grupper i en organisation involveras i en me-
ningsskapandeprocess, i syfte att påverka förutsättningarna för vilken slags 
mening som i slutändan skall bli den dominerande inom organisationen. 

8.11 Meningsstyrningens dynamik 
Som avslutning på denna analys skall vi diskutera det faktum att olika former 
av meningsstyrning ofta utövas tillsammans med varandra. Att det fanns ett 
samspel och en dynamik mellan de direkta och indirekta påverkansformer som 
uppmärksammades i studiet av Fair-processerna, var relativt tydligt. Denna 
dynamik är i förlängningen också ett argument för att meningsstyrning bör 
analyseras som en styrform, snarare än som ett antal olika styrformer som är 
möjliga att studera var för sig. Gestaltningar, intrycksstyrning och publikskap-
ande eller sekventialisering, är med den här studiens synsätt delar av en helhet. 
 Den tydligaste dynamiken i de empiriska fall som studerats här var den 
mellan gestaltningar och intrycksstyrning. Enkelt uttryckt skulle den kunna 
beskrivas som att graden av kontroll över organiseringen av den praktik som 
är föremål för meningsskapandet, påverkar graden av handlingsutrymme i ge-
staltningen av densamma. Med en hög grad av kontroll över olika parters för-
utsättningar för insyn i arbetet, blir mångtydiga eller varierade framställningar 
gentemot olika grupper, ett gångbart alternativ. Men förhållande skulle också 
kunna beskrivas i omvänd riktning. Ju mer flexibel, tolkningsbar och variera-

                                                     
759 Se t.ex. Skocpol & Pierson (2002) ”Historical institutionalism in contemporay political sci-
ence”.
760 Cyert & March (1963) talar t.ex. om sekeventiell uppmärksamhet, som ett sätt att hantera 
heterogenitet i beslutprocesser, såtillvida att man ena om att olika och motstridiga mål realiseras 
vid olika tidpunkter, på ett sätt som liknar senare resonemang om särkopplingar. (Se Christen-
sen m.fl. 2005 sid. 108.). Den användning av begreppet som ligger närmast till hand för den här 
studien, är dock den som diskuteras av inom historisk nyinstitutionalism. Se speciellt Pierson 
(2000).    
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rad en gestaltning av en företeelse är, desto större kontroll krävs över interakt-
ionen i den sociala praktik där olika tolkningar riskerar att ställas mot 
varandra.761

  

                                                     
761 På en lite mer generell nivå skulle man också kunna konstatera att allt meningsskapande 
bygger på selektiv perception, såtillvida att vissa element i ett skeende uppmärksammas och 
andra inte. Meningsstyrning handlar i så fall om försök att selektera åt andra, antingen genom 
att med ord fästa fokus på vissa omständigheter i skeendet eller att genom med andra medel se 
till att vissa signaler får goda förutsättningar att spridas till en målgrupp, och andra inte. Ju 
mindre selektering som görs i det ena ledet, desto mer behöver göras i andra.       
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Kapitel 9. De små medlens betydelse 

I detta avslutande kapitel skall vi återvända till de stora frågorna för den här 
studien, om varför analyser av meningsstyrning från ett sensemakingperspek-
tiv är angelägna för den statsvetenskapliga teoribildningen om offentlig styr-
ning och offentlig förvaltning, och på vilka sätt de kan ge ett bidrag till de 
pågående försöken att utveckla tänkandet om samhällsstyrning som har präg-
lat disciplinen under de senaste decennierna, i form av governanceforsk-
ningen. I jämförelse med förra kapitlet ligger tonvikten nu alltså inte längre 
främst på utforskandet av en analysmodell, utan på att diskutera värdet av den 
synvinkel som har använts i denna studie i en större statsvetenskaplig kontext.  

Som upptakt till denna diskussion inleds kapitlet med en summering av 
studiens resultat. Därefter vänds blicken mot frågan om sensemakingansatsens 
styrkor för förståelsen och analysen av meningsstyrning som styrform, och 
sedan mot frågan om dess relevans för förståelsen av offentlig förvaltning från 
en governancehorisont. Avslutningsvis görs ett försök att öppna upp diskuss-
ionen om studiet av styrning och förvaltning, till att också uppmärksamma 
villkoren för de tredjegenerationsfrågor som har berörts i bokens empiriska 
del. Finns det sätt att stärka deras ställning i mål- och resultatstyrda förvalt-
ningsorganisationer utan att hemfalla åt gamla tiders centralistiska styrideal?  

9.1 Studien och dess resultat 
Vi skall börja med att samla ihop trådarna i avhandlingen, genom en summe-
ring av det som har studerats. Den här studien tog avstamp i en nyfikenhet på 
hur man kan förstå och analysera försök att styra andra människors sätt att 
tänka om situationer de befinner sig i och om förslag och praktiker de ställs 
inför. Detta utifrån ett övergripande intresse för vilken roll sådana försök att 
’lägga bilden till rätta’ för andra kan tänkas ha dels för möjligheten att få saker 
gjorda i komplexa och decentraliserade policyprocesser, när traditionell hie-
rarkisk styrning inte är möjlig, men på ett större plan också för frågan om 
offentliga förvaltningars förmåga att leva med motstridiga krav, idéer och för-
väntningar utan att förfalla i kaos, förvirring eller handlingsförlamning.  

Grunden för detta intresse fanns i korsningen mellan ett par understuderade 
teman i governanceforskningen. Det ena handlade om meningsskapandets roll 
som styrmedel på en mikronivå, och speciellt för hur det används för att hands-
kas med situationer och praktiker där gamla och nya policyinstrument och 
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idéer om samhällsstyrning blandas och skapar ’dilemman’ för de inblandade 
parterna. Mycket av den tidigare forskningen om meningsskapandet på denna 
nivå har främst handlat om olika kollektiva försök att forma nya ’berättelser’ 
som kan ge en känsla av ordning åt det man gör tillsammans. När frågan om 
styrningsdimensionen i meningsskapandet väl har lyfts fram i governance-
forskningen har det oftast varit från ett ovanifrån-perspektiv, och då med fo-
kus på hur ett centrum söker påverka aktörer vars göranden de saknar direkt 
kontroll över. Även i detta spår har dock intresset i hög grad kretsat kring 
etablerandet av nya ’storys’ och ’ramberättelser’ av olika slag.

Den andra understuderade tematiken handlar om offentliga förvaltningars 
inre sätt att fungera ur ett governanceperspektiv. Frågor om hur komplexitet, 
invävdhet, och mötet mellan nya och gamla styrlogiker hanteras inom alltmer 
decentraliserade och löst sammanhållna offentliga organisationer, är ämnen 
som har diskuterats förvånansvärt lite i denna forskning. Detta samtidigt som 
det står klart att många av de centrifugala samhällsutvecklingar som har stått 
i fokus för governancedebatten, även har påverkat förvaltningsarbetet. Åtskil-
liga frågor låter sig inte längre hanteras genom centrala beslut, och på vissa 
politikområden tycks enskilda tjänstemän ha fått axla en viktig roll i att med 
mjuka medel hålla ihop policyprocesser, få genomslag för och samordna ar-
betet med vissa hänsyn i förvaltningen, och som ett led häri också se till så att 
olika idéer om politikskapande och organisering fungerar ihop med varandra. 

Fokus på meningsstyrning på en mikronivå      
Som vi skall återkomma till om en stund är det fullt rimligt att betrakta det 
meningsskapande som tjänstemännen på dessa nivåer deltar i som ett sätt att 
’skapa ordning’ i förvaltningsarbetet. Men förmågan att få andra parter att 
uppfatta komplexa situationer och praktiker som begripliga, vettiga och för-
enliga med föreställningar om just ’ordning’ är också en form av styrning, och 
det är alltså den synvinkeln som har stått i centrum för denna bok. Därmed 
inte sagt att de två synsätten står i kontrast till varandra. Snarare är de två sidor 
av samma mynt. Meningsstyrning handlar om att skapa förutsättningar för 
kollektiv handling, genom att lägga fast vissa gemensamma idéer om vad man 
gör tillsammans, och om att påverka andra parters benägenhet att agera på 
vissa sätt. 
 Det primära målet för studien var att komma fram till hur man kan förstå 
och analysera den här sortens styrning, som just styrform, och då med hjälp 
av en teorivariant som tycktes kunna bidra till att vidga samtalet om menings-
styrning i governanceforskningen en bit bortom fokuseringen mot ’berättel-
sen’ och ’storyn’ som form och handling. Valet av Weick:s sensemakingan-
sats som grund för studien hade mer precist att göra med dess intresse för de 
processer varigenom ’mening’ och en känsla av ordning skapas i sociala in-
teraktioner på en analytisk mikronivå, och speciellt i organisatoriska miljöer. 
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Meningsskapande som process 
Som en följd av denna synvinkel har synen på meningsskapande i denna studie 
vilat på en förståelse av ’mening’ som produkten av kognitiva processer, där 
vissa aspekter i ett skeende uppmärksammas och andra inte, och där det som 
uppmärksammats begripliggörs genom att relateras till tidigare erfarenheter. 
Den allmänna fördelen med detta synsätt är att det öppnar upp för analyser av 
meningsstyrning som något som kan ske vid flera tillfällen, och på flera sätt, 
i dessa processer. Man måste inte komma med färdiga berättelser för att styra 
andra människors blick på det de står inför. Att hjälpa någon att lägga märke 
till vissa drag i en företeelse, underlätta för denne att se kopplingen till andra 
företeelser, eller att försvåra för upptäckten av andra sidor av företeelsen, kan 
räcka för att påverka riktningen på en persons tankebanor. 
 I Weicks tappning har denna grundläggande idé om samspelet mellan per-
ception och konnotation i tillskrivandet av mening till situationer, omsatts i en 
ganska omfattande teori om hur organisationer upprättar förenklade bilder av 
sin omgivning som passar mot deras föreställningar om vilka de är och vad de 
gör, men där deras medlemmar vid behov också har en förmåga att kreativt 
använda sig av organisationens repertoar av idéer, begrepp och berättelser för 
att hitta en ’fungerande’ mening i situationer som inte passar in i de vanliga 
rutinerna. En av styrkorna med denna ansats för en diskussion om menings-
styrning i just förvaltningsmiljöer är därmed också att den säger något konkret 
om var beståndsdelarna i det organisatoriska meningsskapandet måste hämtas 
ifrån – nämligen från denna befintliga repertoar av begrepp och idéer. 
 Från ett governanceperspektiv fanns det emellertid också ett par brister i 
denna ansats, som i sin tur gav några utgångspunkter för teoriutvecklingen i 
studien. Den ena var att så pass få av tillämpningarna inom den mer styrnings-
fokuserade riktningen av sensemakingforskningen hade intresserat sig för 
transorganisatoriska processer, där signaler och intryck kan komma organisat-
ionsmedlemmar till del från många olika håll. Den andra vara att det gjordes 
dålig åtskillnad mellan olika slags ’problem’ som en meningsstyrningsprocess 
måste förmå lösa, där ett skulle kunna sägas handla om ’ordningsproblemet’ 
med att få motparter att bli kloka vad det är för typ av företeelse eller situation 
de ställs inför, och vilka villkor som råder för handlandet i situationen, och ett 
annat om att få deltagandet i denna att framstå som lockande eller värdefullt. 

En tröskelmodell med tre handlingsdimensioner    
I den teoretiska delen av studien utvecklades därför en analysmodell baserad 
på två argument. Det första var att meningsstyrningsprocesser som syftar till 
att skapa mobilisering kring nya eller komplexa praktiker inom t.ex. en för-
valtning kan förstås som en sorts ’trappa’, där ett första steg handlar om att 
förklara vart praktiken passar in i förvaltningens inre ’ordning’ av klassifice-
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ringar över olika typer av aktiviteter, och ett andra om att visualisera prakti-
kens syften och innehåll på ett sätt som uppfattas som önskvärt av de parter 
man vänder sig till, och vars stöd man försöker erhålla eller skapa. 

Det andra argumentet var att meningsstyrning på en mikronivå i förvalt-
ningar kan utövas både på direkta och indirekta sätt. Det kan ske genom di-
rekta försök att med språkliga medel – ord och ’prat’ – gestalta den företeelse 
som är föremål för meningsskapandet på ett sätt som sätter igång vissa kogni-
tiva associationskedjor hos de parter man riktar sig till. Men det kan också ske 
genom att signaler som riskerar att skava mot de gestaltningar som gjorts tonas 
ned eller hålls borta från mottagarnas synfält. Eller genom att vissa parter sna-
rare än andra i organisationen aktiveras som uttolkare av företeelsen. Tillsam-
mans gav dessa påverkansvägar tre analytiska handlingsdimensioner.  

Den empiriska undersökningen         
För att utforska denna analysmodell undersöktes i studien några kommunala 
tjänstemäns försök att lansera ett EU-finansierat partnerskapsarbete i sina för-
valtningar. Detaljerna i tjänstemännens göranden för att få initiativet, som 
handlade om att införa nya rekryteringsrutiner i organisationerna, likväl som 
de för mottagarna obekanta formerna för arbetet, att falla i god jord hos de 
verksamheter man ville förändra har nyss diskuterats ganska utförligt. I kort-
het använde de sig av såväl prat om de planer de ville få gehör för som olika 
varianter av indirekt påverkan på villkoren för andra parters egna menings-
skapandeprocesser för att få arbetet att uppfattas som vettigt, rimligt och be-
gripligt bland dessa parter. I det senare avseendet var inte minst tjänstemän-
nens kontroll över organiseringen av arbetet en viktig tillgång. 

Pratet – gestaltningen
Granskningen av tjänstemännens ’prat’ under lanseringen visade på försök 
från deras sida att med relativt små medel få olika motparter att själva ’upp-
täcka’ värdet och innebörden i det arbete de föreslogs delta i. Från ett sense-
makingperspektiv kan gestaltningarna ses som försök till selektiv aktivering 
av parternas egna erfarenheter och referensramar för att hjälpa dem på traven 
att hitta en positiv mening i förslagen, och en begriplig innebörd i praktiken 
som sådan. Men, bör betonas; i de studerade fallen föregicks dessa försök att 
säga ’rätt’ saker till sin publik också av ett ganska omfattande arbete för att ta 
reda på vad som var rätt saker att säga till respektive motpart. 

I linje med analysmodellen skildes närmare bestämt mellan tre nivåer av 
’prat’ från tjänstemännens sida under lanseringen. Två av dessa, etikettering 
och kontextualisering, handlade om ’ordningsproblemet’ med att göra situat-
ionen bekant och begriplig för parterna i den egna organisationen. Dels skild-
rades initiativet med hjälp en vokabulär av klassificerande nyckelord som re-
dan var etablerad i förvaltningen, och där flexibla ord som ’projekt’ och ’ut-
veckling’ genomgående valdes framför obekanta eller laddade termer som 
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’partnerskap’ och ’förändring’. Dels gjordes hänvisningar till satsningens 
kopplingar till olika befintliga policydokument och indirekt till förväntningar 
från kommunens politiska ledning.  Den tredje typen av prat, ontologisering,
gick ut på att visualisera nyttorna med arbetet på motparternas egna villkor. 
Modellen för att hitta anknytningspunkter mellan förändringsidéerna och 
olika parters självupplevda lokala behov byggde i hög grad på enskilda möten 
och samtal. Arbetssättet under dessa samtal handlade från tjänstemännens sida 
bl.a. om att ’lyssna’ efter erfarenheter som gestaltningen kunde knytas till.  

Organiseringen – intrycksstyrning och sekventialisering     
Att ord och erfarenheter från den egna organisationen användes under lanse-
ringen, istället för t.ex. termer och skrivningar från partnerskapets program-
förklaring, underlättade sannolikt en hel del för skapandet av bilder av arbetet 
som var anpassade till den inre förvaltningsmiljön. Men bortom ’pratet’ var 
det också tydligt att tjänstemännen använde sina möjligheter att organisera 
genomförandet av arbetet för att stabilisera sådana bilder, få vissa av särdragen 
i den aktuella praktiken att bli svårare att upptäcka för olika parter, och för att 
påverka dynamiken i meningsskapandet i hela förvaltningen. 

De symboliska dimensionerna i denna organisering var framförallt av två 
slag. Den ena handlade om intrycksstyrning, i form av ordnandet av vad olika 
grupper fick tillfälle att se och höra av arbetet som helhet, och i form av försök 
att hålla en löpande kontroll över spridningen av signaler som riskerade att 
skava mot den rådande ordningen i förvaltningen. En väsentlig del av denna 
ordning gällde enheternas självbestämmande i bl.a. rekryteringsfrågorna. För 
att tona ned signaler om styrning från partnerskapets sida gjordes en del juste-
ringar i upplägget av projektet, i rutinerna för kommunikation, och i de ge-
mensamma aktiviteter som riktade sig till enheterna. Syftet var att i möjligaste 
mån låta enheterna jobba ostört utifrån sina problembilder, och att istället låta 
utbildningar o.dyl. gradvis stimulera fram en samsyn kring arbetets innehåll. 

Det andra sättet som organiseringen spelade roll för meningsskapandet i 
förvaltningen, var genom tjänstemännens sekventiella aktivering av olika 
grupper i arbetet. Genom att inledningsvis rikta initiativet till de individer och
verksamheter som bedömdes mest mottagliga för planerna, och efterhand ma-
nifestera deras framgångar, försökte man på kort sikt skapa en gynnsam hamn 
för förändringsidéerna i förvaltningen. På längre sikt påverkades dock även 
dynamiken i signal- och ryktesspridningen i hela organisationen. Ordnings-
följden i vilken olika parter i förvaltningen involverades i arbetet hade på ett 
ganska tydligt sätt betydelse för de kollektiva meningsskapandeprocesserna. 

Dynamik och teoretiska lärdomar 
Sammantaget pekade resultatet av tillämpningen vidare mot några slutsatser 
av teoretiskt intresse. Den mest grundläggande var att fallen på sätt och vis 
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illustrerade att många små medel tillsammans ibland kan ge en avsevärd på-
verkan på villkoren för andras meningsskapande. Att tjänstemännen faktiskt 
använde sig av både direkta och indirekta påverkansvägar för att frammana 
och bibehålla bilder av det aktuella initiativet som kunde bidra till mobilise-
ring, gav i sig ett stöd till sorteringen i olika handlingsdimensioner och till 
argumentet om att det behövs en analytisk bredd i studier av meningsstyrning. 
Men att det också fanns en dynamik mellan dessa medel talar även för en an-
nan slutsats. Nämligen att meningsstyrning på en mikronivå inte primärt bör 
ses som ett knippe tekniker som låter sig studeras var för sig, utan snarare som 
en form av styrning som inte sällan utövas genom kombinationer av medel.  

En andra slags slutsats som blev uppenbar av tillämpningen hade att göra 
med den mångtydighet som ändå rådde kring arbetet i fallen. Det var inte en
gemensam bild som skapades utan många bilder, och tjänstemännen tycktes 
inte heller sträva efter att etablera en enda syn på arbetet bland alla parter. Vad 
de gjorde var att lägga fast vissa gemensamma benämningar på den situation 
man befann sig i, som var vida nog för att ge plats åt flera förståelser av arbe-
tet, och att i övrigt hjälpa fram en rad lokala bilder som kunde bidra till mobi-
lisering. Generellt sett påminner detta om att meningsstyrning kanske inte i 
alla lägen måste syfta till att minska graden av mångtydighet hos en företeelse 
för en kollektiv publik. Vaghet kan ha ett värde för att hålla ihop praktiker där 
olika idéer och aktörer blandas, och meningsstyrning handlar då om att hitta 
och bibehålla en nivå av mångtydighet som bidrar till att få saker gjorda.        

Den tredje typen av slutsats var att tillämpningen som helhet, och inte minst 
i ljuset av mångtydigheten i fallen, pekade i riktning mot önskvärdheten i att 
ta frågor om organisering på allvar i studier av meningsstyrning på mikronivå. 
För de studerade fallen spelade det alltså till synes stor roll att flera slags bilder 
av arbetet tilläts leva sida vid sida, och mycket av tjänstemännens möjligheter 
att skapa ett sådant utrymme bottnade ytterst i deras förmåga att styra över 
frågor såsom vilka parter som deltog i olika möten och fora och vilka som inte 
gjorde det. Organiseringen, såväl av i vilken ordning olika grupper involvera-
des i arbetet, som av vilka ämnen som avhandlades på de platser där de befann 
sig, var på sätt och vis grunden för tjänstemännen indirekta påverkan på den 
sociala dynamik genom vilken olika bilder av arbetet hölls på plats.  

I förlängningen implicerar detta att det kan finnas mycket att vinna på att 
försöka betrakta meningsstyrning i ljuset av sådana teorier om organisering 
som handlar om vad som visas upp och inte visas upp för en omgivning. Men 
också att meningsstyrning helst bör betraktas som en fråga om att påverka hela 
den sociala dynamik som omger andra människors meningsskapande, snarare 
än som en fråga om att blott föra fram en viss verklighetsbild till en publik.   
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9.2 De små medlens relevans 
Nu över till den större frågan om varför den här sortens analyser är intressanta 
för den statsvetenskapliga styrningsdiskussionen. En generell anmärkning om 
de empiriska fallen ovan kan fungera som inledning. Om något pekade ana-
lysen av tjänstemännens göranden på att de alltså mestadels använde sig av 
ganska försiktiga medel för att påverka mottagandet av förändringsinitiativet 
i sina förvaltningar. Vissa ord valdes framför andra, de försökte lyssna på sina 
motparters tankar, de tog hänsyn till hur partnerskapet kunde uppfattas på 
hemmaplan, o.s.v. På ytan kan steget synas långt från ett så pass blygsamt 
arbete till en diskussion om styrning i offentlig förvaltning. 

Just därför bör också sägas att det är precis i uppmärksammandet av de små 
elementens betydelse som en hel del av sensemakingansatsens förtjänster lig-
ger, med den här studiens synsätt. Som Weick, Sutcliffe & Obstfeld skriver:   

”Students of sensemaking understand that the order in organizational life comes 
just as much from the subtle, the small, the relational, the oral, the particular, 
and the momentary as it does from the conspicuous, the large, the substantive, 
the written, the general, and the sustained. To work with the idea of sensemak-
ing is to appreciate that smallness does not equate with insignificance. Small 
structures and short moments can have large consequences”.762

Att arbeta med idén om sensemaking är att begripa att ’liten’ inte är samma 
sak som ’obetydlig’, påpekar Weick m.fl. I termer av meningsskapande kan 
även förhållandevis små signaler snabbkoppla medvetandet till vissa tankeba-
nor. De flesta kognitiva processer sker snabbt, automatiskt och nästan omärk-
ligt, genom att någon aspekt av ett skeende eller en händelse uppmärksammas 
– delvis utifrån vad man har lärt sig att lägga märke till – och sätts i förbindelse 
med tidigare, sorterade och typifierade, erfarenheter av andra skeenden. Käns-
lan av att man har grepp om vad som pågår i en situation uppstår i sådana 
analogier mellan nuet och dået.763

 I förlängningen av detta påpekande finns några poänger som rör studiet av 
försök till styrning av andras meningsskapande. Skälet till varför det ibland 
räcker med små signaler för att påverka andras förståelse är att de aktiverar 
tankemönster som redan finns hos motparten. Med Czarniawskas ord gör 
människor i regel nya händelser meningsfulla ”genom att sätta in den i en re-
dan existerande ram”764. Sensemakingansatsens budskap är att påverkan på 
andras kognitiva processer för det mesta inte handlar om att etablera nya idéer, 
stora berättelser eller sätt att förstå omvärlden hos den andre. Det handlar om 

                                                     
762 Weick, Sutcliffe & Obstfeld (2005) sid. 410.
763 Som Weick gör en stor poäng av kan ’dået’ (i form av dessa sorterade erfarenheter) dock 
vid behov även möbleras om för att ge en vettigare bild av det som pågår i nuet. Se vidare i kap. 
3.   
764 Czarniawska (2005) sid. 53. (Hennes ord syftar på Weicks sensemakingansats). 
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förmågan att selektivt använda vissa element i gamla idéer och existerande 
föreställningar på ett sätt som får motparten att se situationen i ett visst ljus  

Behovet av ett mottagarperspektiv och analytisk bredd 
Av detta följer två saker om analyser av denna styrning. För det första, om de 
vanligaste formerna av påverkan består i användandet av ett ’språk’ som talar 
till den andres erfarenheter och referensramar, behövs också en idé om vilka 
dessa referensramar är för att analysera det som sker. Annorlunda uttryckt, om 
man vill förstå varför vissa ord och signaler används, hur de förmår aktivera 
vissa tankebanor hos den andre, och ytterst känna igen olika uttryck för styr-
ning när de förekommer, behövs ett fokus inte bara på avsändar- utan också 
på mottagarsidan av de styrrelationer som undersöks. Annars blir det svårt att 
förstå vad det är som pågår i interaktionen mellan parterna.  
 För det andra, för att kunna undersöka den här sortens styrning behövs där-
till analytiska redskap som förmår fånga in de, ibland just små, grepp och 
medel som används för att framkalla vissa kognitiva associationskedjor hos 
den andre, i de situationer där mening formas. Och det är inte minst i detta 
avseende som sensemakingansatsen har fördelar för en statsvetenskaplig styr-
ningsdiskussion.    

Meningssstyrning i governanceforskningen
För att sätta in resonemanget ovan i sitt större sammanhang kan det vara bra 
att påminna om att flera sidor av den allmänna tematiken här är välkända i den 
större statsvetenskapliga traditionen av förvaltnings- och policystudier. Med 
March & Simons ’begränsade rationalitet’ sattes fokus på hur organisationer, 
genom sina sätt att klassificera och inhämta information, agerar utifrån för-
enklade bilder av verkligheten.765 Med ’bottom-up’-ansatserna i implemente-
ringsforskningen demonstrerades vikten av att anlägga ett mottagarperspektiv 
på styrprocesser.766 Och med senare decenniers intresse för diskursiva och nar-
rativa approacher till policystudier, och för hur koncept och idéer färdas och 
översätts, har frågor om meningsskapande ställts mer i blickfånget överlag. 
 När det gäller den styrningslitteratur som är förknippad med governance-
forskningen har dock bredden av angreppssätt inte varit lika påtaglig. Här har 
’storytelling’ dominerat som analytisk ram för att skildra frågor om hur sådana 
bilder av verkligheten nyttjas som just styrverktyg. Ett par avslutande påpe-
kanden skall därför göras om denna ansats. Till att börja med är det uppenbart 
att storytelling – formandet av sammanhållna berättelser med en viss struktur 
– förekommer och används som styrmedel, exempelvis vid sjösättandet av re-
former eller omorganisationer av olika slag. Från den här studiens synvinkel 
                                                     
765 March & Simon (1958). 
766 Åtminstone om man med ’mottagarperspektiv’ menar ett fokus på den verklighet som de 
som har att utföra politiska program i praktiken befinner sig i. Se Hill & Hupe (2009), Lipsky 
(1980).  
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är sådana berättelser en form av meningsstyrning, och det finns i princip heller 
inget som hindrar att analyser av dem förenas med ett tydligt mottagarper-
spektiv, eller för den delen att de relateras till ett sensemakingperspektiv.767

Men att använda ’storytelling’-ramen som det huvudsakliga sättet att 
skildra dessa former av styrning är likväl diskutabelt av ett par skäl. Till att 
börja med riskerar dess ursprung i narrationsteorin ibland att komma till ut-
tryck i ett väl ensidigt fokus på den retoriska uppbyggnaden av ’berättelserna’ 
i sig, och därmed även på avsändarsidan i styrningen.768 Men framförallt är 
sökandet efter just ’hela berättelser’ med en viss form ett snävt, och trubbigt, 
sätt att studera påverkan på andras meningsskapandeprocesser. De små var-
dagliga medel som nyttjas för att ’aktivera’ redan befintliga narrativ tenderar 
att falla utanför analysen, och i förlängningen får hela samtalet om menings-
styrning en lutning mot frågor om att etablera nya tankesätt hos någon annan. 

Sensemakingansatsens fördelar   
Den här studien har försökt visa på alternativen till en sådan konceptuali-
sering. Om man istället tar avstamp i den mer öppna grundsynen att menings-
styrning syftar till att påverka vad andra människor tänker om, och uppfattar 
av, de situationer de befinner sig i, blir det uppenbart att sådan styrning lika 
gärna kan handla om att låta andra parter ’se och höra’ sådant som talar till 
valda delar av deras nuvarande föreställningsvärld som om försök att förändra 
denna föreställningsvärld. Förmågan att framkalla en ’känsla av ordning’ ge-
nom att få en företeelse att passa in i en given världsbild, är heller inte själv-
klart mindre viktig ur ett styrningsperspektiv än handlingar som syftar till att 
etablera nya sätt att sortera och förstå verkligheten hos någon annan. Båda 
varianterna har potential att styra andra människors agerande. 769

Sammantaget må storytelling alltså vara ett ’kraftfullt medel’ för att få 
andra aktörer att tänka i nya banor.770 Men om målet är att få kunskap om hur 
meningsstyrning används för att hantera ’dilemman’ på mikronivå eller för att 
stimulera till handling i lägen där hierarkiska beslut inte är möjliga, behövs 
ansatser som är öppna nog för att förmå fånga in de många olika slags medel 
som kan nyttjas, var för sig eller tillsammans, för att nå dithän. Sensemaking-
ansatsen har klara värden som grund för sådana analyser. Den ger utrymme 
och analytiska redskap för att studera den mångfald av signaler, etiketter, lik-
nelser, hänvisningar och rättfärdiganden, som kan få berättelser och tankesätt 
                                                     
767 Se t.ex. Colville, Brown & Pye (2012) sid, 6 f., Weick (2011) eller Abolafia (2010) för 
diskussioner om sensemaking och storytelling. 
768 Snarare än på den sociala förhandling om mening som påverkansförsöken är del av, och där 
mottagarsidans referensramar är det som avgör om ’styrningen’ får effekt eller inte.
769 Rimligen finns det även mellanvarianter, t.ex. såtillvida att ’nya’ berättelser kan fås att verka 
rimliga genom att sådana intryck som talar mot dem (och som kanske hade aktiverat andra 
berättelser) hålls borta från mottagarnas synfält, eller genom att gamla berättelser och begrepp 
modifieras inkrementellt till att få delvis andra innebörder och tillämpningsområden än förut.  
770 Jfr. Sørensen (2006) sid. 101. 
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att ’komma till liv’ och tas i bruk av en motpart, genom att puffa dennes upp-
märksamhet i rätt riktning. Den ger därtill öppningar för att problematisera 
flödet av dessa signaler, och frågan om vilka intryck som når fram till olika 
parter. Och sist men inte minst, med denna ansats läggs redan från början fast 
att försök att påverka andras sätt att uppfatta något, är del av en förhandlad 
social praktik där båda sidor spelar roll för resultatet. 

9.3 ’Situerat meningsskapande’, institutioner, relationer
och förvaltningar som meningshanterande system 
Om man tar steget över till det andra intresseområdet för den här studien, som 
rör förvaltningars sätt att skapa ’ordning’ i en komplex omvärld, blir vitsen 
med att uppmärksamma de sociala sammanhang inom vilka meningsskapan-
det sker än större. Som påpekades nyss var ett skäl till varför meningsstyrning 
bör analyseras som del av specifika sociala kontexter, att det krävs någon sorts 
kunskap om mottagarnas referensramar och synfält för att känna igen de på-
verkansförsök som görs. Mening skapas alltid i sammanhang som är fyllda av 
människors redan existerande sätt att tolka, sortera och begripliggöra verklig-
heten, och för att förstå hur och varför vissa ord och uttryck används fordras 
ett hum om vad man har att arbeta med i den miljö där handlingarna utförs. 

Något liknande kan förstås även sägas om utövandet av meningsstyrning. 
Förmågan att utöva inflytande över andras meningsskapande beror i hög grad 
på kännedomen om hur ens motparter kommer att reagera på olika signaler, 
vilka erfarenheter, förväntningar och referensramar de bär på, och vad som är 
viktigt för dem utifrån deras uppgifter och roller. Men den intressanta frågan 
här är i kraft av vad en sådan ’kännedom’ är möjlig. Delvis är den möjlig tack 
vare att motparternas referensramar, förväntningar och sätt att processa in-
formation inte enbart är deras egna. De är också produkter av de organisato-
riska sammanhang där de befinner sig, och i varierande grad av större institut-
ionaliserade idéer om organisering i samhället. 

Förvaltningar under komplexitet 
Genom att fokusera på vad det är som ’processas’ i kommunikationen mellan 
avsändare och mottagare i de meningsskapandeförlopp som undersöks, och på 
hur vissa termer, etiketter och klassificerande ord används som en sorts ställ-
företrädande kod för mer övergripande idéer, ger den här sortens analyser där-
för också för möjligheten att komma åt större ämnen än frågan om styrmedel 
i sig. Bortom frågan om att stimulera fram samtycke kring vissa åtgärder, ger 
en sådan utblick på meningsskapandet i förlängningen också möjligheter att 
säga något om hur man ’lever’ med motstridiga krav och institutionaliserade 
idéer i t.ex. en kommunal förvaltning. Med Weick, Sutcliffe & Obstfelds ord:
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”organizing itself is embodied in written and spoken texts. […] reading, writ-
ing, conversing, and editing are crucial actions through which the invisible hand 
of institutions shape conduct”771

Vi skall utveckla resonemanget ovan en aning, och samtidigt koppla det till 
de diskussioner om ’governance’ som har förts tidigare i denna bok. Sense-
makingsansatsens värden för governanceforskningen består med den här stu-
diens synsätt alltså inte bara i att den ger en bredare utblick i frågor om me-
ningsstyrning, utan också i att den rymmer en del lärdomar om organisationers 
sätt att förenkla och göra sin omgivning mer hanterbar, likväl som om deras 
förmåga att vid behov kunna anpassa sina sätt att forma sådana bilder när de 
ställs inför nya eller komplexa situationer. I det här avsnittet skall vi dock 
främst hålla oss till de klassificerande ordens roll i sammanhanget.  

Relevansen i att undersöka hur offentliga förvaltningar använder sig av så-
dana språkliga verktyg, såsom ’etiketter’ och andra sorterande nyckelord, när 
de möter nya praktiker eller hamnar i lägen där olika idéer ställs mot varandra, 
har ytterst att göra med governanceforskningens intresse för just hanteringen 
av komplexitet. Som bl.a. Klijn & Skelcher påpekar är uppmärksammandet av 
ett alltmer komplext och rörigt beslutfattande, som sker på många plan, under 
många former och med inblandning av många aktörer, en sorts samlade punkt 
för mycket av denna forskning.772 Grunden till komplexiteten kan diskuteras 
på flera sätt, men om man ser till dess uttryck är det kanske främst två drag 
som är viktiga för ett samtal om statens och de offentliga förvaltningarnas 
villkor. 

Den ena aspekten handlar om att vi, med Hertting & Vedungs ord ”lever i 
en värld med alltfler konkurrerande idéer om vad som är lämpliga strategier 
för politisk styrning”.773 Fler styrideal och idéer om organisering har gjort in-
tåg i offentlig verksamhet och fler styrlogiker har kommit att samexistera i 
staten än tidigare. Den andra aspekten består i att det också har blivit uppen-
bart att vi lever i en värld där staten är invävd i beroenderelationer med andra 
parter, som den behöver hantera i sina försök att koordinera och styra sam-
hället, och som spelar roll för dess sätt att fungera och kapacitet att påverka 
sin omvärld. 

Förvaltningars behov av att hantera mening 
Båda observationerna ovan framstår som ganska oomtvistade i governance-
forskningen, men ändå har få allvarliga försök gjorts att diskutera deras impli-
kationer för förståelsen av offentliga förvaltningar, och deras inre sätt att fun-
gera. Mycket möda i governancedebatten har lagts på att länka det politiska 
systemet till sin omgivning, och på att diskutera statens och folkstyrets roll i 

                                                     
771 Weick, Sutcliffe & Obstfeld (2005) s. 409, efter Gioia et al. (1994) s 365. 
772 Klijn & Skelcher (2007) sid. 590. 
773 Hertting & Vedung (2009) sid. 32. 
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interaktionen med andra samhällsaktörer. Mindre kraft har lagts på frågor om 
hur en invävd och omgivningsberoende offentlig sektor, vars förvaltningar 
måste hantera många slags relationer, styrmodeller, idéer och förväntningar i 
sin verksamhet, faktiskt arbetar och fås att hålla ihop.

Synsättet i den här boken är att en del av svaret på dessa frågor finns i 
offentliga förvaltningars förmågor att hantera mening, och att governance-
forskningen har bäddat för en diskussion om denna hantering. För om man nu 
antar att ramarna och villkoren för offentligt handlade har blivit mer komplexa 
under senare decennier, att staten har fått utveckla nya metoder för att styra 
ett alltmer multicentriskt samhälle, och att ”de traditionella instrumenten för 
statlig styrning blandas, konkurrerar och hamnar i konflikt med de nya styrin-
strumenten i betydande grad”774, följer rimligen också att behovet att kunna 
tolka, sortera och processa denna verklighet har blivit viktigare för många för-
valtningsorganisationer. Med Rhodes ord behövs analyser som:

”begins from the insight that to understand actions, practices and institutions 
we need to grasp the relevant meanings, the beliefs and preferences of the peo-
ple involved”775

Samma typ av slutsats – att det finns skäl att intressera sig för förvaltningars  
meningsskapande – kan nås även från en syn på ’governance’ som ett nytt 
perspektiv på en existerande verklighet. Staten och det allmänna tenderar här 
att ses som invävda i system av relationer i omgivningen, bestående av parter 
som är ömsesidigt beroende av varandra.776 För att förstå stater, förvaltningar 
och samhällsstyrning måste man utgå från att det är fenomen som existerar i 
sammanhang, och att karaktären på dessa sammanhang spelar roll för det som 
pågår. Eller som Scott skriver om organisationer: ”Ingen organisation [kan] 
förstås ordentligt utanför sin vidare sociala och kulturella kontext”.777

Stater utmärks av att de verkar i heterogena sådana kontexter, där de måste 
hantera många relationer och idéer samtidigt. Som Jacobsson m.fl:a diskuterar 
kan dock mycket av grundfrågan om hur de bibehåller sin kapacitet att fungera
i denna miljö också förstås med hjälp av organisationsteoretiska resone-
mang.778 Stater är vana vid att möta en lång rad anspråk från omgivningen och 
tenderar att organisera sin verksamhet därefter. Genom att låta sina delar fun-
gera på olika sätt och samspela med olika parter i omgivningen, och gärna på 
visst avstånd från den politiska makten, får de en avsevärd förmåga att hålla 
sig väl med många relationer samtidigt utan att förlamas av motstridigheter. 

                                                     
774 Citat från Rhodes (2008) s. 1253, min översättning från engelska. 
775 Rhodes (2008) s. 1251. 
776 Dessa system är just ’system’ för att de består av kombinationer av delar vars relationer gör 
dem ömsesidigt beroende av varandra. Se vidare Scott (2003) sid. 83f. angående sociala system.  
777 Scott (1995) sid. 151, min översättning från engelska. 
778 Jacobsson, Pierre & Sundström (2015). Se även kapitel 2 i denna bok. 
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I princip är den här sortens resonemang också tillämpligt på en nivå som 
handlar om offentliga förvaltningars sätt att möta sin omgivning. Även de kan 
antas försöka ordna sin verksamhet på ett sätt som mildrar spänningarna mel-
lan olika krav. Men det betyder inte att alla spänningar försvinner. Förvalt-
ningar råder sällan över sin egen organisering fullt ut, det finns många frågor 
som korsar enhetsgränser, och dessutom, vilket bör uppmärksammas när man 
tar steget ned i förvaltningen, är idéer inte bara är något som finns i omgiv-
ningen utan också i organisationer. För att upprätthålla en känsla av ordning 
inom en löst kopplad organisation krävs något mer än bara arbetsdelning. Det 
behövs också ett gemensamt språk som kan användas inom organisationen.         

Etiketternas vikt för förvaltningar 
Sensemakingansatsen handlar i hög grad om detta språkbruk och dess roll i 
organisationers inre liv, och det är här som etiketterna, typologierna och klas-
sificeringarna kommer tillbaka in i bilden.779 Som har diskuterats tidigare i 
denna studie måste alltså komplexa organisationer, såsom kommunala förvalt-
ningar, ha en gemensam vokabulär av termer för att benämna olika slags situ-
ationer och aktiviteter som förstås på hyfsat lika sätt av alla inblandade parter. 
Utan sorterande ord för att ange vad för typ av företeelser man har att göra 
med riskerar det gemensamma arbetet att låsas fast i diskussioner om vad si-
tuationer handlar om, och det blir svårt att nå fram till beslut om handling. 

I förhållande till ’invävdheten’ ovan ligger relevansen i dessa vokabulärer 
i att de, bortom makt- och styrningsaspekterna av hur situationer benämns, 
även spelar roll för förvaltningars förmåga att inte bara leva upp till utan också 
leva med motstridiga idéer. För att se varför behövs dock en kort rekapitule-
ring om de ord och termer som ingår i dem. Deras funktion är alltså att sortera 
och förenkla en komplex verklighet, men på ett större plan också att upprätt-
hålla en balans mellan stabilitet och flexibilitet i förvaltningsarbetet.780 Orden 
måste kunna användas för olika gruppers ändamål i en löst kopplad organi-
sation, och behöver därför vara vida och töjbara, men ändå ha så pass mycket 
av gemensam betydelse att de kan nyttjas för kommunikation i organisationen.     
 För det andra är det viktigt att hålla i minnet att delar av sin gemensamma 
lokala betydelse får dessa ord i relation till övriga termer som ingår i organi-
sationens vokabulär av kategoriska etiketter, genom att de inte är ’samma 
som’ dessa. Termerna som sådana må ofta ha hämtats från, och knyta an till, 
olika institutionaliserade föreställningssystem som finns i organisationen och 
dess omgivning. Men de får en egen lokal färg i samma stund som de införli-
vas i det lokala symbolsystemet av andra termer, och dessutom – vilket spelar 
roll här – är de i sig själva inga hela föreställningssystem. De är just termer 
och benämningar och ofta mer eller mindre vaga sådana.  

                                                     
779 Weick (1995) sid. 127. 
780 Se Weick (1979) sid 215, samt Scott (1993) sid 98f. 
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Flexibla och öppna system, men likväl system 
Som uppmärksammades i studiens empiriska del är vagheter av dessa slag en 
tillgång för en löst kopplad organisations förmåga att leva med spänningar 
mellan olika idéer och krav. Det töjbara elementet i språkbruket ger en an-
passningsbarhet i förhållande till en komplex omvärld, och skapar plats för 
tolkning som gör att den exakta relationen mellan olika idéer sällan måste stäl-
las på sin spets. Detta samtidigt som det faktum att det finns en vokabulär ger 
stabilitet åt det sociala samspelet i organisationen, i kraft av ordens katego-
riska inslag. Som diskuterades i analysen av empirin är det ibland nog att enas 
om att vad en aktivitet bör kallas för att kunna agera tillsammans, även om 
inte alla parter uppfattar dess innebörd på precis samma sätt.781 De gemen-
samma benämningarna är i så måtto mer avgörande för det kollektiva hand-
landet än en entydig gemensam ’mening’.
 Bortom det allmänna budskapet här – att en viss grad av begreppslig vaghet 
och flexibilitet underlättar för exempelvis kommunala förvaltningars möjlig-
heter att leva med, och leva upp till, olika sorters förväntningar utan att förfalla 
i kaos – finns dock även en annan implikation för förståelsen av offentliga 
organisationer i detta resonemang som rör ’systemtänkandet’ i governance-
perspektivet. Att betrakta organisationer som ’öppna system’, som präglas av 
sina relationer till omgivningen, betyder inte att summan av dessa relationer 
är allt vad dessa organisationen ’är’. De är också system i egen rätt, där termer 
och symboler med tiden får en specifik lokal relation till varandra. 
 Lättast att greppa detta argument blir det om återvänder till den kategoriska 
sidan av organisationers språkbruk ovan. Att klassificerande ord nyttjas i för-
hållande till varandra innebär att delar av deras praktiska innebörd kommer att 
bero på vilka andra ord som omger dem, då de avgränsar deras tillämpning. 
Och om man därtill antar att vokabulären av sådana ord som helhet i en orga-
nisation måste täcka in alla de aktiviteter den är invävd i, kommer mixen av 
relationer och idéer i de miljöer som organisationen befinner sig i över tid att 
ge upphov till ett system av ord som speglar denna mix, snarare än bara någon 
enskild idé, verksamhetssfär eller relation. Vilket specifikt användningsom-
råde, och mening, en viss term har i en organisation blir då en empirisk fråga. 

Om hårda ord och mjuka 
För att åskådliggöra resonemanget skulle man kunna skissera en mer övergri-
pande tolkning av den typ av empiri som återfinns i den här studien. Som har 
behandlats tidigare i boken genomförde de flesta kommunala förvaltningar 
under 1990- och 00-talen alltså omfattande organisationsreformer syftandes 

                                                     
781 Se kapitlen 3 och 9 i denna bok, men även Weick (1995) sid. 41 samt Weick (1985) sid. 128. 
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till renodling och effektivisering av deras välfärdspolitiska arbete. Med ny-
ordningarna följde en flora av nya nyckelord i många förvaltningars språk-
bruk.782 Termer som ’resultatansvar’, ’beställning’, ’tertialrapport’, ’årsbok-
slut’, ’anbud’ osv. etablerades, men inte i syfte att skapa mer flexibilitet åt 
arbetet, utan snarare för att förtydliga och precisera ramarna för detsamma.  

Sett ur flexibilitetshänseende är avigsidan med sådana försök att utplåna 
språkliga mångtydigheter i en komplex organisation att de riskerar att gå ut 
över förmågan att leva upp till andra typer av idéer och förväntningar. Möj-
ligheten att härbärgera många motstridiga föreställningar, tolkningar och hän-
syn minskar med ett precist språkbruk. Bildligt uttryckt kan dock en sorts lös-
ning i detta läge vara att tillföra flexibilitet till systemet genom att ’fylla på’ 
med mjukare ord, som är töjbara nog att kunna nyttjas till många slags göran-
den och för att passa in i många slags idésystem, utan att för den skull utmana 
de ’hårda’ och precisa termerna i organisationen. Den ökade närvaron av eti-
ketter som ’projekt’, ’utveckling’, ’dialog’, och ’samverkan’ i förvaltningsar-
betet under denna tid skulle mycket väl kunna ses i detta ljus.    

Poängen här är inte att ord som ’projekt’ eller ’utvecklingsarbete’ skulle ha 
uppstått som ett svar på sådana förändringar, eller ens att de måste ha varit 
särdeles nya för förvaltningen när det begav sig, men väl att de får en ny typ 
av funktion i ett språkligt system som förändrats i andra avseenden. Fördelen 
med mjuka och töjbara ord i ett system som i övrigt har kommit att bestå av 
alltmer rigida termer är att de kan användas för att hysa aktiviteter som inte 
ryms i de hårda orden, men som man ändå förväntas arbeta med. De kan nytt-
jas för att ge rum åt sådant som annars inte hade fått plats i ett system bestå-
ende av snäva och tydligt definierade och avgränsade kategorier av göranden.  

Tar man tolkningen ett steg längre skulle detta i sin tur kunna bidra till att 
förklara något av dessa termers samtida popularitet.783 Om nu kommunala 
verksamheter bör fokusera på sina ’kärnuppdrag’ samtidigt som de bör inte-
grera fler hänsyn i sina göranden, och om fler styrideal och idéer om organi-
sering överlag har gjort insteg i offentlig verksamhet under senare decennier,  
så har sannolikt också behovet av att använda vaga och töjbara ord som en 
sorts buffertzoner mellan motstridiga idéer och krav ökat.     

Sensemakingansatsens potential 
De senare sortens tolkning går visserligen en bra bit utanpå vad som faktiskt 
har undersökts i den här studien, men dess syfte var att illustrera en generell 

                                                     
782 Jfr. Lundquist (2001) och Agevall (2005) angående dessa språkförändringar.  
783 Som Sahlin (1996) har påpekat står en del av projektformens attraktivitet att finna i att den 
associeras med just många saker på samma gång; såväl det planerade, avgränsade, målinriktade 
och mätbara som det nyskapande, frigörande, förändrande, upptäckande och flexibla. Och,
skulle man kunna tillägga utifrån denna studie; om något kan förstås på många sätt så kan det 
också användas på många olika sätt. Se äv. Mörth & Sahlin-Andersson (2006) sid 23, och för 
en bredare diskussion om projektifiering och dess drivkrafter i lokal förvaltning; Fred (2018).     
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poäng. Det finns en socio-kognitiv dynamik i alla organisationer som bottnar 
i det faktum att de använder sig av kategoriserande ord som verktyg, och där 
det upprepade användandet av olika sorters ord efterhand kommer att ta sig 
uttryck i lokala tillämpningsföreskrifter för respektive ord, som i sin tur ger 
dem en lokal mening. En inte oväsentlig uppgift för governaceorienterade stu-
dier av offentliga organisationers sätt att fungera består med detta synsätt i att 
utforska vilken praktisk funktion olika termer faktiskt har för förvaltningar, 
för deras förmåga att hålla ihop, och för att interagera med sin omvärld.  

Det finns, från den här studiens synvinkel, några omständigheter som gör 
sensemakingperspektivet ganska väl skickat som hjälpmedel för att närma sig 
den här typen av frågor. Till att börja med intresserar det sig just för organi-
sationers förmåga att hantera olika former av komplexitet, och att bringa ord-
ning till kaos, genom deras sätt att skapa gångbara meningar i mångtydiga 
eller krångliga situationer. Och för det andra riktar det uppmärksamheten mot 
att det är genom deras kapacitet att hitta sätt att definiera sammanhanget för 
kollektivt handlade, på sätt som alla parter i en social praktik kan ’leva med’, 
som man lyckas åstadkomma denna ordning. 

9.4 Tredje-generationsfrågornas villkor och problem 
Gemensamt för den här studien och mycket av den tidigare mikroorienterade 
governanceforskningen är att de vilar på uppfattningen att det finns ett behov 
av den här sortens teorier om ’ordningsskapande’ i social interaktion på 
mikronivå, i det läge där den statsvetenskapliga diskussionen om offentlig 
styrning, politik och förvaltning befinner sig efter ett par decennier av gover-
nancediskussioner. Att det dessutom finns en del sådana lärdomar att hämta i 
organisationsteorin är på sätt och vis en av de saker som den här studien gav 
sig i kast med att försöka visa. Mot bakgrund av vad som har diskuterats i 
denna bok skulle man möjligen t.o.m. kunna argumentera för att det statsve-
tenskapliga samtalet om samhällsstyrning, genom governancedebatten, har 
närmat sig de grundproblem som står i centrum för organisationsteorin. Frågor 
om hur organiserandet av kollektiv handling fungerar har blivit viktigare i ett 
läge när ’ordningen’ i samhällssystemet har blivit mer undflyende.  

Samtidigt har det emellertid av hävd funnits en skillnad mellan statsveten-
skaplig förvaltningsforskning och renodlad organisationsteoretisk forskning, 
som hittills inte har berörts i denna bok. Som Rune Premfors påpekar har det 
statsvetenskapliga samtalet lagt vikt vid att inte bara diskutera hur saker ’är’ 
utan också hur de ’bör’ vara.784 När man har intresserat sig för frågor om or-
ganisering har man främst gjort det för att organiseringen har implikationer 
för frågan om folkviljans och demokratins förverkligande, och/eller för den 
hantering av värden och värdekonflikter som det politiska livet ytterst handlar 
                                                     
784 Premfors (1998) sid. 20 f.  
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om. Om dessa ämnen har inte mycket sagts i denna bok, och det kan därför 
vara på sin plats att avsluta med några kommentarer i den riktningen, rörande 
villkoren för det lokala arbetet med olika tredjegenerationsfrågor. 

Tredje-generationsfrågornas problem   
Det här är som bekant inte en bok som har handlat om ’tredje-generationspoli-
tiken’ som sådan, och den har heller inte bidragit med någon ny kunskap om 
innehållet i det kommunala arbetet med frågor som t.ex. jämställdhet, mång-
fald eller hållbarhets- och klimatpolitik. Att detta arbete uppmärksammades i 
den empiriska delen av studien hade framförallt att göra med formerna för 
politikskapandet på dessa områden, och med det faktum att deras möte med 
de organiseringsprinciper som präglar mycket av kommunal verksamhet 
emellanåt tycktes ställa enskilda tjänstemän i ett läge där de behövde använda 
sig av meningsstyrning för att lyckas med sitt arbete.  

Men med den reservationen är det likväl uppenbart att det finns det några 
sidor av just formerna för detta politikskapande som är diskutabla i förhål-
lande till frågan om ’folkviljans och demokratins förverkligande’. En sådan 
sida handlar om vad det är för sorts politik som skapas under de villkor som 
präglar arbetet med många tredje-generationsfrågor. Om man utifrån de prak-
tiker som har diskuterats i den här studien antar att genomslaget för detta ar-
bete på lokal nivå inte sällan bygger på olika försök att få andra parter att 
självmant vilja ägna sig åt dessa hänsyn, så påverkas troligen också innehållet 
i politiken därav. Vissa typer av idéer och åtgärder är nämligen lättare än andra 
att skapa samtycke kring. Luftiga och töjbara koncept som är öppna för tolk-
ning och lätta att anpassa till lokala förhållanden, är i regel enklare att ’sälja 
in’ än detaljerade, konkreta och mer krävande åtgärder.785 Den relativa från-
varon av tvingande reglering på dessa politikområden kan i denna mening an-
ses bädda för ett lokalt arbete som får en kantring mot allmänna begrepp och 
modeller, snarare än mot förändringar av specifika beteenden och arbetssätt. 
 Annorlunda uttryckt finns det kort sagt skäl att anta att vissa slags föränd-
ringar är svårare att genomdriva än andra med praktiker som vilar på menings-
styrning och andra mjuka styrmedel. Såvida framgången i arbetet bygger på 
att åtgärder fås att verka ’vettiga’ utifrån de problem och uppgifter som står i 
centrum för tolkningshorisonten hos parter som främst ägnar sig åt andra frå-
gor och hänsyn, kommer innehållet i den politik som genomförs att få en drag-
ning mot åtgärder som kan ses som medel för att uppnå andra mål. Det jäm-
ställdhets- eller mångfaldspolitik som skapas lokalt blir då en som låter sig 
devalveras till sådant ’vi kan ha nytta av’, som en enhetschef i Järfälla ut-
tryckte det, snarare än en där dessa hänsyn ses som fullvärdiga mål i egen rätt.             

                                                     
785 Jfr. t.ex. Christensen & Lagreid (2005). 
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Informalisering, ansvarsutkrävande och insyn 
Det andra problemet, som har diskuterats flitigt i governancelitteraturen, är att 
den typen av praktiker och policyskapande som har uppmärksammats i den 
här boken, skaver mot principerna för en representativ demokrati.786 Som 
Montin & Hedlund påpekar har mycket av politikskapandet på tredje-generat-
ionsområdena överlag varit jämförelsevis frikopplat från den parlamentariska 
styrkedjan, såtillvida att dess innehåll främst är tänkt att formas genom sam-
förståndorienterade dialoger mellan olika intressen och aktörer.787 Kritiken 
från statsvetarhåll har oftast också handlat om att dessa ’dialoger’, samver-
kansprocesser och projekt- och partnerskapsarbeten medför en svag demokra-
tisk styrning och förankring. Som Montin uttrycker det, med hänvisning till 
Elander: 

”Frågor som tidigare hanterades av nämnder och förvaltningar flyttas ut till nät-
verk där kommunen endast är en aktör bland andra. Det kan kort uttryckas som 
att politiken flyttar ut, men demokratin flyttar inte med (Elander 1999)”.788

De aktiviteter som tjänstemännen i denna studie stod för, när de med mjuka 
medel försökte få olika verksamheter att vilja ägna sig åt fler hänsyn än enbart 
sina ’kärnuppdrag’, ger utan tvivel bränsle åt denna kritik. Inte bara menings-
styrningen i sig, utan också hela det horisontella nätverkande och informella 
samordningsarbete som tycktes omge politiksskapandet i dessa frågor i deras 
förvaltningar, är tveksamma i förhållande till kriterier som medborgerligt in-
syn i och möjligheter till demokratiskt ansvarsutkrävande för den politik som 
förs. Men frågan är om det inte är att göra det lite lätt för sig att enbart kritisera 
dessa praktiker i sig? En lite större fråga i sammanhanget handlar ju även om 
de omständigheter som har frammanat den här sortens arbetssätt i första läget.  
 Som har diskuterats tidigare i boken arbetade dessa tjänstemäns alltså i för-
valtningsmiljöer som präglades av mål- och resultatstyrning, decentraliserade 
verksamhetsansvar och en betydande autonomi för olika underenheter. När 
dessa styrmodeller infördes i många kommuner på 1990-talet, motiverades de 
i hög grad med effektiviseringsargument. Men inte enbart. En del av deras 
attraktivitet hade också att göra med just frågor om ansvarsutkrävande. Med 
en tydlig uppdelning av ansvar, och en renodling av roller och uppgifter, skulle 
det demokratiska ansvarsutkrävandet underlättas. Politiker kunde i högre grad 

                                                     
786 Se t.ex. Kjaer (2004) sid. 49ff., Sørensen & Torfing (2007) sid. 234f., Mörth (2006) sid. 51f., 
Pierre & Peters (2000) sid 67f., Klijn & Skelcher (2007), Sørensen (2002), Elander (1999). 
787 Och dessutom i en väsentligt mer fragmenterad ordning än som var fallet under korporativ-
ismen. Se vidare Montin & Hedlund (2009). 
788 Montin (2010) sid .128, Elander (1999). 
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ägna sig åt styrning och kontroll, och därigenom skulle också den demokra-
tiska makten över förvaltningsarbetet stärkas.789 Svagheten i denna logik, som 
illustreras av de tvärgående frågorna, är dock att ansvarsutkrävande inte är det 
enda demokrativärdet som det politiska systemet har till uppgift att tillgodose. 
 Det värde som mest uppenbart har fått stryka på foten med dessa organise-
ringsformer handlar om pluralism.790 Såvida det politiska systemet, och den 
offentliga sektor som skall verka i det allmännas tjänst, också har i uppdrag 
att se till så att mångfalden av intressen i samhället vägs samman på ett nå-
gorlunda ordnat sätt, är mål- och resultatstyrningens renodlingsideal proble-
matiska. De frågor som inte passar in i en ansvarsuppdelning byggd kring 
denna modell kommer heller inte att få genomslag – åtminstone inte med 
mindre än att man också använder sig av olika former av horisontell samord-
ning och dialog om hur man kan arbeta även med dessa värden. 

Den bortglömda organiseringen       
Det som förenar båda diskussionerna ovan är att de i slutändan leder fram till 
frågan om hur man i så fall kan göra för att stärka de tvärgående frågornas 
ställning, och i vidare mening pluralismen, i offentlig verksamhet? Med den 
här studiens synsätt finns det härvidlag inte särskilt mycket som talar för att 
t.ex. idéerna om en ’tillitsbaserad styrning’, som kritiken mot de NPM-influ-
erade styrmodellerna delvis har kanaliserats mot på senare år, skulle gynna 
just dessa frågor. Grundargumentet i detta tankestråk är att professionella nor-
mer bör ges en större roll i förvaltningsarbetet, och det är tänkbart att de delar 
av mål- och resultatstyrningens nackdelar som handlar om framväxten av om-
fattande kontrollapparater, redovisningsarbeten och en premiering av värden 
som går att mäta, kan minskas med reformer i denna riktning. Men om det är 
något organisationsforskningen har visat genom åren, så är det att organisat-
ioner som styrs av starka professionella normer inte alltid är särskilt mottag-
liga för idéer, hänsyn och värden som inte definieras av professionen själv.791

Om vi håller oss till frågan om att få en förvaltning som är lyhörd inför 
mångfalden av värden i det samhälle den är del av, är det således inte givet att 
’tillit’ är den enda rätta vägen att gå. Men alternativet till ännu en i raden av, 
om man vill vara lite elak, reformideologier som handlar om att politiker skall 
frånhända sig möjligheter till styrning av förvaltningen behöver emellertid 
inte vara en återgång till ett mer centraliserat beslutsfattande. Däremot finns 
det möjligen, utifrån en del av den forskning som har berörts i den här boken, 

                                                     
789 Målstyrningen skulle hjälpa politikerna att ”ta befälet över förvaltningen”, som Anders Mell-
bourn uttrycker det. Mellbourn (1986) sid. 34. Se äv. Premfors m.fl:a (2003) sid. 284 ff. samt 
angående det demokratiska ansvarsutkrävandet; Hertting & Vedung (2009) sid. 37.  
790 Se Klijn & Skelcher (2007) för en diskussion om en pluralistik demokratisyn, och om nät-
verksstyrningens potential att fungera som ett komplement till representativa demokratiska in-
stitutioner, eller Petersson (1994) för en bredare behandling av denna demokratiuppfattning.    
791 Jfr. Selznick (1949). 
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anledning att fästa lite uppmärksamhet mot organiseringens potential som 
styrmedel även i fråga om pluralismen i förvaltningsarbetet.  

Som diskuterades i samband med avsnittet om hur man kan förstå ’invävda’ 
staters sätt att fungera, består alltså en viktig och sällan diskuterad del av styr-
ningen av staten i ordnandet av hur olika verksamheter och myndigheter är 
’inbäddade’ i det omgivande samhället och i förhållande till varandra. Logiken 
bakom denna ’’positionering’ är, som Jacobsson m.fl:a påpekar, inte enbart 
att staten därigenom får möjlighet att visa upp olika sidor av sig själv gentemot 
olika yttre parter, utan också att verksamheterna som sådana faktiskt delvis 
styrs genom att politiker avgör vilka intressen de bör föra en dialog med, och 
därmed vilka slags hänsyn de bör ta i beaktan i sitt arbete.792 Med de kontakt-
ytor som skapas kring en myndighet, och med de relationer de får i uppdrag 
att sköta, avgörs i hög grad vilka slags perspektiv som kommer att ’ha en plats 
vid bordet’ i samtalen om de frågor som myndigheten sysslar med. 

Formulerat på ett mer generellt sätt är organiseringen av sammanhanget för 
en verksamhets utförande alltså ett ganska kraftfullt påverkansmedel för att se 
till så att vissa slags hänsyn och värden finns med i de processer där mycket 
av de praktiska politiken på olika sakområden blir till. Och om man ser orga-
niseringen i ett sådant ljus blir därmed också kopplingen till den hantering av 
värden och värdekonflikter som det politiska livet ytterst handlar om tydlig.        

Ett exempel på mikronivå?       
Vi skall försöka oss på en illustration på mikronivå utifrån den empiri som har 
undersökt i den här studien, för att åskådliggöra resonemanget. I ett av de fall 
som har behandlats i den här boken, lyckades de inblandade tjänstemännen 
alltså få genomslag för en ny och ganska detaljerad rekryteringsmodell i en 
förvaltning där möjligheterna att kommendera fram sådana förändringar var 
så gott som obefintliga. En del av förklaringen till framgången hade sannolikt 
att göra med att man lyckades relatera arbetet till en rad lokalt upplevda pro-
blem och behov. Men en annan delförklaring var också att det fanns en orga-
nisatorisk infrastruktur för att föra ut den här typen av frågor i förvaltningen. 
Det fanns ett antal ’personalkonsulter’ som satt utlokaliserade till respektive 
enhet, vilkas kunskaper och kontaktytor kunde användes av den centrala sta-
ben i lanseringen av det aktuella förändringsinitiativet. 
 I överförd mening är detta ungefär vad positionering handlar om i prakti-
ken. Personalkonsulternas formella roll var att bistå enhetscheferna i olika per-
sonalfrågor, men samtidigt fungerade de också som sorts garant för att enhets-
cheferna fortlöpande gjordes påminda om innehållet i kommunens gemen-
samma personalpolitik. Poängen i detta mikroexempel är ungefär följande: 
Om man vill skapa försättningar för en kontinuerlig sammanvägning av olika 
hänsyn och värden i en decentraliserad verksamhet, så måste man också till-
skapa gränssnitt och arenor där samtal och en dialog om balansen mellan dessa 
                                                     
792 Jacobsson, Pierre & Sundström (2015). 
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värden kan föras. Företrädare för vissa hänsyn, och experter på vissa frågor, 
måste konfronteras med företrädare för andra hänsyn och experter på andra 
frågor, på ett så pass kontinuerligt sätt att ömsesidig förståelse kan uppnås. De 
måste, inte bara bildligt uttryckt, emellanåt ges ’en plats vid samma bord’.
 Den större och mer normativa implikationen i sammanhanget är enkelt ut-
tryckt att organisering är ett styrmedel som mycket väl kan användas för att 
stärka pluralismen i förvaltningsarbetet. Och eftersom så är fallet bör också 
besluten om hur denna organisering ser ut helst betraktas som en politisk sna-
rare än teknisk fråga. För såvida demokratiskt valda företrädare är med och 
aktivt bestämmer över vilka intressen som ges makt i det praktiska förvalt-
ningsarbetet, och med vilka andra intressen de måste enas när de utövar denna 
makt, och om det därtill finns ett rimligt mått av medborgerlig insyn i hur och 
varför en viss organisering har upprättats, går det nämligen att förena ett hori-
sontellt policyskapande i de tvärgående frågorna med ett demokratiskt ansvar.    
 Därmed inte sagt att organisering är den enda lösningen på de tvärgående 
frågornas problem. Men det är en dimension som ofta tycks glömmas bort i 
samtalet om förvaltningsstyrning, och som har konstaterats tidigare i det här 
kapitlet – det finns skäl att ta frågor om organisering på allvar!  
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Summary 

Point of departure 
This study is about the social construction of meaning in the public admin-
istration and about the attempts by officials within the administration to influ-
ence how such meanings are formed. This is done in order to gain support for 
certain agendas, ideas or reform proposals within the organization or some-
times simply to make complex practices comprehensible to other groups 
within the administration. A better understanding of these micro-level at-
tempts to shape favorable images of new policy proposals or practices inside 
public organizations is, according to this study, important for both empirical 
and theoretical reasons:  

Empirical motives      
Empirically, it seems evident today that work with some policy issues within 
the public sector rely heavily on the ability of individual officials to persuade 
other parties within their organizations of the value and merits of new steps 
and measures. This is especially the case with regard to cross-cutting issues, 
such as women’s rights, HBQT and diversity policies, sustainability policies, 
children’s rights, public health measures, climate policies, etc. Policies in 
these areas are commonly intended to be implemented throughout the entire 
Swedish public sector. However, much of the work in this sector is guided by 
managerial ideas and models, stressing performance measurement and man-
agement by results, making it difficult to create enthusiasm for cross-cutting 
side issues. In addition, new measures in these issue areas tend to be formu-
lated on the basis of complex cross-boundary practices, dependent on EU or 
government funding for partnerships and other collaborative arrangements, 
which is not always compatible with administrative ideals of clear divisions 
of tasks, mandates and accountability. As a result, the officials responsible for 
working with these topics in public organizations sometimes find themselves 
in situations in which they have to explain both why certain measures ought 
to be implemented and by what means they have come about.   

Theoretical motives 
Theoretically, there has been little political science research on how such mi-
cro-level efforts to shape proactively other people’s meanings might be un-
derstood as a soft form of steering and, more generally, on what role these 
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meaning-making processes play in the ability of public organizations to cope 
with conflicting demands and ideals for policymaking. This, in turn, reflects 
the current lack of interest in the inner workings of the public administration 
among researchers of governance. Over the past decades a vast number of 
studies have been conducted, covering complex cross-cutting policy processes 
and efforts by different social actors to solve “wicked problems” in concert. 
Most of them have been carried out on the basis of a governance heuristic that 
has insisted on the need to apply a less state-centric perspective to policymak-
ing, emphasizing developments in the direction of increasing societal com-
plexity, the growing dependence of the public sector on other social actors and 
an increasing fragmentation of the state. Accordingly, a lot of attention has 
been given to the interactions between public organizations and other actors 
and to the role of public officials in relation to horizontal governance net-
works. However, how these processes are dealt with within public organiza-
tions remains somewhat of an open question. Surprisingly little effort has been 
put into the task of understanding how public administrations cope with the 
dilemmas of having to deal with vertical and horizontal principles for organ-
izing, old and new policy instruments as well as government and governance 
– all at the same time. According to this study, at least part of the search for 
answers to these questions should be directed towards gaining a better under-
standing of the construction of meaning in public administrations. 

Aim and theoretical context                 
The main aim of the thesis has been to contribute to the understanding of mi-
cro-level attempts to manage and to influence meaning-making processes in a 
public administration context. More specifically, the objective of this study 
was to analytically map out how and in what ways such influence might be 
exercised, thereby providing analytical tools for studying both how soft steer-
ing is carried out in complex and decentralized policy processes and, on an-
other level, providing insights into the means used in public administrations 
to cope with and make sense of conflicting demands and ideas of organizing.     
 As indicated above, the study is carried out against the backdrop of two 
insufficiently studied themes in current governance research. One of them 
concerns the role of meaning-making as a tool for steering in micro-level set-
tings, especially in relation to situations and practices where different logics 
of governance and organizing intersect. Most previous governance research 
on the construction of meaning at this level has focused on collective attempts 
to come up with new stories that are able to create for participants a sense of 
order as to what is going on. When proactive attempts to influence such mean-
ing-making processes have been addressed, it has mostly been from a meta-
level perspective, focusing on how a political center seeks to control actors 
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whose activities and decisions are beyond its command. In both lines of re-
search, however, the focus has been almost exclusively on the formation of 
new “stories” and “narratives” for participants.
 The other theme concerns the understanding of the inner workings of public 
administrations from a governance perspective. Issues of how complexity, 
embeddedness and the interplay of new and old logics of governance are dealt 
with in decentralized and loosely interrelated public organizations have rarely 
been taken up in governance research. At the same time, it seems obvious that 
many of the centrifugal social developments at the heart of current debates 
over governance have also affected public administrations. As discussed 
above, several policy issues are no longer easily managed by traditional cen-
tral decisionmaking. Instead, individual officials often seem to be given the 
task of holding complex policy processes together, making sure certain issues 
are given appropriate weight throughout the organization and, as part of that, 
making different ideas of policymaking appear compatible. 

Micro level steering of meaning-making processes 
Viewing the meaning-making work of these officials as a way to uphold a 
sense of order in the administration is, according to this study, a perfectly rea-
sonable stance. However, the ability to get other parties to perceive complex 
situations and practices as compatible with ideas of order within an organiza-
tion is, at the same time, also a means of exercising influence over them, and 
that is the basic viewpoint applied in this thesis. This does not, mean, though, 
that the two perspectives stand in opposition to one another. Attempts at guid-
ing the construction of meaning of other organizational members in a pre-
ferred direction is usually both about creating necessary preconditions for col-
lective action by putting certain shared ideas and definitions of a situation in 
place and about influencing other people’s inclination to act in a certain way.  
 The primary task of this study was to get an analytic grasp of how these 
attempts can be studied as a form of steering. The idea was, however, also to 
go about this task in such a way that it could help broaden to some extent the 
outlook on meaning-making in governance research and thus to look beyond 
the current interest in “storytelling” and “narratives”. Theoretically, the study 
chose Karl Weick:s sense-making perspective as a point of departure, primar-
ily because of its focus on the process part of meaning-making processes.     

Meaning-making as process            
Following this perspective, the view of meaning-making in this study has 
rested on an understanding of “meaning” as the product of cognitive pro-
cesses, where some aspects in a flow of events are noticed and where those 
aspects being noticed are made comprehensible by someone relating them to 
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his or her previous experience. The general upside of this viewpoint for a dis-
cussion of attempts to influence other people’s construction of meaning is that 
it opens up space for identifying several points of possible action in different 
parts of the process. For instance, it is not always necessary to present some-
one with a complete story of what is going on in a situation in order to affect 
his or her train of thought or cognitive processes. Helping someone notice a 
particular feature of a situation or a certain piece of information in the flow, 
or suggesting ways of how to relate current events to previous episodes by 
highlighting similarities or making it more difficult for him or her to notice 
yet other features of an event or situation may sometimes be all it takes to 
move another person’s construction of meaning in a slightly different direc-
tion. 

In Weick’s version, the basic idea of an interplay between perception and 
cognition in the ascription of “meaning” to situations has been turned into an 
extensive theory of how organizations enact simplified images of their envi-
ronment, in accordance with their dominant ideas and narratives of who they 
are and what they do, but where the organizational members also have the 
ability to – if needed – use creatively and reconstruct the organizational rep-
ertoire of such ideas and narratives to make better sense of situations that do 
not fit the usual routines or expectations. One of the strengths of this perspec-
tive for a discussion of the social construction of meaning in public admin-
istrations is thus that it tells us something about where the elements of a func-
tioning “meaning” in an organizational context are to be found – namely, in 
the existing repertoire of terms, vocabularies and ideas already in use in the 
organization. 

From a governance perspective, there were, however, also a few apparent 
shortcomings of this theory, which, in turn, laid the foundation for the theo-
retical work in this study. First, there was a lack of empirical applications in 
the so-called “sense-giving” strand of sense-making research to cases in which 
organizational members partake in trans-organizational policy processes, 
making them susceptible to impressions and information from many different 
sources and directions. Second, there was not sufficient attention given to the 
fact that meanings and motives behind decisions to act are often layered. In 
other words, there was too little analytic separation between the different 
“problems” an agent attempting to induce action on the part of others via 
means of sense-giving must overcome. One of these involves making one’s 
counterparts understand what type of situation or activity they are faced with 
and how it fits into the organizational order. The other problem involves mak-
ing the decision to partake in the activity appear preferable in normative or 
instrumental terms. 
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A layered model with three action-dimensions                                          
In the theoretical part of the study, an analytic framework was, therefore, de-
veloped based on two arguments. The first one was that attempts to mobilize 
other members of a public organization in new or complex practices through 
means of influencing their understanding of these practices could be seen as a 
project with at least two thresholds. One concerns explaining where the new 
practice fits into the organization’s existing order of classifications for differ-
ent types of activities, and the other concerns visualizing the aims of the prac-
tice in such a way that it appears desirable to groups either targeted for mobi-
lization or whose support is needed in other ways. 
 The second argument was that micro-level attempts to influence meaning-
making processes within a public administration could be undertaken in both 
direct and indirect ways. They may be undertaken in the form of words and 
“talk”, directly intended to elicit certain images of the object or practice in 
question and to induce specific cognitive chains of association among targeted 
audiences. But they may also be undertaken in the form of efforts to contain 
information and signals that could undermine the verbal accounts provided or 
through attempts to engage some groups rather than others in the organization 
in the process of making sense of the practice. Together, these ways of exer-
cising influence over the organizational meaning-making processes yield 
three analytic dimensions of actions. 

The empirical investigation               
In order to explore this analytical framework, two empirical case studies were 
carried out, focusing on officials working in a couple of Swedish municipali-
ties. Municipal administrations in Sweden are typically complex organiza-
tions, providing the bulk of services in the Swedish welfare state. They pro-
vide schools, care for the elderly, social services, childcare, libraries as well 
as recreational facilities, housing, public transportation, etc. Consequently, 
they are usually relatively loosely interrelated organizations consisting of 
many different operations and a number of often fairly autonomous sub-units    
 The cases chosen focused on the attempts of two officials to launch an EU-
funded partnership in their respective administrations, with the aim of chang-
ing the recruitment routines throughout the organization, partly in order to 
prevent discrimination in recruitment. Neither of the municipal administra-
tions had any previous experience of work with EU-funded “partnerships”. In 
these partnerships, operations are overseen and coordinated by collaborative 
bodies consisting of representatives from several different partner organiza-
tions from different spheres of society. In contrast, inside of both administra-
tions, control over recruitment issues and decisions resided mainly in the 
hands of mid-level management in the different sub-units of the organization. 
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 The aim of the case studies was to find out how the two officials attempted 
to make sense of both the unknown format of “policy change through partner-
ship work” and how they went about trying to gain support for the idea of 
changing and standardizing recruitment processes in their organizations. The 
results showed that they did indeed use both “talk” about their plans and dif-
ferent forms of indirect attempts to influence and stabilize the images of the 
initiative that was created in their organizations. In the latter respect, the con-
trol on the part of the officials over how the implementation process was or-
ganized proved to be an important asset.  

The talk – creating an account of the practice and its aims            
The investigation of the “talk” used by the officials during the launching of 
the initiative mainly showed attempts on their behalf at using relatively careful 
means in order to get the managers that had been approached to discover “for 
themselves” the merits and meaning of the proposal. From a sense-making 
perspective, the verbal accounts provided could be understood as attempts at 
selectively activating different parts of the experiences and frames of refer-
ence of the audiences themselves, with the intent of helping them to find a 
favorable signification of the task at hand, as well as some comprehensible 
meaning in the format for the process. In both cases, these attempts at “saying 
the right thing” to the audience was, however, also preceded by laborious ef-
forts on the part of the officials to find out what “things” would be right to say 
to each manager.           

In accordance with the analytical framework, three kinds of “talk” were 
distinguished during the interpretation of the case material. Two of these –
“labelling” and “contextualizing” – took aim at the problem of making the 
situation and process comprehensible to other members of the administration. 
This was done, in part, by using a vocabulary of classifying key-words already 
established in the administration and by consistently choosing flexible key-
words, such as “project” and “development”, rather than unknown or poten-
tially risky terms, such as “partnership” or “change”. In part, this was done by 
the officials trying to couple the initiative to more known entities in the organ-
ization, making explicit references to previous policy documents and indi-
rectly to the publicly elected body of governing politicians for the municipal-
ity. The third kind of talk, “ontologizing”, took aim at visualizing the merits 
of the proposal on the audiences´ own terms. The method used for coupling 
the initiative to the perceived needs and problems of the individual managers 
themselves relied primarily on private meetings and face-to-face dialogue. 
During these private meetings the officials engaged in “listening-tactics”, try-
ing to find suitable points of contact between the needs of their counterpart 
and the program. 
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Organizing, impression management and sequencing               
The fact that officials chose to launch the program using key-words and expe-
riences from the receiving organization, instead of concepts and excerpts from 
the official partnership mission statements, probably helped considerably in 
the formation of meanings and images well adapted to the inner context of the 
two administrations. However, beyond the “talk”, there was also ample evi-
dence of the officials taking the opportunity to organize the implementation 
process in a way so that such images were stabilized, making some facets of 
the partnership practice more difficult for certain audiences to discover and to 
influence the social dynamic in the ongoing construction of meaning in the 
administration. 
 The symbolic dimensions of this organizing were primarily of two kinds: 
one was about impression management, by means of organizing what different 
participants were given a chance to see and hear about the process as a whole: 
and, the other was by means of attempts to keep a close eye on the distribution 
of signals and information that ran the risk of clashing with the existing order 
within the administration. An important part of this order consisted of ideas of 
autonomy in, among other things, recruitment issues for the sub-units in the 
municipal administration. In an attempt to tone down the image of the external 
partnership body as governing all of the operations in the program, the offi-
cials made some changes to the implementation plan, in the routines for com-
munication and in the activities targeting participants in the administration. 
This was done with the objective of allowing each participant to work accord-
ing to their own interpretation of the program and letting training sessions and 
similar activities gradually help the formation of shared images among the 
participants.  
 The other way in which organizing was of importance for the social con-
struction of meaning in the administrations was through the control on the part 
of the officials over the sequence in which different groups within their organ-
izations were activated in the initiative. By initially choosing participants 
based on their presumed receptiveness to the aims of the program, and contin-
uously show-casing their successes, the officials primarily attempted to create 
a safe harbor for work with the program within the administration. Over time, 
however, this also affected the dynamics of the flow of signals and infor-
mation about the new recruitment model in the entire organization. The order 
in which different groups were involved in the program had consequences for 
the collective formation of meaning in the administration.         

Theoretical implications 
These results of the case studies pointed towards a couple of more theoretical 
conclusions. The main one is, perhaps, the observation that many small means 
of influence taken together may sometimes result in a considerable effect on 
the conditions for other people’s construction of meaning. The fact that the 
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officials under study actually used both direct and indirect ways of enacting 
and maintaining images of their program within the administration provided 
in itself some support to the analytical framework of the study and, more gen-
erally, to the argument that there is a need for a broader discourse on these 
topics in governance research. However, the fact that there also seemed to 
exist a certain dynamic between these means points to a further conclusion –
namely, that micro-level attempts at steering other people’s meaning-making 
processes should perhaps not be seen as simply a bundle of different tech-
niques but rather as one form of steering often exercised through combinations 
of means.  
 Another kind of conclusion from the case studies had to do with the appar-
ent ambiguity concerning the nature of the collective work. There was no com-
mon comprehensible image guiding the activities but rather a plethora of local 
images, and the officials did not seem to make any attempt to establish a single 
collective meaning among all of the participants. What they did instead was 
to establish a common vocabulary for talking about the situation at hand, con-
sisting of names and labels flexible enough to harbor several interpretations 
of the work, and devote their energy in other respects to helping create a num-
ber of local meanings intended to mobilize different kinds of participants. All 
in all, this seems to point to the fact that attempts to influence the meaning-
making processes in an organization do not necessarily have to aim at reducing 
ambiguity for a collective audience. A proper level of ambiguity may some-
times help to maintain practices in situations in which different actors and 
ideas meet. 
 The third kind of conclusion from the case studies was that they indicate 
the need to take issues of organizing seriously when analyzing micro-level 
attempts at steering meaning-making processes. In these cases, it seemed to 
be important that several images of the collective work were allowed to co-
exist. A significant portion of the ability of officials to create conditions for 
this co-existence rested upon their control over who was doing what and when 
in the collective process, which participants were given access to specific 
meetings and which were not and what topics were discussed at these meet-
ings. The organizing of the process, both in terms of sequencing participation 
and in terms of spatial coupling and decoupling of different participants, was 
in a way the foundation of the ability of the officials to indirectly influence the 
social dynamic through which images of the initiative were formed and main-
tained throughout the administration.         
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Bilaga A Intervjuer  

Förberedande intervjuer inför val av fall 
GS, koord. ’Under ytan’             2007-12-12
AB, koord. ’Lika Olika’             2006-02-12
ML, koord. ’Trafikskolan i jämställdhet’ (tel.)      2006-05-18
EL, koord. ’Fair’               2006-04-04
RR, proj.led. ’Lika Olika’            2006-05-12
RR, proj.led ’Mångfaldens Ansikten’         2006-05-12

Fair-övriga 
MD, metodutvecklare/rekryteringskonsult Fair      2008-01-16
EL, koordinator partnerskapet Fair.         2006-04-04
EL, koord. Fair                2008-04-23
AT, styrgruppsmedlem, repr. Lottorna (tel.)       2006-10-19
LW, styrgruppsmedlem, repr. Integrationsverket     2006-05-17
UZ, styrgruppsmedlem, repr. Sveriges Television     2006-12-03   

Fair Järfälla 
IB, förskolechef Järfälla kommun          2008-04-16
LB, ansv tj.man Fair, Järfälla kommun        2006-02-02
LB, ansv tj.man Fair, Järfälla kommun        2008-03-27
BE, bitr. förv.chef, Järfälla kommun         2008-03-11
GC, rektor, Järfälla kommun           2008-02-27
AD, verksamhetschef, Järfälla kommun        2008-03-31
SE, verksamhetschef, Järfälla kommun        2008-04-25
BE, enhetschef, Järfälla kommun          2008-04-23
PF, pers.dir. Järfälla kommun           2008-03-18
GH, utb.förv. Järfälla kommun           2008-04-18
MG, rektor Järfälla kommun           2008-04-15
LJ, PA barnomsorg Järfälla kommun         2008-04-21
JK, verks.chef vård & omsorg, Järfälla kommun     2008-02-01
AK, förv.chef Järfälla kommun           2008-03-10
LL, bitr. förskolechef Järfälla kommun        2008-04-15
AM, kommundirektör Järfälla kommun        2008-05-05
EM, personaladmin., Järfälla kommun        2008-03-19
GS, adm.chef & PA-konsult ,Järfälla kommun      2008-01-24
ÅT, undersköterska, Järfälla kommun         2008-01-03
GV, enhetschef Järfälla kommun          2008-02-14

Fair Norrtälje 
LA, proj.sekr. Fair Norrtälje kommun         2008-01-23
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CG, enhetschef Norrtälje kommun          2008-06-03
LK, enhetschef Norrtälje kommun          2008-05-20
PH, ansv. tj.man Fair Norrtälje kommun        2006-01-17
PH, ansv. tj.man Fair Norrtälje kommun (tel)      2008-01-16
PH, ansv. tj.man Fair Norrtälje kommun        2008-04-29
AH, förv.chef, Norrtälje kommun          2008-05-15
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Bilaga B Skriftligt källmaterial om 
partnerskapet Fair  

Till Esf & EU från Fair 
1. Partnerskapsöverenskommelse & projektbeskrivning Fair 2005. 
2. Slutrapport Fair 2007. 
3. Halvtidsutvärdering Fair av extern utvärderare (FBA) 2006. 
4. Slututvärdering Fair av extern utvärderare (FBA) 2007. 
5. Utvärdering av det transnationella arbetet inom Fair (FBA) 2007). 
6. FAIR-Future Adapted Inclusive Recruitment – kort presentation av arbetet och 

dess resultat på engelska, på kommissionens hemsida http://ec.europa.eu.

Material producerat av partnerskapet för publikt bruk 
7. Presentationsblad Fair.  
8. Fair rekrytering – en idébok med DVD ’Cecilias val’ (en av slutprodukterna).
9. Inbjudan och program till konferens på SKL oktober 2007. 
10. Inbjudan – Erfarenhetsutbyte inom Fair 21/10-2005.
11. Hemsidan www.equalfair.se. 
12. Nyhetsblad Fair april 2007. 
13. Nyhetsblad Fair maj 2006.

Dokumentation från arbetet i partnerskap och kommuner 
14. Dokumentation av Fair:s studieresa till England, Huddersfield 2006. 
15. Dokumentation av Fair:s erfarenhetsutbyte 15/3 2007. 
16. Dokumentation av Fair:s erfarenhetsutbyte 22/9 2006 
17. Dokumentation av Fair:s erfarenhetsutbyte 7/3 2006. 
18. Dokumentation av Fair:s erfarenhetsutbyte 14/12 2005. 
19. Minnesanteckningar möte med ’Pilotgruppen’ i Järfälla, november 2006.
20. Arbetsutkast ’Verktyg för en öppnare organisation’ - sammanställning av delpro-

jekt. Järfälla, kommunledningskontoret Linnea Lundin jun. 2007. 
21. ’Verktyg för en öppnare organisation’ – sammanställning av ett delprojekt, färdig 

rapport, FAIR & Järfälla kommun, dec. 2007. 
22. ”Handledning till klimatenkät Fair”. Odaterad.
23. Kvalitetssäkring Fair – specificering av en ’Fair rekrytering’. Odaterad.

Övriga kommundokument där Fair omnämns    
24. Järfälla kommun ”Årsredovisning 2006”
25. Järfälla kommun ”Årsredovisning 2007”
26. Järfälla kommun Tjänsteskrivelse tekniska nämnden sept 2007, ’arbetsplaner för 

det integrationspolitiska arbetet’
27. Järfälla kommun. Personalpolitisk handlingsplan 2008-2011
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28. Norrtälje kommun. ”Verksamhetsplan för kommunstyrelsen, servicekontor” 
7/12-2007. 

Media, skrifter utgivna av Esf & övrigt 
29. ”Chefen i fokus”, nr 6 dec. 2007. Reportage om Fair i Järfälla, efter att man fått 

pris av ’rådet för integration i arbetslivet’
30. Invandrare & Minoriteter (I&M) nr 5-6 2005,” Utan att diskriminera” artikel av 

Fairs koordinator Eva Löfgren.  
31. Prismotivering från ’rådet för integrations i arbetslivet’ 2007, om utmärkelse till 

Järfälla kommun i kategorin kommunala/privata arbetsgivare, för Fair-arbetet. 
32. ”Vem passar för jobbet? – vägen till en lyckad rekrytering”. Skrift från Svenska 

Esf-rådet 2006. (två sidor om Fair). 
33. ”Makt att förändra. En samling inspirerande projekt om hur man kan bryta ute-

stängande normer och strukturer. Skrift från Svenska Esf-rådet 2008. (tre sidor 
om Fair). 

34. ”Konsten att förändra. Lära mer, lära om, lära nytt i projekt”. Skrift från Svenska 
Esf-rådet 2008. (fyra sidor om Fair). 
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Doktorsdisputationer 
(filosofie doktorsgrad) 

36. Tage Lindbom (1938) Den svenska fackföreningsrörelsens uppkomst och tidigare 
historia 1872-1900.

37. Lars Frykholm (1942) Studier över artikel 48 i Weimarförfattningen. 
38. Jörgen Westerståhl (1945) Svensk fackföreningsrörelse. 
39. Hans Thorelli (1954) The Federal Antitrust Policy. 
40. Bruno Kalnins (1956) Der Sowjetische Propagandastaat. 
41. Åke Thulstrup (1957) Aggressioner och allianser. Huvuddragen i europeisk stor-

politik 1935-39.
42. Lars Sköld (1958) Kandidatnomineringen vid andrakammarval. 
43. Rune Tersman (1959) Statsmakterna och de statliga aktiebolagen. 
44. Jurij Boris (1960) The Russian Communist Party and the Sovietization of the 

Ukraine. 
45. Per Sundberg (1961) Ministärerna Bildt och Åkerhielm. En studie i den svenska 

parlamentarismens förgårdar. 
46. Gunnar Wallin (1961) Valrörelser och valresultat. Andrakammarvalen i Sverige 

1866-1884. 
47. Göran Lindahl (1962) Uruguay’s New Path: A Study in Politics during the First 

Colegiado, 
1919-33.

48. Elmar Nyman (1963) Indragningsmakt och tryckfrihet 1785-1810.
49. Tomas Hammar (1964) Sverige åt svenskarna. Invandringspolitik, utlännings-

kontroll och asylrätt 1900-1932. 
50. Krister Wahlbäck (1964) Finlandsfrågan i svensk politik 1937-1940.
51. Torsten Landelius (1965) Workers, Employers and Governments: A Comparative 

Study of Delegations and Groups at the International Labour Conference 1919-
1964.

52. Kjell Goldmann (1971) International Norms and War Between States: Three 
Studies in International Politics. 

53. Daniel Tarschys (1972) Beyond the State: The Future Polity in Classical and So-
viet Marxism. 

54. Harald Hamrin (1975) Between Bolshevism and Revisionism: The Italian Com-
munist Party 1944-1947. 

55. Birger Hagård (1976) Nils Wohlin. Konservativ centerpolitiker. 
56. Gunnar Hellström (1976) Jordbrukspolitik i industrisamhället med tyngdpunkt på 

1920- och 30-talen. 
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