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Abstrakt
Titel: Styrning mot samhällsvärde- En kvalitativ studie om hur samhällsvärde skapas genom
styrning i en offentlig verksamhet med hjälp av medproducenter
Sammanfattning:
Det finns ett stort intresse för hur offentliga verksamheter styrs mot samhällsvärde när
relationen mellan producent och brukare har omdefinierats. Stockholms stad har ett
övergripande mål till år 2040 att bli världens smartaste stad, för att uppnå målet gäller det att
arbeta mot klimatsmart, ekonomiskt och socialt hållbarhet. TechTensta, ett pilotprojekt som
ägs av Stockholms stad är ett av de försöken för att kunna hålla den sociala hållbarheten. Den
här studien har som avsikt att visa hur styrningen genom medproducenter som tillsammans
kan bidra till ett samhällsvärde. Vi har gjort en kvalitativ studie på TechTensta baserad på
Adler och Borys modell om möjliggörande och tvingande styrning. Vår studier påvisar att
samhällsvärde skapas dels genom att involvera medborgare som medproducenter och dels
genom att involvera olika aktörer som anpassar sig efter brukare- /medborgarnas behov.
Skapandet för samhällsvärde kan lyckas genom en utvidgad extern och intern transparens
som är tillgänglig för alla som är involverade i värdeskapandet, men även en utökad
flexibilitet från både producent och andra aktörers håll. Vid reparation behövs en mer
nyanserad bedömning som är baserad både på medarbetarnas och målgruppens uppfattning
för problemlösning.

Nyckelord: offentlig sektor, samhällsvärde, möjliggörande & tvingande styrning,
medproducenter, brukar- /medborgarperspektiv, målstyrning
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Abstract
Title: Management control system that leads public value- A qualitative study on how public
value is created through management control system with co-producers.
Summary:
There is a great interest in how public organisations are led in order to create public value
when the relationship between producer and user has been redefined. Stockholms stad has an
overall goal for the year 2040 to become the world's smartest city, in order to achieve the goal
it is important to work towards climate-smart, economic and social sustainability. TechTensta
is a pilot project owned by Stockholms stad, is one of the attempts to maintain social
sustainability. This study intends to show how management control system together with coproducers can contribute to a public value. We have made a qualitative study at TechTensta
based on Adler and Bory's model for enabling and coercive control. Our study shows that
public value is created partly by involving citizens as co-producers and partly by involving
different partners. The creation of public value can succeed through an expanded external and
internal transparency, that is accessible to all who are involved in the value creation, but also
an increased flexibility from both producer and other partners. In the case of repair, it
requires a more nuanced assessment that is based on both the employees' and the target
group's perception for problem solving.

Keywords: public sector, social value, enabling & compelling governance, co-producers, user
/ citizen perspective, management by instructions
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1. Introduktion
I detta inledande avsnitt presenteras en bakgrund och diskussion utifrån den problematik som
studien bygger på. Därefter presenteras studiens problemformulering utförligt. Avsnittet
avslutas med syftesformulering, forskningsfråga samt studiens avgränsning.
1.1 Bakgrund
Denna studie har syfte om att undersöka hur en offentlig verksamhet styrs mot samhällsvärde
när brukar- /medborgarperspektivet är under förändringsprocess. Den traditionella synen på
brukar- /medborgarperspektivet var en aktiv- passiv relation mellan producent / den
offentliga sektorn och brukare / medborgare (Alvehus & Andersson, 2017). Under 70-80-talet
genomfördes det en våg av reformer runt om i världen, i syfte att modernisera den offentliga
sektorn som inspirerats från den privata sektorn, som är känd för New Public Management
(NPM) och denna reform har fått en stor genomslagskraft i Sverige. Det är ett
samlingsbegrepp av idéer om kostnadseffektivitet, decentralisering, ökat självstyre och synen
på medborgarna som kunder. Innan reformen trädde i kraft uppfattades den offentliga
verksamheten ineffektivt att sätta brukarnas behov i centrum, men följden av den nya
styrfilosofin bidrog till förbättrade förutsättningar för den offentliga sektorn att framträda
samhällsvärde (Marcon, 2014). NPM resulterade även i att en ny styrningsform, målstyrning
blev mer aktuell i offentlig sektor där effekterna för kunder sätts i fokus (Svensson, 1997).
Detta gjorde att brukar- /medborgarperspektivet har utvidgats (Alvehus & Andersson, 2017).
Begreppet samhällsvärde används för att kunna ge mening och betydelse åt olika
samhällsfenomen. Begreppet används i positiva termer, då man förstår vad som är nyttigt och
onyttigt (Rutgers, 2015). Moore grundade en modell som visar vad som behövs för att kunna
styra mot värde med hjälp av tre frågor kan offentliga verksamheter fånga samhällsvärde. De
tre frågor som offentliga verksamheter kan ställa är: om det är värdefullt för samhället och
tillgång till politiskt och rättsligt resurser för det, samt om det är administrativt och operativt
genomförbart (Wittbom, 2015; i Moore, 1995). Perspektivet på samhällsvärde tenderar att
betona vikten av arbetsinsats hos offentliga expertiser och chefer i samverkan av offentlig
tjänst, genom interaktion av olika intressenter (Benington, 2009). Därför spelar styrningen
inom den offentliga sektorn en viktig roll i det här sammanhanget. Hur man styr offentliga
verksamheter har diskuterats och undersökts i större skala under de senaste tiden (Alvehus &
Andersson, 2017).
Ett nytt synsätt på styrning introducerades av Adler och Borys i slutet av 1990-talet, där de
framhäver att styrningen i en organisation kan utövas på två olika sätt möjliggörande och
tvingande (1996). Adler och Borys modell utgår från fyra huvud karaktärsdrag, reparation,
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flexibilitet samt intern och extern transparens för att undersöka vilken styrning som tillämpas
i organisationen.
Sammantaget har NPM förändrat styrsättet av offentliga organisationer genom målstyrning
som i sin tur också̊ förändrat relationen mellan producenten och brukaren. Detta gör att
offentliga verksamheter förväntas nu att utöva en styrning där producenten kan möta
brukarens förväntningar (Alvehus & Andersson, 2017). Därför studeras de fyra egenskaperna
av Adler och Borys modell i relation till styrning mot samhällsvärde i denna studie.
1.2 Problematisering
På grund av existerande modeller inte längre fungerar i olika områden, såsom åldrande
befolkning, växande mångfald av länder och städer samt klimatförändring, finns det behov av
nya arbetssätt och metoder som kan lösa dessa sociala problem (Emilson, 2010). Det finns en
problematik inom offentlig sektorn om vem som ska avgöra vad som är av samhällsvärde, är
de valda politikerna, offentliga tjänstemännen eller skattebetalarna som ska avgöra vad som
är av samhällsvärde (Guevara, 2015). Enligt Emilson kan sociala problem varken förstås eller
lösas utan att involvera olika aktörer såsom de privata, offentliga och ideella sektorerna, och
nya idéer skapas när dessa sektorer korsas vid skärningspunkter och därmed finns det större
möjligheter att skapa samhällsvärde (2010: 9). För att öka välfärden i samhället spelar
medborgarengagemang en viktig roll, eftersom för ett sådant samhälle ska kunna växa är det
nödvändigt att människor aktivt försöker lösa sina egna problem tillsammans med andra
(ibid: 30).
Det som tidigare forskarna har problematiserat är komplexiteten och otydligheten med själva
konceptet samhällsvärde, där begreppet inte är lika enhetligt i mening och användning
(Rutgers, 2015). För att kunna styra mot samhällsvärde som anses vara både komplexa och
otydliga behövs därför målstyrning. Eftersom målstyrningen möjliggör verksamheten att
bedrivas i den riktning som brukarna- / medborgarna önskar, där ledningen preciserar vilka
effekter för medborgarna/ kunderna, som förväntar sig, för dem resurserna som omsätts
(Svensson, 1997). Reformen bidrog till att man i större grad började tillämpa målstyrning för
att öka effektiviteten hos de trögrörliga offentliga verksamheter som inte var lyhörda
gentemot människors behov (Guevara, 2015). Före reformen tillämpades regelstyrning i hög
utsträckning i den traditionella offentliga förvaltningen.
Utifrån tidigare forskningar om styrning mot värde har man fokuserat mest på det
traditionella tillvägagångssättet där det uppstår en aktiv-passiv roll mellan producent och
brukare, men på grund av införandet av NPM och målstyrning har man skapat förutsättningar
för att lägga grunden för en aktiv-aktiv roll, där medborgare blir både brukare och
medproducent (Alvehus & Andersson, 2017). Dock finns det begränsade studier om hur
offentliga verksamheter styrs mot samhällsvärde när man försöker involvera alla parter
(kommunen, näringslivet och medborgarna) där brukaren blir medproducent och kreatör
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(Emilson, 2010). Före reformen hade offentliga verksamheter en monopol roll som utförare
av välfärdstjänster där medborgaren ansågs endast som brukare som var mindre delaktig i
värdeskapandet (Guevara, 2015). Då mötet mellan producenten och brukaren handlade om
det “rent professionella”, där man exempelvis fokuserade på om patienten blev botad eller om
skoleleverna lärde sig någonting från sina undervisningar, men efter reformen började man
centrera kring brukarens upplevelse och nöjdhet med tjänsten som utförs av producenten
(Alvehus & Andersson, 2017).
Enligt Stø och Strandbakken håller välfärdsamhällena på att förändras och förhållandet
mellan staten, marknaden, familjer och frivillig organisationer omdefinieras. Denna
förändring kommer bara att lyckas om individer mobiliseras i sin roll som medborgare,
konsument och medproducent (Emilson, 2010).Trots att utgångspunkten med NPM var att
reducera komplexiteten hos den offentliga sektorn, har NPM i praktiken medföljt till en ökad
komplexitet. Det vill säga NPM har inte ersatt befintliga styrlogiker, utan har adderats till de
befintliga (Alvehus & Andersson, 2017).
Det finns även begränsade forskningar som undersöker styrning i ett offentligt sammanhang
utifrån Adler och Borys modell. Modellen är baserad på hur man skapar värde för
organisation med hjälp av fyra egenskaper. Därmed har tidigare studier om möjliggörande
och tvingande styrning dominerats av den privata sektorn där man undersöker hur dessa
egenskaper leder till värde i organisationen (Ekström, 2018). Dessutom konstaterar
författaren Ekström att en offentlig verksamhet har ett begränsat utrymme att tillämpa
möjliggörande styrning, på grund av dess komplexitet och byråkratisk sfär, vilket innebär att
organisationer som är starkt reglerade har en begränsad ledningsfrihet och är inpräglade av
tvingande styrning (2018).
Sammantaget finns det få litteraturstudier som behandlar alla dessa koncept tillsammans,
såsom samhällsvärde, möjliggörande och tvingande styrning samt brukar/medborgarperspektiv. Förutom att NPM har ändrat relationen mellan producent och brukare
från en aktiv-passiv till en aktiv-aktiv relation, har även denna reform ökat komplexiteten i
den offentliga sektorn, vilket öppnar upp en ytterligare forskningslucka att studera hur man
styr en offentlig verksamhet mot samhällsvärde. Dessutom är det intresseväckande att studera
styrning mot samhällsvärde utifrån Adler och Borys modell (1996) som i stor sett har
studerats inom den privata sektorn för att effektivisera och öka värde i organisationen, men
inte för samhället. Genom att studera styrning mot samhällsvärde i en offentlig verksamhet
utifrån denna modell där brukaren- /medborgaren tilldelas en ny roll som medproducent, kan
vår studie bidra med nya infallsvinklar om hur man kan styra mot samhällsvärde. Speciellt
när man försöker involvera alla parter såsom, kommun, näringsliv och medborgare.
Dessutom blir det intressant att undersöka huruvida Adler och Borys modell och dess
egenskaper är relevanta för dagens tillvägagångssätt för värdeskapande i offentlig sektor.
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1.3 Syfte & Frågeställning
Syftet med denna studieundersökning är att öka förståelse för styrning i relation till
samhällsvärde i ett offentligt sammanhang genom att utgå ifrån Adler & Borys modell och
brukar- /medborgarperspektiv. Studien syftar vidare till att bidra med kunskap, främst till
offentliga verksamheter och andra aktörer om hur de ska samarbeta och tillsammans skapa
samhällsvärde som möter brukarens- /medborgarens behov.
Utifrån detta syfte har följande frågeställning formulerats:
Hur kan en offentlig verksamhet styras mot samhällsvärde?
För att uppfylla vårt forskningssyfte och kunna besvara vår forskningsfråga har vi valt att
ställa följande följdfrågor till forskningsfrågan:
-Hur styr man när brukare- / medborgare blir medproducent?
-Hur styr man mot samhällsvärde när man försöker involvera olika parter?
För att avgränsa studien, har vi valt att undersöka ett pilotprojekt som drivs av Stockholms
stad och Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning. Med utgångspunkt i studiens syfte och
frågeställning föreföll TechTensta, ett pilotprojekt vara ett lämpligt fall att studera. Detta är
på grund av vår begränsade resurser och tidsram. Nuvarande kunskap, både empirisk och
konceptuell, om förhållandet mellan “möjliggörande och tvingande styrning” och
“samhällsvärde” i offentlig sektor är begränsade. Tidigare forskningar tyder på̊ att det finns
en potential inom dessa områdena, vilket gör offentlig verksamhet blir ett intressant
sammanhang att studera hur styrning bidrar till samhällsvärde när man samarbetar med olika
aktörer där medborgarna är i hög grad involverade i värdeskapandet (ibid, s.89).
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2. Litteraturöversikt
Detta avsnitt inleds med en presentation av studiens teoretiska ramverk som bygger
exempelvis på teorier av Adler & Borys (1996) och Moore & Bennington (1995; 2009;
2011). Det presenteras även tidigare forskning inom området. Avsnittet avslutas med en
konklusion samt en kort presentation av analysmodell som studien ska utgå ifrån.
2.1 Definition av begrepp
● Brukar- /medborgarperspektiv- Relationen mellan producent och brukare har i
traditionellt sett varit aktiv-passiv, där producenten bestämmer utifrån vetskap om vad
brukaren behöver och denna relation har ändrats till aktiv-aktiv i samband med New
Public Management (Alvehus & Andersson, 2017).
● Möjliggörande (Enabling) & Tvingande (Coercive) styrning - förklarar hur en viss
typ av styrning kan leda till olika resultat genom att studera fyra karaktärsdrag i en
organisation (reparation, flexibilitet, intern & extern transparens) (Adler & Borys,
1996).
● Samhällsvärde (Public Value) - handlar om kollektivt definierade preferenser för
vad som är av långsiktigt värde i ett samhälle (Guevara, 2015).
● Styrning - Organisationens medvetna försök att påverka handlande genom officiella
kanaler (Alvehus & Andersson, 2017).
2.2 Samhällsvärde
Enligt Alford & O´Flynns (2009, s.176) hävdar dem att “if something is valuable, it is
because it is perceived to be valuable by people. Of course, here the people in question
constitute a collectivity… rather than an aggregation of individuals ”, med detta uttalande
påvisar skillnaden mellan det enskilda ekonomiska och det kollektiva värdet som tillhör
samhällsvärde. Värde som den offentliga sektorn skapar i detta sammanhang som är
annorlunda från än vad företaget producerar är så kallad samhällsvärde. Med andra ord
innebär samhällsvärde om kollektivt definierade preferenser för vad som är av långsiktigt
värde i ett samhälle (Guevara, 2015). En av grund premisserna inom begreppet samhällsvärde
är vikten av medskapande (ibid). Samhällsvärde kan skapas genom olika tillvägagångssätt,
med tanke på mångfalden av aktiviteter som kan omfattas av den offentliga sektorns tjänst
(Wittbom, 2015). Benington och Moore (2011) behandlar två olika perspektiv på hur man
kan fånga samhällvärde, dels utgår man utifrån de individuella medborgarnas behov och
önskemål, dels utvärderas vad som bidrar till värde eller nytta för resten av samhället.
Utöver sina traditionella uppgifter, har den offentliga sektorn fått en ny roll att möjliggöra
samhälleliga interaktioner och relationer mellan olika aktörer, såsom den privata och civila
sektorn och agera som en samarbetspartner, vilket kan främja nya styrelsestruktur,
kommunikation och delat ansvarstagande (Koimaan, 2012 : Westin, 2017). Den nya statens
rollen kan innebära att utveckla mer integrerade och lyhörda former av offentlig styrning där
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man utgår ifrån brukarens- /medborgarnas behov och ökar deras delaktighet genom öppen
dialog i värdeskapande, vilket ger i sin tur kvalitéökning på samhällsvärde (Bonfils &
Askheim, 2014: Westin, 2017).
2.2.1 Medborgarens roll i skapandet av samhällsvärde

(Figur 1. Aktiv-passiv roll (vänster) och Aktiv-Aktiv roll (höger). Källa: Jégous och Manzini (2017). Egen
Bearbetning)

I traditionellt sett har brukare- /medborgare rollen varit passiv i relation till den aktiva
producenten, eller utföraren av offentliga tjänster. Den traditionella förvaltningen är
byråkratisk, regelstyrd och hierarkisk samt att den har en monopolistisk roll i utförandet av
offentliga tjänster (Guevara, 2015). Då den offentliga sektorn var ineffektiv och inte var
lyhörd gentemot människors behov där producenten bestämde utifrån vetenskap om vad
brukaren behöver utan att aktivt involvera brukare- /medborgare i processen. Detta i sin tur
ledde till en reform, så kallad NPM som omvandlade denna relation till en aktiv-aktiv relation
som visas i figur 1 (Alvehus & Andersson, 2017). Westin (2017) menar att det finns ett krav
på större medborgerlig autonomi och delaktighet i demokratiska processer. Det är därför
producenten eller utföraren av offentliga tjänster inte kan hålla i ratten hela tiden vid
utförandet av tjänster, utan kan nöja sig med att sitta i baksätet ibland, så att brukaren/medborgaren får möjlighet att agera som medproducent eller kreatör (ibid).
Kund-begreppet har introducerats i offentlig sektor genom den nya aktiv-aktiv relation där
man började sätta brukaren- /medborgaren i centrum med fokus på kundnöjdhet (Alvehus &
Andersson, 2017). Skillnaden mellan brukaren och den idealtypiske kunden är att brukaren
kan påverka genom att göra sin röst hörd mot serviceleverantörer och andra beslutsfattare.
Medan begreppen “kund” har en tydlig koppling till marknadstänkande (Von Otter, 1986:
Vedung & Dahlberg, 2013). Ett nytt sätt att involvera medproducenterna har introducerats av
Jégous och Manzinis (2007) där de införde begreppet kollaborativa tjänster. Kollaborativa
tjänster beskrivs som sociala tjänster där brukaren är aktivt involverad och antar rollen som
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medproducent. Kollaborativa tjänster är inte baserade på någon specifik teknik utan brukar
istället en befintlig teknologi, framförallt informationsteknologi som sammankopplar
människor och andra artefakter, vilket i sin tur möjliggör för människor att samarbeta,
synkronisera, dela med sig och skräddarsy, som tillsammans skapar gemensamt
samhällsvärde (ibid, 2007).
2.3 Målstyrning
Den traditionella offentliga verksamheten som tidigare hade styrts av budgetstyrning (baserad
av input och resurser) skiftade till målstyrning (baserad av output och resultat) på grund av
reformen, så kallad NPM (Svensson, 1997). Enligt Svensson:
“Målstyrning tydliggör ställda krav, medger en riktig och effektiv resursanvändning, ger ett
bättre verksamhetsresultat, ger alla anställda möjlighet att påverka sitt eget arbete, ger
större ansvar åt den enskilde, skapar utrymme för anställdas kreativitet, initiativförmåga och
delaktighet, höjer trivseln och förbättrar arbetsmiljön” (ibid, s.31)
Målstyrning förutsätter en levande dialog mellan de olika nivåerna i en organisation om
resultaten. Det är därför viktigt att alla engagerar sig i arbetet, samtidigt som man ställer nya
krav på cheferna (ibid, s.18). Forskningen inom målstyrning och dess bidrag har medföljt till
varierande resultat. Svensson (1997) menar att i samband med den ständiga utvecklingen i
samhället, finns det behov av olika grader av offentlig styrning av dess verksamhet.
Målstyrning blir en lämplig styrningsform då den ger ett ökat självstyre och inflytande bland
chefer och medarbetare, men även för brukaren. Medan Rombach (1991) argumenterar varför
det är problematiskt att införa målstyrning i offentlig sektor. Han konstaterar att offentlig
sektor inte uppfyller alla nödvändiga faktorer för målstyrningen, då det är svårt att sätta upp
klara och tydliga mål som kan följas upp och mätas. Eftersom det blir problematiskt med
målformuleringen när flera parter med olika uppfattningar samarbetar (Rombach, 1991). Han
menar vidare att målstyrningen har svårt att anpassa sig till ökad flexibilitet, trots att det var
ett av grund skälen varför man ville införa målstyrningen (ibid).
2.4 Möjliggörande & Tvingande Styrning (Enabling & Coercive control )
Kärnan i Adler och Borys modell är att skillnader i utformning och användning av styrning
leder till olika resultat (Ahrens & Chapman, 2004). Adler och Borys menar att styrning i en
organisationen kan utformas på två olika sätt och med olika inställningar. De två typerna som
presenteras i deras teori är möjliggörande och tvingande styrning. Forskarna Ekström (2018)
och Väisänen, (2018) har kommit fram till att samexistensen av möjliggörande och tvingande
styrning är möjlig. Detta har även presenterats av Ahrens och Chapman (2004) att de kom
fram till samma resultat där tvingande styrning existerar vid sidan av möjliggörande styrning.
Dock finns det begränsade studier som undersökte huruvida samexistensen är möjlig på
offentlig sektor (Ekström, 2018).
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Tvingande styrning grundar på antagandet att byråkrati i sin natur är tvångsmässigt och
hindrar individuell autonomi. Å andra sidan stödjer möjliggörande styrningen de anställda att
utföra sina arbetsuppgifter i större utrymme samt tillåter dem att förhandla direkt när det
oundvikliga och oförutsedda uppstår i arbetsplatsen (Adler & Borys, 1996). Möjliggörande
styrningen kan underlätta arbetsprestanda, minska rollkonflikt och tvetydighet samt har andra
positiva effekter för dem anställda (ibid). Inom möjliggörande och tvingande styrning har
tidigare studier dominerats av den privata sektorn, där majoriteter av studierna har
genomförts inom tillverkningsindustrin och tjänstesektorn (Ekström, 2018). Författaren
motiverar behovet att studera styrning i branscher som präglas av omfattande regleringar och
komplexitet såsom offentlig verksamhet och kärnkraftsindustri. Trots ökande antalet av
vetenskapliga publikationer och studier om möjliggörande och tvingande styrning, har den
konceptuella delen inte utvecklats sedan Adler och Borys publikation. Hittills har teorin i mer
eller mindre utsträckning använts för att kategorisera empiriska observationer eller för
beskrivande syfte enligt författaren (ibid).
2.4.1 Karaktärsdrag hos möjliggörande och tvingande styrning
Adler och Borys (1996) kategoriserar fyra huvud karaktärsdrag som skiljer åt möjliggörande
styrning från tvingande styrning och dessa är reparation, intern transparens, extern
transparens och flexibilitet.
Reparation
Reparation kan vara antingen en differentierad funktionalitet eller kan integreras med
rutinmässiga operativa processer, såsom standardkostnader så att den brytas ner och
synliggörs för medarbetarna. Detta gör att man har enklare att lösa problem eller reparera
processer som inte fungerar effektivt. När exempelvis en kopieringsmaskin går sönder kan
den repareras av medarbetarna utan att söka teknisk support i en möjliggörande styrning
(Ekström 2018). När det råder en tvingande styrning, kan det hända att de tillkallar in extern
personal för att reparera felet. Detta gör att bara specialister åtgärdar felet istället för
operativa medarbetare.
Ahrens & Chapman (2004) argumenterar att en tvingande styrning kan möjligtvis uppstå när
anställda inte förstår den underliggande mekanismen av ett arbete. Avvikelser ses som
initiativ för att förbättra arbetsprocessen eller som ett behov av mer utbildning för anställda i
en möjliggörande styrning. Medan betraktas avvikelser som misstänksamhet i en tvingande
styrning, vilket gör att operativa anställda inte får någon möjlighet att förbättra den själv eller
ändra arbetsprocesserna. Däremot tillåter en möjliggörande styrning sina medarbetare att
både lösa problem och göra förbättringar (ibid).
Intern transparens
Intern transparens handlar om medarbetarnas förståelse av rutiner och arbetsprocesser och
hur de fungerar, samt varför de gör som de gör (Ahrens & Chapman, 2004). Anställda får en
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tydlig bild och information om sina arbetsuppgifter i en möjliggörande styrning. Nyckeln till
en framgångsrik utformning av intern transparens är att ge tillgång till information för
anställda (ibid). Medan i en tvingande styrning delar man inte den här informationen med de
anställda, vilket bidrar till att medarbetarna inte har någon aning om varför arbetsprocessen
ser ut som den gör, utan dem bara utför arbetsuppgifterna. Intern transparensen kan innebära
exempelvis budgetering, vilket bidrar till öppenhet för medarbetarna om hur organisationen
ligger ekonomiskt. Medarbetarna får en insyn och ökad förståelse om hur budgeten kan
påverkas av deras arbete. Under en tvingande styrning tilldelas informationen endast till
medarbetarna när processen inte fungerar som den ska, dock har medarbetarna ingen
förståelse för den bakomliggande processen. Däremot finns denna informationsdelning och
transparens i en möjliggörande styrning, vilket leder till att medarbetarna får en bättre insikt i
beslutsunderlagen när det oförutsedda händer (Adler & Borys, 1996).
Extern transparens
Extern transparens handlar om synligheten av det övergripande sammanhang där
medarbetarna utför sina arbetsuppgifter. Den ger medarbetarna en insyn om hur deras arbete
passar in i helheten (Ahrens & Chapman, 2004). I och med att den externa transparensen är
bredare än den interna, är den externa transparensen relaterad till insynen av den större
bilden, exempelvis förhållandet mellan styrsystemet och företagets vision och strategier
(Ekström, 2018). I en tvingande miljö har medarbetarna inte någon förståelse för vilken roll
man har i hela organisationen och inte heller någon insyn om hela organisationens process.
Medan i en möjliggörande styrning har medarbetarna både förståelsen och kännedom om
vilken roll dennes arbetsuppgift kan medverka i hela organisationen, vilket i sin tur leder till
en bättre beslutsunderlag (Adler & Borys, 1996).
Flexibilitet
Enligt Ahrens & Chapman (2004) blir ett styrsystem flexibelt när styrningen kan användas
för att stödja omväxlande omständigheter på arbetsplatsen. Medarbetarna har möjlighet att
avvika rutiner från oförutsedda situationer i en möjliggörande styrning. Flexibilitet handlar i
korthet om möjligheten för anställda att anpassa sitt arbete utifrån sina bedömningar till
oförutsedda händelser. En styrning anses flexibelt om den avger en viss elasticitet, när det
kommer till användning och utrymme som gör att dem ansvariga hanterar sitt arbete på ett
effektivare sätt. Detta uppmuntrar de ansvariga att göra ändringar som passar till deras
specifika arbetsbehov (Adler & Borys, 1996). Operativa chefer och medarbetare tycks
prestera bättre om dem tilldelas en viss grad av flexibilitet (Jordan & Messner, 2012:
Ekström, 2018).
2.5 Styrning som skapar samhällsvärde
Eftersom samhällsvärde handlar om något som är kollektivt skapat genom horisontella och
vertikala dialoger mellan tjänstemän, näringslivet och medborgarna som tillsammans bidrar
till ett gemensamt värde, finns det behov av en organisation inom den offentliga sektorn att
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skapa förutsättningar för en daglig medskapande dialog på alla nivåer. Förutom dialog med
näringslivet och medborgarna, bör man också även skapa dialog internt inom offentliga
verksamheter, på hur man ska kunna skapa och styra upp olika nätverk och relationer mellan
flera aktörer såsom företag, lobbyister och representanter från civilsamhället. Således finns
det en problematik att makten blir otydlig och ansvarsutkrävandet försvåras när alla dessa
aktörer är involverade (Guevara, 2015).
Målstyrningsprocessen involverar alla från brukare till organisationens högsta ledning genom
en dialog i hela organisationen. Politikernas ansvar inom den offentliga sektorn är att styra
resurser till de verksamheter där invånarna får mest nytta av dem. De har den svåra uppgiften
att prioritera, eftersom resurserna inte räcker till allt. Därför behövs målstyrning för att
verksamheten bedrivs i den riktning som medborgarna önskar, genom att tilldela den enskilde
medarbetaren större frihet i arbetet (Svensson, 1997). De offentliga tjänstemännen är skyldiga
att öka samhällsvärde som är producerat av offentliga organisationer för både kort och lång
sikt, genom att styra organisationen mot gemensamma mål och visioner (Prebble, 2012).
Detta innebär att samhällsvärde kan skapas genom att bedriva verksamheten mot fastställda
mål, med andra ord genom målstyrning. Utan målstyrning är det svårt att styra mot
samhällsvärde eftersom begreppet samhällsvärde anses vara komplexa och otydliga (Rutgers,
2015). Därför behövs målstyrning som kan bryta ned det övergripande målet att skapa
samhällsvärde till tydliga och begripliga mål.
Det är inte alltid enkelt för offentliga chefer att veta om hur man ska skapa ett värde, därför
måste dem komma in i så kallad auktoriserade miljö för att kunna söka om politiskt tillsyn
och att kunna försvara sina handlingar. Effektiviteten hos chefer som befinner sig inom ett
offentligt miljö skapas genom att chefer engagerar sig med samhällen, i syfte att identifiera
och lösa problemen som existerar (Prebble, 2012). Det som Moore menar att chefer i
offentliga verksamheter skall skapa en organisation som engagerar medarbetarna och
möjliggör ett kontinuerligt lärande i organisationen (Guevara, 2015).
I samband med att både producenten och brukaren har fått omdefinierade roller, där
producenten agerar som samarbetspartner som möjliggör interaktioner mellan olika aktörer
utöver sina gamla uppgifter (Koimaan, 2012 : Westin, 2017) och brukaren agerar som
medproducent, kan detta komplicera bilden av styrning mot samhällsvärde. Eftersom
värdeskapande behöver styrning då mycket av styrningen är skapad utifrån de traditionella
modeller, därför är det intresse uppväckande att undersöka relevansen av Adler och Borys
modell som har använts mycket att studera värde i organisation till dagens värdeskapandet,
genom att undersöka huruvida de fyra karaktärsdrag fortfarande är relevanta eller behöver
förändras för skapandet av samhällsvärde i ett offentligt sammanhang.
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Konklusion
I den svenska kontexten försöker man finna nya lösningar tillsammans med
civilsamhällesorganisationer. För att möjliggöra detta, måste man inkludera representanter
från övriga samhället. Detta medför att näringslivet och medborgare lyfts fram som viktiga
aktörer för utveckling för framtida forskning (Prebble, 2012). Dessutom har
tillvägagångssättet att skapa samhällsvärde förändrats (Alvehus & Andersson, 2017).
Utifrån dessa anledningar skulle det kunna behövas en ny aspekt på hur man styr mot
samhällsvärde med hjälp av olika aktörer och när relationen mellan producent och brukarens
har förändrats. För att göra analys på studiens empiriska resultat utifrån studiens syfte, utgår
uppsatsen från Adler och Borys modell i relation till den nya aktiv-aktiv rollen, där
egenskaperna reparation, flexibilitet, intern och extern transparens studeras djupgående.
2.6 Analysverktyg

(Modell 1: Analysverktyg. Egen bearbetning.)

I vår studie undersöker vi styrning som skapar samhällsvärde som enligt oss tydligt sätt
hänger samband med Adler och Borys modell om möjliggörande och tvingande styrning,
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relationen mellan producent och brukare samt medproducenter. Utifrån tidigare forskningar
inom området och de huvudkomponenterna som vi anser viktiga för styrning och
värdeskapande, har vi skapat ett analysverktyg i syfte att förenkla det komplexa fenomenet
som studien undersöker och utföra därmed en djupgående analys på det empiriska resultatet.
Huvudfrågan kretsar kring hur en offentlig verksamhet kan styras mot samhällsvärde.
Analysverktyget förklarar både det traditionella och det nya tillvägagångssättet av
värdeskapande. Då den traditionella sker genom en vertikal linje som visas på
analysmodellen, där en aktiv producent som har monopol ställning producerar och levererar
värde till en passiv brukare som bara tar emot och brukar det som har producerats av
producenten. Det som kopplar producenten och brukaren är de gemensamma målen som
uppnås genom båda hållen. Men reformen har medfört nya utmaningar för producenten om
hur de ska styra mot värde när den passiva brukaren har omvandlats till en aktiv
medproducent. Eftersom den offentliga förvaltningen tilldelades en ny roll att agera som en
samarbetspartner som möjliggör interaktion mellan olika aktörer (Westin, 2017), har den
även ställt nya krav på producenten om hur de ska styra mot samhällsvärde samt möjliggöra
samarbeten med andra aktörer. Med hjälp av det nya tillvägagångssättet som visas i vår
analysmodell, kan det finnas en möjlighet att styra mot samhällsvärde genom att involvera
medproducenterna som kan inverka på styrningen och värdeskapandet.
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3. Metod
Detta avsnitt inleds med en övergripande redovisning av forskningsansats. Därefter
presenteras forskningsmetod och forskningsdesign för att fånga empirin genom deltagande
observationer och semistrukturerade intervjuer. Vidare presenteras intervjuer och
transkriberingsprocess där vi introducerar hur insamling processen för empirin har gått
tillväga. Avslutningsvis redovisas forskningsetik, metod och källkritik om hur vi har
säkerställt olika kvalitetskriterier för studien.
3.1 Vetenskapligt synsätt
Vårt syfte med denna uppsats är att skapa en förståelse av styrning och samhällsvärde.
Vetenskapssynen påverkar val av forskningsmetod och ansats. För att skapa en förståelse har
vi valt att utgå ifrån en hermeneutisk vetenskapssyn där tolkning av människors handlingar
och beteende är central (Bell & Bryman, 2017).
3.2 Forskningsansats
Denna uppsats ställer frågan Hur en offentlig verksamhet kan styras mot samhällsvärde?. För
att kunna besvara denna fråga, ansåg vi att det kvalitativa tillvägagångssättet kan vara mest
anpassningsbart i vår situation på grund av att vi ville fokusera på hur individerna uppfattar
och tolkar sin sociala verklighet (Bell & Bryman, 2017, s.58). Det som var intressant och
viktigt för vår studie var individernas subjektiv uppfattning och förståelse av styrning.
Genom att analysera hur ledningen samt medarbetare av vår studieobjekt tolkar sin
verklighet, men även hur vi tolkar deras verklighet genom deltagande observationer, blev det
möjligt för oss att konstruera en bättre förståelse av den sociala verkligheten som vi ville
undersöka. Utifrån det kan man konstatera att vår uppsats har anammat interpretivism som
epistemologiskt tolkningsperspektiv vilket är ett vanligt förekommande tolkningsperspektiv
vid kvalitativ forskning (ibid). Vår uppsats följer även konstruktionism som ontologisk
ansats. Då konstruktionismen går ut på att sociala företeelser och deras mening är något som
sociala aktörer skapar kontinuerligt och att förhållandet är under ständig revidering (Bell &
Bryman, 2017, s.53).
Det finns tre huvudvägar att hantera relationen mellan teori och empiri i vetenskapliga
forskningssammanhang och dessa är induktion, deduktion samt abduktion (Alvesson &
Sköldberg, 2017). På en deduktiv ansats utgår man ifrån en befintlig teori och tar fram
hypoteser, medan på en induktiv ansats genererar man teori utifrån datainsamlingen (ibid,
s.45). Studiens teoretiska referensram utgör därför en deduktiv grund, baserad på tidigare
forskningsresultat. Men studiens empiri har fokuserat på respondenternas egna och subjektiva
tolkningar, inte på tidigare forskningar. Det empiriska fokuset har således utgått mer från ett
induktivt synsätt (Bell & Bryman, 2017).
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Abduktion är en metod som kombinerar både induktion och deduktion och används ofta vid
fallstudiebaserad undersökningar Alvesson & Sköldberg (2017). Enligt författarna innebär
denna metod att ...ett enskild fall tolkas utifrån ett hypotetiskt övergripande mönster som, om
det vore riktigt, förklarar fallet i fråga och tolkningen bör sedan stärkas med nya fall
(ibid,s:13). Det empiriska tillämpningsområdet utvecklas stegvis och teorin justeras och
förfinas under processens gång (ibid). Jacobsson (2010) hävdar att abduktion bygger på att
upptäcka det oväntade, stämma av det mot befintliga teorier, skapa ny förståelse som ska
sedan prövas genom nya iakttagelser i en ständigt pågående process.
Denna studie bygger således på en abduktiv ansats där vi pendlar mellan teori och empiri i en
stor växelverkan för att söka svar på studiens frågeställningar. Vår teoriavsnitt bygger på en
omfattande litteratursökning av akademiska artiklar och kurslitteratur som vi har
kontinuerligt kompletterat under arbetets gång. Den induktiva delen bygger på relevanta
material om vår studieobjekt inhämtad exempelvis från Stockholms stad, Statistiska
Centralbyrån (SCB) och Vinnova samt observationer och intervjusvaren från respondenterna.
Resultatet från semi-strukturerade intervjuer och deltagande observationer har sammanfogats
och tillsammans med litteraturstudien har en sammansättning av de båda metoderna gjorts för
att komma fram till studieresultat. Syftet med studien har inte varit att generera en ny teori,
utan att ifrågasätta de befintliga teoriernas relevans samt skapa förståelse av den valda
företeelsen.
3.3 Forskningsmetod
Forskningsmetod utgör en struktur som vägleder hur forskningen skall genomföras och hur
man analyserar insamlad data (Bell & Bryman, 2017). Vi har valt att tillämpa semistrukturerade intervjuer och deltagande observationer.
3.3.1 Semistrukturerade intervjuer
Vi genomförde fem semistrukturerade intervjuer, vilka var relevanta till uppsatsens syfte,
forskningsansats och forskningsmetod. En semi-strukturerad intervju är en blandning av
strukturerad och icke strukturerad intervju där forskaren har förskrivna frågor, men kanske
inte följer dessa (ibid). Enligt Bell och Bryman kan forskaren hoppa mellan olika frågor
beroende på vad respondenten svarar och har möjlighet att ställa följdfrågor vilket möjliggör
forskaren att komma åt värdefull information som skulle gå miste om vid en strukturerad
intervju.
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(Tabell 1:Semi-strukturerade intervjuer. Egen bearbetning).

Vi använde oss av en intervjuguide som stöd och hjälp (ibid). Vår intervjuguide bestod av ett
antal förskrivna frågor som vi ville ha svar på, men vi ställde även följdfrågor till
respondenterna beroende på vilken inriktning de tog. Följdfrågorna möjliggjorde oss att
komma in på andra områden som vi inte har kunnat förutse innan intervjun. Intervjuerna
sammanställdes och transkriberades för att effektivisera analysprocessen. De förutbestämda
frågorna kan hittas i intervjuguiden som omfattar specifika teman inom forskningsområdet
under appendix. Fördelen för semi-strukturerade intervjuer är att respondenterna har större
frihet att själva utforma svaren. Vi har således kunnat ta in eventuella infallsvinklar som har
bidragit till en mer djupgående förståelse för studien.
3.3.2 Deltagande Observationer
Det empiriska materialet från deltagande observationer har inhämtats vid olika tillfälle när det
gavs möjlighet att delta under perioden mellan oktober och december 2018. Deltagande
observation är en lämplig metod för explorativa syften, det vill säga som ett sätt att skapa
information om ett specifikt undersökningsområden (Andersen & Gamdrup, 1994:
Thompson, 2017). Vi har valt att göra deltagande observationer då fysiska vistelser bidrog till
att vi kunde enklare uppfatta saker och ting på samma sätt som dem andra (Bell & Bryman,
2017, s.475). I och med att semi-strukturerade intervjuer medförde ytterligare kontakter, fick
vi mycket mer närmare kontakt med olika personer under en lång tidsrymd genom deltagande
observationer (ibid). Deltagande observationer kan innebära att vara enbart observatör och
föra anteckningar, men kan även erbjuda möjlighet till olika grad av engagemang och
deltagande, vilket vi har erfarit på ett av observationstillfällen där vi fick möjlighet att ställa
frågor till ungdomarna.
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(Tabell 2:Deltagande Observationer. Egen bearbetning).

Sammantaget har deltagande observationer berikat vår studie med idéer, kontakter och
anteckningar samt tillfört information som givit oss kunskap om styrning i studieobjektet,
denna kunskap har skapat underlag till intervjuerna, men har även tillämpats på analyser och
diskussioner.
3.3.3 Urval
Utifrån studiens syfte och forskningsfråga, har vi använt oss av ett målstyrt urval för att nå
fram till relevanta respondenter. Målstyrt urval är ett icke sannolikhetsurval som används vid
kvalitativa studier där man väljer ut deltagare på ett strategiskt sätt. Detta urval ämnar att
skapa en djup förståelse om ett visst företeelse genom att välja relevanta respondenter (Bell &
Bryman, 2017, s.406). Således har alla våra respondenter haft en direkt relation till projektet
vilket höjer studiens trovärdighet och relevans nivå. Anledning till att vi valde ett målstyrt
urval var att vi ville uppnå en helhetsförståelse om styrning i en offentlig verksamhet och hur
den relaterar sig till samhällsvärde. Urvalet består av fem respondenter varav två
styrgruppsmedlemmar, två medarbetare i Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning och en
projektansvarig från Social Investeringsfonden.
3.3.4 Intervjuer och transkriberingsprocess
Alla intervjuer genomfördes genom personliga möten på respondenternas respektive
arbetsplats. Intervju längden varade i genomsnittligt ca 40 minuter - 1 timme. Efter
godkännande från varje respondent, har samtliga intervjuer spelats in för att säkerställa att
viktig information inte går förlorade samt underlätta själva analysprocessen. Inspelningen
gjorde oss möjligt att gå igenom respondenternas svar vid upprepade tillfällen (Bell &
Bryman, 2017). Efter varje intervjutillfälle har samtliga intervjuer transkriberats. Dock har vi
transkriberat dem påstående och område som ansetts vara relevanta till studiens syfte och
forskningsfråga. För att säkerställa att transkriberingen stämmer överens med
respondenternas påståenden, bad vi respondenterna att godkänna sammanfattningen av
intervju efter intervjutillfället. En nackdel med att skicka en sammanfattning till
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respondenterna är att det finns en risk att respondenterna i efterhand vill korrigera sitt svar,
vilket gör att trovärdighet och äkthet nivån kan sänkas (ibid). Men i vårt fall så har detta inte
uppstått. Både intervjuare har lyssnat igenom inspelningen och granskat transkriberingen för
att säkerställa att viktig och relevant information inte har utelämnats (ibid). Vi har även tagit
hänsyn till förskrivna frågor så att de inte vägleder respondenterna att svara på ett förväntat
sätt (ibid).
3.4 Forskningsetik
Det finns fem olika forskningsetiska principer enligt Bell och Bryman (2017), vilka är
följande: samtyckeskrav, informationskrav, sekretess och anonymitetskrav, nyttjande krav
och falska förespeglingar. Utifrån studiens syfte och frågeställning har vi tagit hänsyn till
dessa etiska krav för att säkerställa att studien uppfyller dessa krav och ingen ska komma till
skada. Informationskravet utgår ifrån att forskaren informerar informationslämnare om syftet
med undersökningen, eventuella villkor som gäller samt vilka moment som ingår (ibid). Detta
har vi uppfyllt genom att informera alla berörda individer om uppsatsens syfte och bakgrund
både muntligt och skriftligt via mejl innan varje intervjutillfällen. Samtyckeskravet som
syftar till att deltagare ska ha rätt att själva bestämma över sin medverkan har vi tillgodosett
genom att mejla respondenterna i förväg. På så sätt kunde vi säkerställa att alla
respondenterna är medvetna om att deltagandet är frivilligt i studien. Eftersom
respondenterna kände sig bekväma i situationen, har det stärkt respondenternas frispråkighet
och ärlighet (ibid).
Sekretess och anonymitetskravet syftar till att samtliga deltagare ska ges största möjliga
konfidentialitet och ingen obehörig kan ta del av personuppgifter och data (ibid). Vi har
säkerställt detta genom att alla respondenter behandlas anonymt i studien. Dock hade vi en
svårighet att anonymisera vilken stadsdel respondenterna arbetar inom på grund av att vårt
studieobjekt tillhör Spånga Tensta stadsdelsförvaltning. Därför har vi valt att anonymisera
vilken position respondenterna har. Men vi har gjort en distinktion mellan respondenterna på
ledning och medarbetarnivå. Eftersom respondenternas identitet är inte relevant för studien,
har anonymiseringen inte haft effekt på studiens resultatet. Nyttjandekravet utgår ifrån att
insamlade data och uppgifter får bara användas för studiens ändamål (ibid).Vi informerade
alla respondenter i början av varje intervju att insamlade empirin kommer endast användas
för studien. Falska förespegling uppstår när forskaren beskriver sin undersökning som något
annat än vad den är (ibid, s.154) och för att motverka det, har vi sett till att respondenterna
inte fått falsk eller vilseledande information om själva undersökningen.
3.5 Källkritik
I studien behandlas både primär, (semi-strukturerade intervjuer och deltagande observationer)
och sekundär data (forskningsartiklar, kurslitteraturer och andra material). Den akademiska
litteraturen har valts utifrån dess relevans till studiens syfte och forskningsfråga och anses
därmed vara legitim. Vi har sett till att använda peer reviewed forskningsartiklar så att man
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minimerar risken att inkludera data som saknar vetenskaplig stöd och är icke trovärdiga. En
fördel med vetenskapliga artiklar är att man får uppdaterad information (Bell & Bryman,
2017). Detta i sin tur har stärkt studiens relevans och trovärdighet (ibid).
För att få kunskap om studieobjektet fick vi ta del av offentliga dokument och handlingar
såsom Projektplanen, Aktivitetsplan och Ungdoms Kommissionens rapport. Syftet med en
sådan typ sekundärdata är att läsaren introduceras till studieobjektet vilket underlättar fortsatt
läsning. Slutligen ska det även framhävas att studiens begränsade tidsram samt författarnas
relativt begränsade erfarenhet inom undersöknings fältet kan medföra en risk i att relevant
litteratur har förbisetts, vilket skulle kunna påverka både studieresultatet och utformningen av
studien.
3.6 Metodkritik
En huvud kritik mot kvalitativ forskning är svårigheten att replikera en kvalitativ
undersökning och generalisera en kvalitativ undersökningsresultat (Bell & Bryman, 2017,
s.393). Extern reliabilitet står för den utsträckning som en undersökning kan upprepas eller
replikeras, vilket är oftast svårt att uppfyllas inom kvalitativ undersökning. Då menar
forskarna att det är omöjligt att frysa en social situation för att göra den replikerbar. Eftersom
studieobjektet befinner sig på utvecklingsfasen kan detta begränsa extern reliabiliteten. Dock
kan andra upprepa eller replikera studien genom att välja ett projekt som ligger på
utvecklingsfasen.
Extern validitet står för den utsträckning i vilken undersökningsresultatet kan generaliseras
till andra sociala situationer och miljöer (ibid, s.387). Detta kriterium begränsades i studien
på grund av att vi tillämpade fallstudien på ett enda fall. I och med att vår empiri omfattade
totalt fem intervjuer kan detta medföra en risk att deltagarnas påstående har haft en stor
påverkan på studieresultatet, då vår forskningsansats bygger på individernas tolkningar.
Generaliserbarheten i studien är också begränsad på grund av att vi bara haft fem intervjuer.
Men syftet med studien är inte att göra generalisering, utan skapa en djup förståelse om den
valda företeelsen. Därför ser vi inte en låg extern validiteten som ett stort problem. Detta har
även motiverats av författarna att man inte strävar efter generaliserbarhet och replikerbarhet i
en kvalitativ studie (ibid).
Vi har tagit hänsyn till intern validitet genom att utföra studien i enighet med de regler som
finns (ibid). Därav gjorde vi transkribering av samtliga intervjuer och skickade de till
respondenterna, så att dem kan bekräfta att vi inte har misstolkat eller förfinat deras svar. På
så sätt kunde vi samla in tillförlitlig data där vi inte har blandat våra egna uppfattningar.
Det råder också en bristande transparens inom kvalitativ forskning jämfört med kvantitativ
forskning. För att motverka det har vi sett till att vara transparent genom att redogöra konkret
hur hela processen har gått till under metodavsnittet (ibid).
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Kritik mot kvalitativ forskning riktats även mot bristen på objektivitet, eftersom en av de
mest kontroversiella frågorna kring kvalitativa forskning är hur man ska hantera relationen
mellan outsiders och insiders. Som en outsiders är det viktigt att lära sig att antingen bli en
insiders och få tillgång till studieobjektet eller försöka komma närmare insiders, men
dessutom kunna ha kvar sin roll som outsider. Målet är alltid att tillförskaffa sig en mer
djupgående förståelse för frågeställningen genom att studera insiders infallsvinkeln. Eftersom
insiders och outsiders har olika erfarenheter och kunskaper som kan påverka deras
uppfattningar om samma händelse. Därför har det varit en stor utmaning för oss som
outsiders för att kunna förstå och se problem från insiders synvinkel utan att bli påverkade.
Således är det viktigt kunna avgöra vilka frågor som insiders anser viktiga och därefter kunna
diskutera utifrån grunden (Heimer & Thøgersen, 2006).
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4. Empiri
I följande avsnitt introduceras studieobjektet och dess bakgrund. Därefter presenteras de
empiriska resultat som erhållits från semi-strukturerade intervjuer och deltagande
observationer.
4.1 Stockholms stad
Vision & Mål: Stockholms stad ska bli världens smartaste stad år 2040
Vision 2040 har syfte till att göra Stockholm till en smartare stad för alla som befinner sig i
staden. Stockholms befolkning beräknas vara närmare 1,3 miljoner, därför ställs det större
krav på Stockholm om att utvecklas i takt med den snabba utvecklingen och förändringen,
fortsätta bygga en hållbar stad för alla. För att kunna uppnå sina mål krävs det förstärkande
samarbete med andra aktörer i regionen och fördjupa dialogen med Stockholms medborgare
(Dnr: KS 2018/1502).
För oss är det väldigt viktigt med den visionen att vi har ett klimartsmart, socialt hållbart och
ekonomisk hållbart samhälle. Det som jag försöker trycka på är att vi måste jobba med social
hållbarhet också, har vi inte ett socialt hållbart i samhället, så kommer vi inte att ha råd med
att ha ett klimatsmart arbete. Allting hänger ihop. Inte råd med ett utanförskap och
integration är väldigt viktigt. Alla måste vara delaktiga, därför är socialt hållbarhet helt
avgörande för att vi ska ha råd med klimatsmarta saker och får ekonomi att gå upp. (Chef A)
I takt med digitaliseringens utveckling påskyndar även samhällsutvecklingen, blir det allt
viktigare att för staden att kunna investera i rätt riktning som gynnar allmänheten, genom att
investera och erbjuda utbildning och kunskap som ger ungdomar en framtid. Eftersom
teknologin har förändrat vår värld och våra sätt att leva, är det lika viktigt att kunna hänga
med i denna expansiva utvecklingen som pågår, genom att bli en del av det (Dnr: KS
2018/1502).
Digital Demo Stockholm (DDS) är en innovationsarena som Stockholms läns landsting
tillsammans med institutioner som KTH, Vattenfall, Ericsson, ABB, Skansk och Scania där
de driver ett antal pilotprojekt och forskningsprojekt med koppling till den smarta staden.
Vårt studieobjekt, TechTensta är en av de pilotprojekten som drivs av DDS (KF-budget,
2018).
4.1.2 De lokala målen och dess betydelse
En smart stad handlar inte om att vi har smarta spårvagnar eller andra saker som Dubai har
som att bygga smarta hus. Det är ett mer helhetstänket att hålla ihop. Och jag vill hävda att i
redan är en av dem smartaste staden i världen, när gäller sådant tänket. Då är ju TechTensta
jätteviktig del i den pusselbiten när det gäller sociala hållbarhet. (Chef A)
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Tensta är en förort norra om Stockholm som är en av stadens mest segregerade stadsdelar.
Segregation har varit en problematisk fråga för Tensta, eftersom stadsdelen inte lockar till sig
invånare som tillhör medelklass eller högre, utan området har invånare där majoriteten har
utländsk bakgrund och arbetslösheten är högst bland riket. Men med hjälp av TechTensta
finns det möjlighet att förbättra situationen och motverka utanförskapet. De sociala faktorer
som påverkar Tensta är dess negativa intryck som medier har rapporterat mycket om. Detta
kan påverka hur folk upplever om området, som i sin tur kan välja att avstå från att besöka
området. Två viktiga punkter som nämns i övergripande målsättningen för området är dels
bland annat att öka jämställdheten i stadsdelen, dels bedriva öppen verksamhet för barn och
ungdomar som främjar jämlika villkor för unga och där de kan få vara mer delaktiga i
utvecklingen (Dnr: 1.2.1-539/2016).

(Diagram 1: Andel personer som är behöriga till gymnasium och högskola 2010-2016. Källa: SCB)

(Tabell 3: Utbildningsnivån i Tensta. Källa: Stockholms stad).
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Andelen elever som får gymnasiebehörighet har sjunkit från 70 % år 2011 till 64 % år 2017
(Stigfur, 2017). Andelen som har eftergymnasial utbildning är på 28 %, i jämförelse med de
övriga Stockholm som ligger på 58,4 %. Högre utbildningsnivån tenderar att leda till bättre
yrkesliv som leder i sin tur till högre löner och i slutändan kan vara en bra lösning till
minskning av inkomstklyftor mellan olika stadsdelarna, samt leda till ökad välfärd i
samhället. Därför behöver man skapa något som kan vända och förbättra situationen i
området Tensta, genom att skapa fram nya och förbättrade idéer som kan gynna allmänheten
(Stockholms stad).

(Tabell 4: Befolkningsutvecklingen i Tensta 2008-2017 (December). Källa: Stockholms stad).

Enligt befolkningsprognosen har Tensta en total befolkning på 18 807 invånare. I diagram 2
visar det att området har en relativ ung befolkning som antingen är studerande eller är i arbets
åldern, vilket kommer vara en bra förutsättning för projektet. Eftersom projektet kan bidra till
allt fler arbetsmöjligheter på ett indirekt sätt (Stockholms stad).

.
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(Diagram 2: Andel arbetslöshet fördelad mellan Tensta respektive Stockholm. Källa: Stockholms stad).

Stadsdelen saknar attraktioner för att kunna hålla kvar den befintliga befolkning, samtidigt
som området har svårt med att locka dit diversifierade invånare som har starkare
socioekonomiska bakgrund. Även andelen för arbetslösheten ligger betydligt mycket högre
än de övriga stadsdelarna. Enligt diagram 2 visar det att genomsnittet för arbetslösheten
ligger på 8,7 % i Tenstaområdet, medan genomsnittet för övriga Stockholm ligger på 3 %.
Denna form av klyftan bör motarbetas för kunna öka välfärden på längre sikt (Stockholms
stad).
4.2 Studieobjekt: TechTensta
TechTensta: en mötesplats och ett rum för kunskapsspridning
TechTensta är pilotprojekt som ingår i Digital Demo Stockholm (DDS) som drivs av
Stockholms stad, Spånga-Tensta stadsdelsnämnd tillsammans med Ericsson, Skanska och
KTH, som i syfte att dels integrerar området med övriga staden och dels att erbjuda
ungdomar en möjlighet inför framtiden, genom att låta dem blir tekniskt intresserad och
förbereda dem inför den tuffa arbetsmarknaden. Hela projektet började med att SpångaTensta stadsdelsförvaltningen beslutade att bilda en ungdomskommissionen som fick
uppdrag att skapa ett tätare band mellan unga i Järvaområdet och ICT-kluster i Kista. Här får
ungdomarna lära sig bland annat programmering, webbdesign, videoredigering, animering
grafisk design etcetera (Dnr:1.1-657/2016). Målet med TechTensta är att bidra till att Tensta
har en positiv klang samt fler unga får hopp om framtiden genom tech (Dnr:1.2.6-753/2016).

(Bild1: Öppettider & Aktivitetsplan som erbjud av TechTensta under November månad. Källa: TechTensta)
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I bild 1 visar det aktiviteter som Techgården erbjuder till tensta ungdomarna, dessa tider och
aktiviteter utformas enligt efter ungdomarnas önskemål och dess intressen, därför varieras
aktiviteter från månad till månad.
4.3 Social Investeringsfond (SIF)
Projektet TechTensta finansieras av Social Investeringsfonden som motverkar social utsatthet
och segregation. SIF är en typ av kommunal fond för finansiering av olika sociala projekt i en
kommun eller ett lokalsamhälle där man investerar i så kallad humankapital - de kunskaper
och förmågor som gör en individ produktiv. I längre sikt innebär detta ett mer effektivt
resursutnyttjande för offentlig sektor som slutändan leder till ökad samhällsekonomisk vinst.
Krav som ställs på projekt för att kunna få finansiär stöd är :
-

Bidra till genomförande av kommunfullmäktiges mål
Ge samhällsekonomiska vinster och minskade kostnader för Stockholms stad
Främja utveckling och implementering av kunskapsbaserade arbetssätt
Stärka helhetsperspektiv i samverkan inom staden och om möjligt med andra aktörer
Ge möjlighet till systematisk uppföljning och utvärdering (Dnr: 2015-728-1.5.1).

(Bild 2: Mål med TechTensta. Källa: Social Investeringsfonden. Egen bearbetning)

Bild 2 illustrerar hur TechTensta ska bidra med samhällsvärde genom både kunskap och
nätverk som i sin tur ska påverka ungdomarnas attityd.
Sociala investeringar betraktas som ett nytt resursfördelningssystem gällande fördelning av
välfärdsresurser. Detta beror dels på att det har utvecklats från att vara en tänkbart idé till att
kunna bli förverkligande, dels hanterar resurserna på ett sätt som skapar ökad social nytta
(Jannesson & Jonsson, 2015:15).
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4.4 Semi-strukturerade intervjuer
4.4.1 Samhällsvärde
Enligt Chef A är kommunen för evig så länge det finns människor och då måste man
organisera det tillsammans. Utifrån detta perspektiv är det angeläget att man börjar långsamt
och bygga för att skapa förutsättningar för sina medborgare inför framtiden. Allt eftersom
med tanke på globalisering, urbanisering, klimatförändring och åldrande befolkning som är
sociala utmaningar för samhället. Varför det är viktigt att lösa sociala utmaningar är att:..vi
måste jobba med social hållbarhet också, har vi inte ett socialt hållbart i samhället, så
kommer vi inte att ha råd med att ha ett klimatsmart arbete. Så därför hänger allting ihop.
Inte råd med ett utanförskap, integration är väldigt viktigt. Alla måste vara delaktiga, därför
är socialt hållbarhet helt avgörande. Chef A noterar vidare att TechTensta är en mycket
viktig del i den pusselbiten när det gäller social hållbarhet.
Medarbetare C är ett av vittnen på hur TechTensta skapar värde för de lokala ungdomarna,
eftersom hen är både född och uppväxt i Tensta och önskade att TechTensta liknande projekt
skulle ha varit på plats tidigare, så skulle kanske fler ungdomar ha hamnat på rätt riktning i
livet:...hade man haft fler insatser som TechTensta i Tensta, då hade kanske fler unga hängt
här och träffat förebilder.
En viktig anledning till att TechTensta behövs är på grund av att ungdomarna får stöd och rätt
vägledning genom tech:...det här funnits fritidsgårdar, men de var inte riktigt bra och rätt
personer inte hängde där (Medarbetare C). Det handlar även mycket om att många ungdomar
som medarbetare C har träffat på tror inte på sig själva att dem kan vidareutbilda sig.Därför
är det viktigt att kunna inspirera dessa ungdomar genom uppmuntran:...bara genom att se oss
som studerar vidare och jobbar, tänker de att: aha vänta, du pluggar på det där universitetet
och aha, så det går.
Återbesökare som besöker TechTensta berättar att de besöker ofta TechTensta för att lära sig
om teknik, exempelvis har de lärt sig hur man gör filmredigering. De som återbesöker
TechTensta rekommenderar techgården till sina nära och kära. En sak som Chef B poängterar
är att TechTensta inte bara ska skapa värde för ungdomarna, utan även det är lika viktigt att
kunna involvera dessa ungdomar så att de blir medproducenter:..att dem får vara med som
kreatör i det här.
Inom sociala investeringar använder man inte begreppet samhällsvärde, utan istället pratar
man om ekonomiska förtjänster som handlar om:...minskade kostnader för kommunala
budgeten, mindre belastning på den kommunala budgeten. (Medarbetare B)
Medarbetare C konstaterar att i samband med när TechTensta samarbetar med olika företag,
bjuder projektgruppen in människor som har lyckats att ta sig vidare i utbildningen och
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kommit långt i karriären som i sin tur inspirerar och uppmuntrar ungdomar om hopp. På så
sätt skapar man ett nätverk som möjliggör interaktion mellan offentlig sektor, näringsliv och
ungdomar. Chef B poängterar att vinsten med TechTensta är att kunna bidra till att se
ungdomar går vidare i arbetslivet eller i akademin som annars inte skulle ha gjort det genom
kontakter som TechTensta har skapat. Detta bidrar till enorma vinster för samhället, istället
för det kostar i arbetslöshet, kriminalitet eller annat som belastar samhället. Men man har
svårt att mäta om just TechTensta har bidragit till att ungdomarna har valt att vidareutbilda
sig.
Förutom att bidra med framtidstron till ungdomarna, vill man även vända Tensta till en
positiv klang, så att man ska vara stolt över att komma från Tensta istället för att bli bemött
av det negativa. När man googlar Tensta så ska det inte bara vara bränder eller dåliga
händelser, utan det ska också vara en techgård som är fantastisk och det är det som projektet
kan bidra med till en positiv klang enligt chef B, vilket som medarbetare B även instämmer
med att:...TechTensta är en mer tydligare inriktning om hur tech kan lyfta området eller
bidra till att lyfta området till en positiv klang.
4.4.2 Möjliggörande & Tvingande Styrning
Flexibilitet
För att kunna uppnå målet har man styrt projektet utifrån Tensta ungdomarnas önskemål och
en viktig anledning till att man har valt att styra på detta viset beror på att det är ingen enkel
målgrupp enligt medarbetare A. Därför arbetar projektgruppen hela tiden med att hitta på nya
temadagar och aktiviteter som kan locka ungdomarna, så att de kan involvera ungdomarna i
projektet.
Därav kunna utveckla och leda projektet mot målen som är uppsatta från början, är det viktigt
att hela tiden involvera och kommunicera med ungdomarna. Lyssna på deras behov och
genom det försöka skapa en mötesplats där ungdomarna kan frivilligt komma och spendera
sin tid på TechTensta, för man kan inte tvinga ungdomar till något som dem inte är
intresserade av (Medarbetare A). Chef B konstaterar att flexibiliteten skiljs mellan projekt
och ordinarie arbetsuppgifter inom kommunen, eftersom man förhåller sig hela tiden till
kommunallagen och allt annat som styr. Det tillåts mer frihet på projektet, där man får tänka
lite nytt och testa samt prova sig fram, medan de ordinarie arbetsuppgifterna i
dagverksamheten har man en viss möjlighet att utveckla och skapa, men det är i betydligt
mindre skala.
Medarbetare C bekräftar att inom TechTensta har man ganska stor flexibilitet eftersom man
försöker hela tiden locka till flera ungdomar genom att anordna olika evenamanger och
anpassa sig efter målgruppen. Utmaningen har hittills varit att locka till flera unga tjejer som
kommer på besök, utifrån den faktorn har dem arrangerat en aktivitet så kallad “Tjejkväll” för
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att göra det bekvämligare för unga tjejer. Exempelvis kombinerade medarbetare C sitt
intresse, bakning med teknik på en av tjejkvällerna där tjejerna lärde sig om bakning,
frosting, filmning och filmredigering.
Chef A betonar vikten av flexibilitet där det är viktigt för dem anställda att våga prova, testa
och kanske till och med göra fel. Chefen ska inte kritisera det, utan man lär sig av sitt
misstag. Om chefen kritiserar en för att man gör fel, då blir det väldigt standardiserad och
strukturerat och det är då man låser in förmågan att skapa förbättrade idéer som kan driva
verksamheten framåt, enligt chef A. Hen vidare förklarar att det finns många stadsdelar och
förvaltningar som är väldigt öppna med att tillåta medarbetarna komma med nya idéer att
testa. Chef B förklarar att flexibiliteten i projektet gör att man kan tänka utanför ramverket,
men samtidigt upplever hen att för mycket flexibilitet kan också upplevas som problematiskt
och vilseledande för medarbetarna.
Reparation
Chef A poängterar att för närvarande befinner TechTensta i utvecklingsfasen, därför provar
man på olika aktiviteter och implementerar åtgärder. Det råder en hög grad av reparation, där
ledningen ger tillräckligt med utrymme och tillit till sina medarbetare. Hen betonar även att
både stadsdelsdirektören och projektledarna får fria händer att arbeta, för annars blir det ingen
nytänkande. Det är även viktigt med hur man som chef reagerar på problem, om man till
exempelvis blir arg, när det blir fel finns det underliggande risker.
Chef A förklarar:...när en anställd ställer en fråga till mig och när jag inte kan svara på
frågan så är det ett problem med mig. Ställer jag en fråga till projektet och märker att dem
inte kan svara, då är varningsklockan där. okej, då får vi hör om varför dem inte kan svara
och vad är problemet. Medarbetare A berättar att hen kan hantera eller åtgärda saker som går
i fel riktning inom verksamheten. Men det beror delvis på vilken nivå man syftar på:...är det
någonting inom verksamheten och pedagog kan jag hantera, men är det någonting som
påverkar rutiner och processer som redan finns som jag har ingen aning om eller medveten
om då behöver jag fråga om.
Projektgruppen har hittills justerat öppettider och aktivitetsplanen i verksamheten för att
anpassa sig efter ungdomarnas behov. Både chefer och medarbetarna instämmer med att dem
skall alltid utgå från ungdomarnas förutsättningar (Chef B). Medarbetare C konstaterar att
dem har i hög grad möjlighet att reparera när problem uppstår. Eftersom det är medarbetarna
som arbetar närmast med ungdomarna och vet vilka behov som dem har. De största
problemen eller utmaningar som dem har haft hittills varit att locka ungdomar, särskilt tjejer
och sedan behålla dem kvar. För att hantera dessa problem och utmaningar, så har
medarbetarna givits i hög grad av utrymme att arbeta med detta. Exempelvis har de hittat på
olika temadagar, aktiviteter och workshops för att locka ungdomarna.
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Medarbetare C förklarar att TechTensta från början var en stängd verksamhet och övergått till
en öppen verksamhet, vilket har bidragit till ökade antalet besökare. Detta beror på att
medarbetarna har genomfört olika kampanjer och marknadsföringar som promotade
TechTensta och nu har fritidsgården blivit en av dem populäraste ställena i Tensta. Chef B
noterar även denna övergång som är en av de största justeringarna som dem hittills gjort. De
har reparerat och justerat tillvägagångssättet för att nå ut till ungdomar. Men en av cheferna
betonar att det inte går att misslyckas med projektet:...vi hade ju också blåslampan på här, att
vi måste lyckas med det här i projektet. Det gick inte att misslyckas i (Chef B).
Intern Transparens
Medarbetare C bekräftar att de har tillgång till all viktiga information genom en mapp på
google drive. Angående budgeten, vet medarbetare C om att de har bra pengar. På en av våra
senaste möten, så har vår chef sagt att innan årets slut så kan vi beställa in all relevant
utrustning om någon vill ha det för aktiviteter, då det finns pengar över för att beställa in
saker. (Medarbetare C). Något som betonas av samtliga medarbetare och chefer när det
kommer till informationsdelning är Integrerade Ledningssystem (ILS). Det är ett system som
gör det möjligt för en att komma in i all samlade material och information kring Stockholms
stads verksamhet. Men det är bara chefer och vissa verksamhets controller som har tillgång
till det, men det är lätt få tag på informationen genom sin chef som kan dra ut den
efterfrågade informationen ur systemet:...vi kan gå in i system som heter ILS, integrerad
ledningssystem, där kan jag gå in och precis ser deras verksamhetsplan, deras uppföljningar,
jag kan läsa precis allting. Så det är en styrning som är väldigt centralt i staden och den
transparensen finns (Chef B).
Medan chef A konstaterar att informationen inte är så lättillgänglig, men det finns möjlighet
att få tag på det. Det som är tillgängligt för alla 40 000 anställda som arbetar i staden är en
mässa som hölls varje år där alla kan visa upp vad dem är bra på för alla andra. Mässan är
bara till för staden och inga externa får komma in. Meningen med mässan är att byta kunskap
och information, inspireras och lära sig från andra enligt chef A. Enligt vad som framgår av
respondenterna är den interna informationen tillgänglig och det finns möjlighet till att få tag
på det.
Extern Transparens
Intranätet, nätverksmöten och mässan är exempel på hur man ökar de anställdas insyn och
förståelsen av hela verksamheten. Chef B nämner nätverksmöten i följande:...vi träffas också
i nätverksmöten över staden, när jag träffar chefer i lite samma position. Sen är ju staden lite
speciell, där alla förvaltningar har valt att dela in i lite olika. Dem där nätverksmötet tycker
jag över tid är jätte viktiga, dels det innehållet som man kan dra som man kan jobba med,
man kan lyfta frågor ihop, men också den där personliga kontakter som jag kan få för att
stämma av och tänka tillsammans, lära av varandra. Vidare konstaterar chef A att det är
mycket viktigt med transparens och tydlighet, så att alla ska kunna se vad man gör och alla
har samma information när det kommer till upphandling. Det är för att:...om vi pekar ut ett
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företag och jobbar med de, så säger dem andra företag att vi har inte fått vara med, så när
upphandling kommer så är ni diskvalificerade från att vara med, eftersom ni vet mycket mer,
fått mycket mer information än vad vi har och då får ni inte vara med. Då säger lagen att du
är borta.
Medan medarbetare A som inte har arbetat länge på verksamheten menar att hen inte har
mycket koll på vad de andra gör i andra stadsdelar. Men hen betonar att man har tillgång till
all information kring Stockholms stads verksamhet genom intranätet och att informationen är
lättillgänglig. De har även fått mycket besök från andra stadsdelar, där de delar med sin
erfarenhet och lär känna andra stadsdelarnas verksamhet:...eftersom vi får efterfrågan, inte
bara stadsdelar, utan även andra kommuner i resten av Sverige och i Stockholm. För de vill
också starta likadan verksamhet och uppmuntra ungdomar inom tech, vilket är bra. Så vi
kommer att lära känna alla dem.
4.4.3 Styrning som skapar samhällsvärde
Chef B leder genom ett salutogent styrningsperspektiv att hen arbetar mycket med att
engagera medarbetarna och fånga det som är bra. På så sättet är det ingen skillnad hur hen
styr sina arbetsuppgifter i den ordinarie verksamheten och TechTensta, men det som skiljer
sig är att hen är mycket mer involverad i verksamheten i TechTensta och mer övergripande
på den andra. Vidare förklarar Chef B att när hen kommunicerar med sina medarbetare,
undviker hen att prata om vad deras mål är, utan:...hur ska vi får en gård som fungerar? Jag
har pratat mycket i dem termer, utan har sagt att TechTenstas mål är, utan liksom involverar
i, också lyssnat på medarbetarna. Eftersom man har valt att styra och utgå från ungdomarnas
önskemål och intresse har man försökt under projektets gång, ändra och utforma
aktivitetsplaner som uppfyller dessa ungdomarnas krav och intressen. I det här stadiet
befinner TechTensta fortfarande i testfasen, där man testar och provar fram nya arbetssätt och
metoder, därför anses det nödvändigt att lyssna in på ungdomarna och andra medarbetarnas
förslag och idéer som kan driva projektet framåt. Chef B berättar om involvering av
ungdomarna att:...vi har vi jobbar mycket med att alla ungar som kommer hit ska känna ett
ägandeskap i gården, att dem kan vara med och påverka.
Istället för rigid styrning styr chef A mycket med tillitsbaserad styrning. När man litar på sina
medarbetare så har man bra dialog och kommunikation med dem, vilket gör att man öppet
diskuterar om problem med chefen enligt chef A. Chef B menar att även om man ska tänka
utanför ramverket och testa nytt när man arbetar med projekt som TechTensta, ska man alltid
ha i åtanken att det måste finnas en balans:...så man måste alltid har en grund i att är det här
något som kommun kan representera. När man arbetar med olika aktörer:...vi ska inte gå in
och göra andra saker som andra aktörer ansvarar för. Då behöver vi möta förväntan på och
beskriva vårt uppdrag, berätta om det för att få nöjdare medborgare, även om vi liksom inte
har ändrat våra arbetsinnehåll men vi har ändrat arbetssättet att beskriva det vi gör, så att
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förväntningen blir mer i nivå. Chef A berättar att hen har ansvar att koppla olika parter och se
till att företagen och akademin är aktivt involverade i projektet.
Fastän det är viktigt med involvering av olika aktörer, finns det dock problematik som
uppstår, bland annat:...det finns olika intressen och varför går man in i det här, jag har hela
tiden sagt att det som måste vara vägledande för oss, det är ju att det blir ungdomarnas
villkor, att det inte bli att företagen går in och styr upp (Chef A). En ytterligare problematik
som uppstår enligt chef A är frågan om äganderätten, Vem har patent på det? när man
samarbetar med olika aktörer för att skapa tillsammans samhällsvärde. Ett exempel på det här
är TechTensta:...vi har kommit fram ett smart sätt att jobba med en plats där ungdomar
faktiskt kan mötas, som faktiskt visar evidens på att man faktiskt når samhällsnytta (Chef A).
Det finns en risk att misslyckas med involvering av olika aktörer i syfte att skapa
samhällsvärdet om man inte utgår från medborgarnas perspektiv. Detta har inträffat när
TechTensta haft ett projekt i samarbete med Skanska, Stockholms kommuner och
Stadsledningskontoret, där ungdomarna har fått uppdrag att skapa framtida lyktstolpe. Trots
deras stark promoting och involvering av olika aktörer, blev ungdomarna varken intresserad
eller vill sysselsätta sig med. Därför måste man:..lyssna på unga och samtidigt kommer man
fram till gemensam lösning och kompromissar (Medarbetare C).
Chef A understryker vikten av att växa långsamt och prioritera det som är viktigast i projektet
när många aktörer är inkluderade och vill inkluderas i projektet. TechTensta har många
samarbetspartners såsom Skanska och Eriksson, men många andra företag är villiga att vara
med projektet... det är positivt att många är intresserade. Men då havererar man hela
projektet, för då har man inte möjlighet till kontroll och styra alla som vill vara med. Du
måste prioritera vilka du vill jobba med och som partner (Chef A).
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5. Analys
Följande avsnitt behandlar en analys av de empiriska resultat som återgivits i föregående
avsnitt, tillsammans med uppsatsens teoretiska ramverk som utgångspunkt.
5.1 Samhällsvärde
Empirin tyder på att ungdomarna är både brukare och medproducenter, där de är starkt
involverade. Detta är ett viktigt argument för skapandet av samhällsvärde som tidigare
forskningar har påpekat (Alvehus & Andersson, 2017: Westin, 2017: Guevara, 2015). Där
forskarna understryker vikten av medborgerlig autonomi och delaktighet som har förändrat
aktiv-passiv rollen till en aktiv-aktiv roll mellan producent och brukare. Projektgruppen har
varit tydliga med att de arbetar för att involvera ungdomarna, så att de kan bli både
medproducenter och kreatörer. Detta betyder att ungdomarna kan påverka beslutet genom
sina förslag som kompromissas med techcoacherna, vilket motstrider det traditionella sättet
att styra mot värde. Enligt de återkommande besökarna, får ungdomar tillgång till möjlighet
att testa på olika program och lära sig hur man använder det:...vilken ungdom gillar inte
teknik. Ungdomarna instämmer med att:...före TechTensta existerade, brukade jag sitta
hemma, men nu har jag aktiviteter att hålla på, vilket tyder på att TechTensta har en positiv
inverkan på ungdomarna. TechTensta har förnyat sättet att styra en fritidsgård genom att
tillämpa kollaborativa tjänster för att lösa sociala utmaningar hos ungdomar och skapa
samhällsvärde via teknologi. TechTensta medför även samhällsvärde för alla som bor i
Tensta området genom att omvandla Tensta till en mer positiv klang, där man ska vara stolt
istället för att bli bemött av det negativa.
Enligt vår analysverktyg skapas samhällsvärde genom det nya tillvägagångssättet där
producenten involverar brukarna- /medproducenterna och anpassar sig efter deras behov,
eftersom medproducenterna kan påverka värdeskapandet genom sina deltagande på grund av
den nya och aktiva rollen som de har tilldelats. Utifrån empirin tydliggörs det att projektet är
ett starkt medborgardrivet projekt, där man alltid driver projektet utifrån ungdomarnas håll,
vilket stämmer med ett av Bennington och Moores perspektiv hur man ska fånga
samhällsvärde, där man utgår från individuella medborgarnas behov (2011). Enligt Kooiman
(2012: Westin, 2017) behöver producenten agera som en samarbetspartner som möjliggör
interaktioner mellan olika aktörer för att främja nya styrelse strukturer, kommunikationer och
delat ansvarstagande som bidrar till samhällsvärden. Men statens nya roll utgår också från att
utveckla integrerad och lyhörd styrning som bygger på medborgarnas erfarenheter, vilket
överensstämmer med TechTensta där man alltid utgår från ungdomarnas perspektiv även om
man inkluderar olika intressenter. Detta innebär att de olika aktörerna ska även arbeta i linje
med ungdomarnas behov, vilket även illustreras i empirin där projektgruppen har sett till att
de aktörerna ska anpassa sina innehåll efter ungdomarnas behov.
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Sociala investeringsfonden har i syfte att undvika framtida utanförskap och sociala utsatthet
som i slutändan ska gynna hela samhället. Genom att finansiera i olika sociala
investeringsprojekt kan det bidra till ökade samhällsvärden. Därav visar empirin tydligheten
inom social investeringsfonden använder man ekonomiska förtjänster istället för
samhällsvärde, vilket är ett annorlunda synsätt att se på samhällsvärde. Vad som menas med
ekonomiska förtjänster i TechTenstas fall kan vara minskade kostnader för arbetslösheten,
färre kriminalitet och minskade extra stöd i skolan. Eftersom alla dessa faktorer kan bidra till
att minska belastning av kommunens budget. Därför kan dem tänkbara ekonomiska värden
för TechTensta både vara skolan och arbetsmarknaden. Även om Social Investeringsfonden
är den enda finansiären till projektet samt är en del av Stockholms stad, agerar fonden
fortfarande som en utomstående aktör som inte har någon påverkan på styrning i projektet.
5.2 Möjliggörande & Tvingande styrning
Reparation
Vid hantering av felrapportering använder de anställda av ett rapporteringssystem som finns
inom verksamheten. Oavsett om problemet är hanterligt eller ohanterligt måste varje
inträffade händelser rapporteras in i systemet i syfte att öka transparensen inom
organisationen. Enligt Adler och Borys (1996) innebär denna direkta reparation på lokal
nivån tyder på en möjliggörande styrning. Men i övriga frågor som berör existerande rutiner
och processer eller som kan påverka verksamheten i helheten, behöver medarbetarna tillfråga
sina chefer om hur dem skall gå tillväga. Det framgår tydligt utifrån respondenternas svar att
dem har tilldelats mandatet som ökar deras rörelsefrihet kring hur dem kan arbeta innehållet i
projektet. Medarbetarna kan till exempelvis bestämma innehållet genom att ändra på
öppettider och vilka aktiviteter som ska genomföras i TechTensta. Dock framgår det utifrån
empirin en inslag av tvingande styrning i en viss omfattning, där medarbetarna har en
tvingande ställning om att projektet måste lyckas.
En möjliggörande styrning enligt Ahrens & Chapman (2004) tillåter sina anställda att lösa
problem och göra förbättringar, vilket överensstämmer med verkligheten i projektet där
medarbetarna uppmuntras att komma med nya förslag och idéer som kan driva verksamheten
framåt. Det förväntas också av medarbetarna att ta egna initiativ. I en organisation med
möjliggörande styrning utnyttjas kunskapen och kreativiteten hos de som är involverade,
vilket förekommer i TechTensta. På TechTensta utgår man vid reparation i en hög grad från
ungdomarnas behov, vilket som inte har tagits upp i den ursprungliga modellen. Eftersom
huruvida medarbetarna ska göra en egen bedömning inför en reparations tillfälle diskuterats
inte djupgående i modellen. Att utgå från brukarnas- /medproducenternas behov vid
reparation medför därför en ny aspekt på både Adler och Borys modell och hur man styr mot
samhällsvärde.
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Det är fortfarande producenten som formulerar målen oavsett om det är det gamla eller det
nya tillvägagångssättet att styra mot samhällsvärde, vilket illustreras i vår empiri där
styrningsgruppen har formulerat de olika målen, trots att ungdomskommissionen kom med
förslaget. Därför har styrningen förmåga att reparera målet, men behovet att anpassa till
medborgarna har ökat på grund av deras nya roll som medproducenter.
Flexibilitet
Enligt Ahrens & Chapman (2004) innebär flexibilitet om möjlighet för anställda att anpassa
sina arbeten utefter sina egna bedömningar. Situationen ser annorlunda ut i TechTensta, där
medarbetarna upplever mycket flexibilitet. Flexibiliteten skiljs därför mellan projekt som är
icke-standardiserat och ordinarie verksamhet, eftersom man arbetar utifrån kommunallagen
och allt annat som styr. På tjejkvällen kan medarbetarna, till exempelvis bestämma innehållet
för den aktuella tjejkvällen. Detta illustrerar ett tecken på möjliggörande styrning i projektet.
I det nya tillvägagångssättet har begreppet flexibilitet utvidgats jämfört med tidigare,
eftersom producenten skall möta medproducenternas behov och önskemål samt man
involverar nu flera parter till skillnad från det traditionella tillvägagångssättet att styra mot
samhällsvärde.
Eftersom projektgruppen hela tiden utgår från ungdomarnas intresse och önskemål, förväntas
det även samma flexibilitet från samarbetspartnernas sida, där de kan anpassa deras innehåll
och aktiviteter utifrån målgruppen som dem bemöter. Detta har inte tagits hänsyn till Adler
och Borys modell där man har mest fokuserat på huruvida medarbetarna ges möjligheten till
flexibilitet. Men enligt det nya tillvägagångssättet innebär flexibiliteten även att alla aktörer
som är involverade i värdeskapandet ska vara flexibla och anpassa sig efter brukarna/medborgarna. Dock visar empirin att medarbetarna upplever mindre flexibilitet när det gäller
att bjuda in nya samarbetspartners. Detta är på grund av att upphandlingsprocessen inom den
offentliga sektorn är komplicerad som förhåller sig till en mer regelstyrd styrning. Därför
försöker Stockholms stad att utveckla så kallad innovationspartnerskap som gör det enklare
att bilda samarbeten med nya aktörer. Det är ett sätt att lösa den icke-flexibiliteten hos
upphandlingsprocessen samt integrera olika aktörer i värdeskapandet.
Intern Transparens
Medarbetarna på TechTensta har en tydlig bild och förståelse om varför deras arbetsuppgifter
ser ut som de gör, vilket illustrerar en möjliggörande styrning utifrån Ahrens och Chapmans
synpunkt där intern transparensen handlar om medarbetarnas förståelse om deras
arbetsuppgifter (2004). Den interna informationen är lättillgänglig för de som har högre
positioner eftersom dem har tillgång till ILS-systemet. Dock kan även de vanliga
medarbetarna få tillgång till den interna informationen genom sin chef. Det betonas även att
transparensen inom verksamheten existerar. Projektets budget står inskrivet i projektplanen så
att medarbetarna kan få en insyn över projektet som helhet. Det som inte har framkommit i
den tidigare modellen är att intern transparens inte längre bara involverar medarbetarnas
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förståelse om deras arbetsuppgifter, utan även styrningen ska förstå hur medarbetarna tänker
kring sitt arbetsutförande.
I det här fallet hur techcoacherna utför och driver TechTensta blir betydelsefull för ledningen,
eftersom techcoacherna är närmst och kan sin målgrupp, vilket styrningen inte har. Men även
den nya relationen mellan producent och brukare där brukaren har blivit en aktiv
medproducent ställer nya krav på de som arbetar med medborgarna. Det räcker inte att bara
leverera välfärdstjänsterna till brukaren, utan även öppen dialog och kommunikation behövs
för att främja deltagandet hos medborgarna som i sin tur leder till ökad kvalité på
samhällsvärde (Bonfils & Askheim, 2014). Eftersom man började centrera medborgarna som
kunder där man tar hänsyn till nöjdheten i samband med införandet av NPM (Alvehus &
Andersson, 2017). Därför blir det ännu viktigare med intern transparens, eftersom det blir
omöjligt för techcoacherna att involvera unga genom öppen kommunikation och dialog om
de inte förstår syftet med sina arbetsuppgifter.
Extern Transparens
Den externa transparensen är bredare än den interna och är relaterad till förståelse av
organisationen som helhet (Ekström, 2018). Utifrån det empiriska resultatet tyder det på att
den externa transparensen är tydlig för medarbetarna baserad på arbetsålder i verksamheten
och position. Enligt respondenterna arrangerar Stockholms stad en mässa där olika
stadsdelsförvaltningar berättar om sina verksamheter. Syftet med mässan är att alla
medarbetarna som arbetar på Stockholms stad ska kunna byta kunskap, inspireras och lära sig
utifrån varandra. Problematiken med denna mässa är att de inte har förmågan att skala upp
och sprida ut det som görs inom verksamheten till allmänheten, vilket som måste förbättras
för att öka den externa transparensen. Sedan TechTensta har uppmärksammats inför
allmänheten, har dem fått många besökare från både näringslivet och kommuner som vill
samarbeta med TechTensta. På så sätt ökar man den externa transparensen, så att
medarbetarna får en insyn av andra delar av verksamheten inom Stockholms stad.
Utifrån resultatet från empirin betonar respondenterna att de däremot måste vara transparenta
och tydliga så att alla andra utomstående aktörer kan se vad som pågår i projektet, eftersom
alla offentliga verksamheter måste upphandlas i större skala. Om de inte genomför en
upphandling med sina aktörer kan det uppstå stelhet och mindre flexibilitet. För att lösa
upphandlings problematiken har man infört så kallad innovationspartnerskap. Denna form av
partnerskap innebär när Stockholms stad har ett problem som skall lösas, bjuder staden in
företag som vill vara med och lösa problemet. Om staden pekar ut ett specifikt företag och
samarbetar med dem, finns det en risk att andra företag kommer in och påpekar om att dem
inte fått deltagit på grund av att dem inte fått tillgång till informationen. Därför är det viktigt
att vara transparent och tydligt, så att alla aktörer ska kunna se om vad verksamheten
sysselsätter med. Dessutom behövs extern transparens utvidgas och tillgängliggöras för
ungdomarna som är medproducenter i TechTensta, eftersom det är nödvändigt för
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ungdomarna att kunna förstå varför TechTensta existerar och vad dem själva kan bidra med i
det hela sammanhanget. Detta har den tidigare modellen inte tagit hänsyn till, men som anses
vara relevant till det nya tillvägagångssättet att styra mot samhällsvärde. Den utvidgade
aspekten av extern transparensen kan därmed öka kvalité på samhällsvärde som skapas i
TechTensta.
5.3 Styrning som skapar samhällsvärde
Det är ingen självklarhet för offentliga chefer att veta hur man kan skapa samhällsvärde som
anses vara komplexa och otydliga (Rutgers, 2015), därför behövs målstyrning för att driva
organisationen i den riktning som medborgarna önskar (Svensson, 1997). Eftersom det är
gemensamma mål som binder ihop värde och styrning som visas i vår analysmodell. Oavsett
det traditionella eller det nya tillvägagångssättet har målet en funktion som sammankopplar
styrning och värdeskapande, då brukarna-/medborgarna kan ha en inverkan på målsättningen
innan själva målen fastställs, det vill säga de blir en del av målbildning. Detta stämmer
överens med empirin då det fortfarande är styrgruppen som formulerar målen, även om
ungdomarnas behov och önskemål sätts i centrum. Målstyrning möjliggör ökat självstyre och
inflytande bland chefer och medarbetare men även för brukaren. Detta illustreras utifrån
empirin att både cheferna och medarbetarna tilldelas utrymme och mandat så att de får fria
händer att driva projektet. Det nya sättet att se brukare-/medborgare har givit brukarna mer
inverkan på styrning till skillnad från den traditionella. I och med att ungdomarna är
medproducenter i projektet, inspirerar dem styrningen, så att styrningen kan driva projektet i
inriktning med ungdomarnas önskemål och behov. Men det framgår även i empirin att
projektgruppen kompromissar en hel del med ungdomarna för att fånga in deras förslag som
passar in i TechTenstas ramverk.
Olika utmaningar har presenterats när man försöker involvera olika parter och tillsammans
styra mot samhällsvärde. Ett exempel är ett projekt av TechTensta där ungdomarna har fått
ett uppdrag att skapa framtidens lyktstolpar av Stockholms stad. Trots marknadsföring,
föräldramöte och möte med skolor, kunde de inte behålla ungdomarna efter introduktion, då
alla gick förutom två tre stycken. Anledningen till att ungdomarna gick var att de inte blev
intresserade av uppdraget. Detta liknar med det traditionella tillvägagångssättet att skapa
värde, där brukarna intar en passiv roll eftersom producenten agerar utifrån sin egen vetskap
om vad brukarna behöver istället för att involvera deras önskemål och behov i utförandet av
samhällsvärde (Westin, 2017). Detta återkopplas till både intern och extern transparens som
skulle ha bidragit till producenten med praktisk information om medproducenternas intresse
och behov, eftersom begreppet intern och extern transparens har utvidgats i det nya
tillvägagångssättet.
Det som krävs i styrningen är balansering mellan de olika parterna, eftersom om det inte
förekommer en balans finns det en risk, exempelvis kan näringslivet komma in och styr upp
projektet, vilket kan haverera hela projektet. Eftersom de olika parterna har olika syfte och
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förväntningar med projektet, där projektgruppen fokuserar mycket på samhällsvärden, medan
kommersiella aktörer fokuserar istället på marknadsvärden som går utifrån vinstintresse. Ett
exempel på styrning av alla dessa parter mot samhällsvärdet är genom patent och äganderätt
som uppstår mellan alla som är involverade i projektet. Genom att använda patent och
äganderätt kan man inte bara uppnå en win-win situation, utan även trade off mellan parterna,
vilket kan vara en lösning på styrning mot samhällsvärde när man försöker involvera flera
parter. Dock kan införande av patent och äganderätten upplevas som någon form av
tvingande styrning, då problemet ligger inte i själva styrningen eller tvingandet, utan det är
själva strukturen som skapar oflexibilitet, när den gamla värdeskapande processen träder in i
form av upphandling och patent.
Resultat
Resultat av vår studie visar på att medproducenterna som var tidigare passiv brukare spelar en
central roll i styrningen mot samhällsvärde, eftersom det nya tillvägagångssättet för
värdeskapande handlar inte endast om att skapa värden för samhället, utan även handlar om
kvalitéökning på samhällsvärden som skapas genom öppen dialog och deltagande av alla
parter, i liknelse med att höja kvaliteten på “kundnöjdheten/ kundupplevelse” i privata
företag. Eftersom medproducenterna och de andra aktörer har blivit viktiga pusselbitar i det
nya tillvägagångssättet bidrar detta till nya infallsvinklar på de fyra egenskaperna av Adler
och Borys modell.
Utifrån vårt resultat finns det ett behov av att utvidga konceptet extern transparens, som inte
endast ska involvera medarbetarnas förståelse, utan även medproducenternas och andra
aktörers insyn. Då deras uppfattning främjar och underlättar samarbetsprocessen som kan
också framkalla andra värden än samhällsvärde, exempelvis marknadsvärde och
organisationsvärde samt brukarvärde med mera. Den interna transparensen har fått en ny
funktion där styrning har behov av att öka förståelse om hur medarbetarna resonerar sina
arbetsuppgifter. Medan i Adler och Borys ursprungliga modellen fokuserade man endast på
medarbetarnas uppfattning om deras arbetsuppgifter. Men även begreppet flexibilitet har fått
en ny funktion för att kunna bemöta förväntningar från dem som är involverade i projektet.
Förutom medarbetarna, behöver samarbetspartner vara flexibla för att kunna anpassa till
medproducenternas önskemål. Begreppet reparation har nyanserats till skillnad från den
tidigare, då upptäckte vi att medarbetarna behöver även utgå från medproducenternas
perspektiv vid reparation.
Samhällsvärden som TechTensta producerar är framtidstron och förutsättningar som ger
dessa ungdomar fler valmöjligheter om sin framtid med hjälp av andra aktörer. Det vill säga
erbjuda nätverk och kunskap som i slutligen ska ha en inverkan på attitydförändringar för
dessa ungdomar. För att kunna uppnå målet och skapa samhällsvärde, krävs det en styrning
som kan balansera alla parter, inklusive medproducenterna samt möjliggör en ökad
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transparens mellan alla parter. Förutom att vara en flexibel producent, krävs det även
flexibilitet från andra parterna.

6. Diskussion
Teoretiskt bidrag
Tidigare forskningar inom Adler och Borys modell om möjliggörande och tvingande styrning
har dominerats av den privata sektorn, där man studerade organisationsvärden och forskning
kring den offentliga sektorn är begränsad. Vi anser att denna studie har bidragit med ny
kunskap genom att nyansera Adler och Borys modell i relation till det nya tillvägagångssättet
att styra mot samhällsvärde, där man involverar olika parter, såsom näringslivet och
medborgare som har tilldelats den nya rollen som medproducent. Mer specifikt har studien
medfört nya aspekter på de huvud egenskaperna av Adler och Borys modell genom att
fokusera istället på samhällsvärde utifrån brukar-/ medborgarperspektiv. Begreppet extern
transparens har fått en ny utvidgad synvinkel, där man inte bara tar hänsyn till medarbetarna,
utan även medborgarna och representanterna från näringslivet. Eftersom medarbetarna
arbetar närmast målgruppen, är deras kunskap och förståelse om målgruppen betydelsefulla
för hur man ska styra vidare mot samhällsvärde. Därför har begreppet intern transparens
omdefinierats till skillnad från den tidigare modellen, där den interna transparensen gick
uppifrån nedåt (ledningen - medarbetare), medan den nuvarande går nedifrån uppåt
(medarbetare - ledningen). Egenskapen flexibilitet har även utvidgats i det nya
sammanhanget i syfte att kunna anpassa till medproducenterna samt involvera de olika
parterna. Det kräver även flexibilitet från samarbetspartners sida genom att kunna anpassa sig
efter målgruppens behov, vilket inte har tagits upp i den tidigare modellen.
Praktiskt bidrag
Vad gäller det praktiska bidraget så har vår studie undersökt hur samhällsvärde skapas genom
styrning i TechTensta, som ett exempel på en offentlig verksamhet. Förutom att de ska
fortsätta utgå från ungdomarnas behov och önskemål, ska de även tydliggöra vikten av att
besöka TechTensta i form av aktiviteter som leder till praktiska resultat för ungdomarna. Vårt
huvudsakliga förslag i praktik är att utveckla en form av samarbete med Stockholms stad eller
näringslivet där man erbjuder någon slags praktikplats eller sommarjobb för ungdomarna som
har varit aktiv deltagande. Anledningen till detta är att ungdomarna behöver ett praktiskt mål
att sträva mot som motiverar dem att besöka techgården oftare. Eftersom den största
utmaningen som projektgruppen har haft hittills är att locka ungdomarna till TechTensta.
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7. Slutsats
Detta avsnitt sammanfattar studiens slutsatser och besvarar den uppställda forskningsfråga,
samt ger förslag på framtida studier.
Det visar efter vår studie att TechTensta är ett projekt i en konstant förändring, där hur
projektet utformas har ändrats under senaste tiden. Studiens syfte är att öka förståelse för
styrning i relation till samhällsvärde i ett offentligt sammanhang genom att utgå från Adler
och Borys modell och brukar/-medborgarperspektiv. Studien syftar vidare till att bidra med
kunskap, främst till offentliga verksamheter och andra aktörer om hur de ska samarbeta och
tillsammans skapa samhällsvärde som möter brukarnas och medborgarnas behov. I denna
studien har målstyrningen använts som en koppling mellan värdeskapande och styrning, men
inte tillämpats som en huvudfokus i undersökningen. Målet om framtidstron för ungdomar
och skapandet av positiv klang för Tensta uppnås genom att TechTensta erbjuder både
nätverk och kunskap som leder till framtidstro och attitydförändring hos ungdomar.
Hur kan en offentlig verksamhet styras mot samhällsvärde?
En offentlig verksamhet kan styras mot samhällsvärde dels genom att involvera medborgare
som medproducenter och dels genom att involvera olika aktörer som utgår ifrån brukar/medborgarnas perspektiv. Skapandet för samhällsvärde kan lyckas genom en utvidgad extern
och intern transparens som är tillgänglig för alla som är involverade i värdeskapandet, men
även en utökad flexibilitet från både producent och andra aktörers håll. Vid reparation behövs
en mer nyanserad bedömning som är baserad både på medarbetarnas och målgruppens
uppfattning för problemlösning.
Hur styr man när brukare- /medborgare blir medproducent?
Tradionellt sätt skapas värde genom aktiv producent till passiv brukare. I samband med
brukarens roll omdefinieras som medproducent, sätts brukaren istället i centrum i
värdeskapandet, där de är aktivt involverade och agerar som medproducenter. Både studiens
empiri och teori tyder på att “nöjdheten” är en viktig faktor för styrning. Genom att involvera
medproducenterna kan det bidra till ökad nöjdhet, med hjälp av öppen dialog och
kommunikation mellan de olika parterna, som i sin tur ökar kvalitén på värde som skapas,
som dock inte var möjlig på det traditionella tillvägagångssättet. Ett exempel på hur man styr
medproducenter är att införa kollaborativa tjänster, vilket illustreras i vår empiri.
Hur styr man mot samhällsvärde när man försöker involvera olika parter?
När man försöker involvera alla parter för att skapa samhällsvärde, är det nödvändigt att alla
utgår från målgruppens behov och önskemål. Eftersom deras behov och önskemål är något
som sammankopplar och styr alla dessa aktörer som har olika syfte i en riktning i form av
ömsesidig nytta där alla vinner något i utbyte av sin insats. Det är inte bara samhällsvärde
som skapas, utan det skapas även andra diversifierade värden som de olika parterna är ute. Ett
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sätt att uppnå den ömsesidiga nyttan är genom patent och äganderätt mellan parterna som
ökar deras delaktighet i värdeskapande. Förutom delaktighet, ska man ha en balans mellan de
olika parterna.
7.1 Förslag till framtidens studie
Vi är medvetna om att inga generella resultat om Stockholms stad kan dras utifrån vår studie.
Eftersom vi har ett begränsat urval då vi endast har studerat ett projekt och därför kan vi inte
anta med säkerhet att våra resultat gäller övergripande för hela den offentliga sektorn.
Däremot ger studien en fullständig bild av själva projektet där vi har intervjuat olika
respondenter som har olika positioner i projektet. Det som bidrog till en ökad trovärdighet för
vår studie är observationerna som möjliggjorde oss att få synvinklar som vi inte skulle ha haft
annars.
Förslag till framtida studier anser vi att det skulle vara intressant att studera vidare projektet
när den kommer till slutfasen och göra en effektmätning huruvida projektet har lyckats att
skapa samhällsvärde via det nya synsättet på producent och brukare rollen.
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9. Appendix
Bilaga 1: Intervjuade
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Generella frågor:
● Vad har du för position i verksamheten och vilka arbetsuppgifter har
du?
● Finns det ytterligare frågor som du tycker att vi bör ta upp eller har
missat?
Flexibilitet:
● Hur ser det ut på arbetsplatsen? Är det mer standardiserat eller kan en anställd
göra flera olika saker?
● Hur upplever du på arbetsplatsen? Angående om trivsel, eget ansvar,
innovation? (möjlighet till att komma med förbättrade idéer)?
● Hur anser du om flexibiliteten i jämförelse med begränsningar?
● Finns det skillnad på hur du styr TechTensta och den ordinarie verksamheten?
● Kan för mycket flexibilitet utöva problem?
Reparation:
● Har ni möjlighet till att ändra / justera problemen som dyker upp?
● Har ni möjlighet att själv kunna hantera detta eller måste ni rapportera till
andra med högre position?
● Hur vet ni när ett problem är ett problem?
● Hur har du styrt projektet hittills? Kommer du i fortsättningen att styra på
detta sättet eller kommer du att ändra? Isåfall varför?
Intern Transparens:
● Hur fungerar informationsdelning inom verksamheten?
● Har medarbetare koll på budgeten?
● När du formulerar mål, involverar du andra medarbetarnas åsikter?
Extern Transparens:
● Stockholms stad är en stor organisation med många verksamheter. Har du koll
och reda på vad andra avdelningar/ stadsdelar gör?
Utmaningar & Begränsningar:
●
●
●

Vilka utmaningar och upplever du med TechTensta?
I vilken situation upplever du begränsningar?
Hur skiljer dessa utmaningar och begränsningar i den ordinarie
verksamheten?
●
Hur arbetar ni när många aktörer/intressenter är involverade i projektet?
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●
●

Om det är ett problem/utmaningar, hur kan ma isåfall motarbetar detta?
Vilka processer finns det för företag som vill samarbeta med Stockholms
stad? Hur lång tid tar processen för nya företag att komma med?

Sociala investeringar:
●
●
●
●

För att finansiera ett socialt investeringsprojekt, vilka krav ställer ni?
Hittar ni någon form av ekonomiska värden i ett social investeringsprojekt?
Hur antalet besökare har förändrats över tiden?
Hur upplever ungdomarna när de besöker TechTensta?

Till ungdomar:
●
Varför och Hur ofta besöker ni TechTensta?
●
Har TechTensta påverkat dig på något sätt?
●
Rekommenderar ni TechTensta till andra?
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