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Abstract: This Master’s thesis is concerned with the complex planning 

process of setting up a citizen bureau in a public library. The aim 
is to find out how citizen bureaux are designed and to suggest a 
simplified model of strategic planning. The planning process is 
studied from a business perspective in the library context, and this 
perspective is also used to study citizen bureaux and their written 
plans elsewhere. A combination of qualitative methods are used: 
observations, focus group discussions and interviews. 
Observations in the public library showed a great need for an 
environmental analysis as well as structure to the planning process. 
In two focus group discussions a Critical Success Factor (CSF) 
analysis was used. A CSF analysis was considered a useful tool 
which meets the need for consensus in public organizations. The 
results of the three interviews showed that the citizen bureaux are 
all of the same type, namely “integrated information centres” with 
an increased service level as their main aim. The differences 
between them were due to demographic and contextual reasons. 
The proposed simplified strategic planning model consists of four 
activities: an environmental analysis, strategic focus, 
implementation and evaluation. The CSF model is suggested as a 
tool for environmental analysis activities as well as for addressing 
important factors in setting a strategic focus. The study shows that 
the model needs to address the specific conditions and needs of 
public organizations and suggests further research to clarify its 
function and possible advantages.  
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1. Inledning 
 
I en värld av ständig förändring där det krävs att organisationer är flexibla och kan anpassa sig 
i en allt snabbare takt, är det ofta faktorer i omgivningen som påverkar inriktningen och 
utformandet av verksamheten. Sett ur ett ledarperspektiv är ständiga förändringar och ökande 
krav en verklighet alla organisationer har att förhålla sig till, både i dag och inför framtiden. 
Om det saknas beredskap inför förändringsarbete inom verksamheten kan detta innebära 
påfrestningar och problem, i annat fall kan dessa utmaningar upplevas både utvecklande och 
inspirerande för alla inblandade.   
 
För ett bibliotek kan omvärldens krav innebära att personalen plötsligt ställs inför helt nya 
uppgifter när verksamheten ska utvecklas genom införandet av nya tjänster. Detta är vad som 
inträffade i Majornas bibliotek i Göteborg. Budget för 2006 innehöll uppdraget att biblioteket 
inom sin nuvarande verksamhet skulle starta upp och driva en informationsservice åt 
medborgarna i form av ett medborgarkontor1. För att kunna genomföra uppdraget krävdes en 
omfattande planering av bibliotekets ledning i samarbete med personalen. Detta ledde mig in 
på tankar kring strategisk planering2 där det finns en mängd olika modeller för hur detta bör 
gå till. Modellerna för strategisk planering tycktes dock oftast ha fokus på den totala 
verksamheten och verkade inte anpassade för att utveckla en mindre del av densamma, vilket 
var aktuellt i de förutsättningar som rådde i Majornas bibliotek. Jag har med detta som 
utgångspunkt intresserat mig för att undersöka om det vore möjligt att skapa en anpassad och 
förenklad modell för strategisk planering som fyller sin funktion som ett verktyg för 
biblioteket i deras planeringsprocess. 
 
Jag har tidigare arbetat som lärare och har alltsedan införandet av mål- och resultatstyrningen 
inom den offentliga sektorn haft ett särskilt intresse för de ledarskapsfrågor som handlar om 
planering av verksamheten. Min egen erfarenhet är att avsaknaden av reella riktlinjer att 
förhålla sig till, samt tidsbristen var faktorer som ständigt påverkade planeringen på ett 
negativt sätt. Jag upplevde att det saknades verktyg som kunde hjälpa till att strukturera upp 
planeringen, vilket gjorde att jag och förmodligen även andra i personalgruppen, ofta kände 
att vi ”famlade i mörker”. När jag fick vetskap om biblioteket Majornas strävan att bygga upp 
ett medborgarkontor erbjöd jag mig därför att ägna min magisteruppsats åt deras planerings-
process. Mitt erbjudande togs emot med stort intresse och jag fick fria händer att lägga upp 
och genomföra min studie på det sätt jag själv önskade.  
  

1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Det finns två syften med den här studien där det ena är att undersöka hur ett medborgarkontor 
kan utformas. Det andra syftet är att utifrån undersökningen utforma en förenklad strategisk 
planeringsmodell för införandet av en ny informationsservice. En ansats görs för att studera 
dessa syften med hjälp av ett verksamhetsperspektiv. I det enskilda biblioteket undersöks 
planeringsprocessen ur ett verksamhetsperspektiv både när det gäller att studera 
uppbyggnaden av ett medborgarkontor och för att undersöka hur en strategisk 

                                                 
1 Medborgarkontor är ett förvaltningsställe där medborgarna skall kunna ges information och tillhandahållas 
enklare tjänster i kommunala, landstingskommunala och statliga frågor (Nationalencyklopedin). 
2 Strategisk planering kan definieras som en process genom vilken en organisation uttrycker ett önskat framtida 
tillstånd (Wormell 1996, s. 30). 
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planeringsmodell skulle kunna utformas. Dessutom studeras dessa företeelser i något vidare 
bemärkelse genom studier av tre verksamma medborgarkontor.  
 
Biblioteket i Majorna har fått i uppdrag inför 2006 att bygga upp ett mini-medborgarkontor3 
inom sin verksamhet. Enligt uppdraget i stadsdelsförvaltningens budget för 2006 är de 
uttalade direktiven: ”- att biblioteket ska utvecklas till att också fungera som ett mini-
medborgarkontor.” Det finns, eftersom ett medborgarkontor är en komplex verksamhet, en 
mängd olika områden att ta hänsyn till vilka dessutom måste anpassas till de behov och 
förutsättningar som råder inom stadsdelen. Problemet för personalen, som jag ser det, är att 
finna en fungerande struktur som på ett systematiskt sätt ger de verktyg som behövs inför 
planeringen av den nya informationsservicen. Jag har utgått från två övergripande 
frågeställningar som följs av ett antal delfrågor. Dessa lyder som följer: 
 
Hur har de undersökta medborgarkontoren i Göteborgs stad utformats? 
 

- Vilken verksamhet bedrivs vid medborgarkontoren? 
- Vilka faktorer har varit de viktigaste för att nå framgång med ett medborgarkontor? 
- Hur ser de planer ut som styr upp verksamheten i dag?  

 
Vilken funktion kan en förenklad strategisk planeringsmodell fylla i bibliotekets planerings-
process?  
 

- Hur kan en förenklad strategisk planeringsmodell se ut? 
- Vilka kontextuella förutsättningar och behov ska modellen adressera? 

 

1.2 Metod och material 
 
Jag har valt att använda en kombination av kvalitativa metoder såsom observationer, 
fokusgruppdiskussioner samt intervjuer i min studie. I valet av dessa metoder är det i första 
hand problemformuleringen som styrt, men även ambitionen att uppsatsens innehåll skulle 
kunna hjälp till att strukturera upp införandet av det nya medborgarkontoret har spelat en viss 
roll. Enkätundersökning har inte ingått i mina metoder trots att resultatet från en enkät finns 
med som en del i resultatredovisningen. Detta beror på att enkäten genomfördes av 
bibliotekets personal. Vid de planeringsmöten under våren 2006 där jag deltog, upplevde jag 
att det fanns ett stort behov av analys både internt inom biblioteket och externt genom att 
information och erfarenheter från andra medborgarkontor inhämtades. Min ambition var 
därför att utgå från en intern analys i biblioteket där resultatet kunde utgöra en plattform för 
vidare empiriska undersökningar externt dvs. vid andra medborgarkontor i staden. Jag 
upplevde dessutom att det fanns ett behov av något slags praktiskt verktyg, som kunde hjälpa 
till att strukturera upp planeringen av den nya verksamheten. Intervjuerna vid 
medborgarkontoren, innehållet i deras skriftliga planer samt de erfarenheter som användandet 
av analysverktyget gett bildade ett gemensamt underlag för skapandet av en förenklad 
strategisk planeringsmodell, vilken är tänkt att fylla ett sådant behov.  
 
I de förberedelser som gjordes inför insamlingen av det empiriska materialet läste jag 
offentliga utredningar om medborgarkontor för att få kunskap om medborgarkontor som 
företeelse och på vilka olika sätt dessa kan utformas. Jag har även samlat in data med hjälp av 

                                                 
3 Vad som är tanken med just den här benämningen i budgeten är oklart. Se vidare diskussion i frågan på s. 41. 
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interna dokument från Majorna samt från de webbplatser som varje stadsdel har inom 
Göteborgs Stad. Vid de stadsdelar där jag utfört mina intervjuer har jag har även fått ta del av 
medborgarkontorens skriftliga planeringsdokument 4.  
 
Jag har besökt Majornas bibliotek vid ett flertal tillfällen och deltagit i både arbetsplatsmöten 
där medborgarkontoret diskuterats, samt vid ett av deras planeringsmöten inför införandet av 
det nya medborgarkontoret. Observationerna har varit av aktiv och öppen karaktär, då 
anledningen till mitt deltagande klargjorts inför all personal i början av mötena. Detta är den 
vanligaste formen av observation enligt Pål Repstad och enligt honom att föredra av etiska 
skäl även om problem med forskningseffekten5 måste tas i beaktande (1999, s. 29). Syftet 
med att delta i dessa möten var att försöka klarlägga dels var personalen befann sig i sin 
planeringsprocess, men även vilka problemställningar de stötte på under vägen.  
 
En del av datainsamlingen har handlat om att synliggöra de tankar och föreställningar 
personalen haft när det gällt den nya informationsservicen. Den interna datainsamlingen som 
skedde i Majornas bibliotek består därför förutom observationer, även av gruppdiskussioner 
med två fokusgrupper. Fokusgruppmetoden passade bra för mina syften, eftersom det är en 
form av gruppdiskussion där ett givet ämne diskuteras (Larsson, Lilja & Mannheimer 2005, s. 
169). Dessa fokusgrupper bestod av personal från Majornas bibliotek och syftet var att 
diskutera och försöka identifiera de faktorer de såg som avgörande för att medborgarkontoret 
skulle bli en framgång. Det var min avsikt att se hur deltagarna tillsammans resonerade kring 
dessa faktorer och vilka gemensamma motiveringar som angavs. Detta är ytterligare ett 
argument för användandet av fokusgruppmetoden, eftersom den anses lämplig när forskaren 
är intresserad av hur en viss grupp resonerar kring olika fenomen och vilka motiveringar de 
anger (ibid., s. 171).  
 
Fokusgrupperna användes även för att ta reda på hur det analysverktyg, i form av listade 
framgångsfaktorer som användes, fungerade i den rådande kontexten. Vikten av att ha en god 
kännedom om verksamheten vid användandet av framgångsfaktorer är en insikt som gjorde 
att det även fanns möjligheter för personalen att lägga till nya faktorer vid varje kategori, om 
det var någon de tyckte saknades (bilaga 1).  
 
Intervjuer vid medborgarkontor i Göteborg utfördes som en del av den externa analysen. Det 
var av intresse att studera hur andra medborgarkontor såg på de framgångsfaktorer som tagits 
fram i fokusgrupperna. Intervjuer användes även för att ta reda på mer om de skriftliga planer 
som fanns för verksamheten, hur dessa användes samt hur informanterna själva såg på för- 
och nackdelar med dessa måldokument. Detta går inte att få fram via enkäter utan kräver 
intervjuer där det är möjligt att gå mer på djupet. Intervjuer är därmed ett naturligt val 
eftersom de möjliggör att människors förståelse av ett fenomen kommer fram (Widerberg 
2002, s. 17). För att uppnå detta syfte passar den kvalitativa forskningen bäst eftersom den 
typen av forskning intresserar sig för karaktären och egenskaperna hos någonting (ibid., s. 
15). Jag har även intervjuat enhetschefen för Majornas bibliotek för att ta reda på mer om 
planeringsprocessen samt hur uppdraget förmedlats och uppfattats.  
 

                                                 
4 Dessa var: projektplan, översikt samt verksamhetsplan och budget. För information kring övrig litteratur som 
använts se kapitel 3 s. 14-15. 
5 ”Innebär att aktörer beter sig annorlunda mot vad de skulle ha gjort om de inte vetat om att de utforskats.” 
(Repstad 1999, s. 124) 
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1.2.1 Avgränsningar 
 
I de flesta kommuner i landet finns det medborgarkontor vars uppgift är att ge samhällsservice 
åt medborgarna. Det finns många intressanta medborgarkontor på en mängd platser i landet 
som skulle kunna studeras. Jag bestämde mig för att begränsa min undersökning till de 
medborgarkontor som finns i Göteborgs Stad, dels beroende på tidsramen för uppsatsen men 
även på att det är här Majorna ska bedriva sin verksamhet. I statliga utredningar framförs tre 
syften med införandet av medborgarkontor: höjd servicenivå, effektivare verksamhet samt 
utvecklandet av den lokala demokratin (Justitiedepartementet 1999, s. 25f.). Utöver dessa 
framkom under arbetet med den här uppsatsen att det kan finnas ett fjärde syfte med att införa 
medborgarkontor (Björk 2000, s. 122). Eftersom det fjärde syftet handlar om att man vill 
behålla servicen på en ort/i en kommun i glesbygd ansåg jag inte att detta syfte var relevant 
för studien av medborgarkontor i en storstad. Detta syfte har därför inte kommenterats vidare i 
uppsatsen.  
 
Den strategiska planeringsprocessens nyckelaktiviteter kan enligt Sheila Corrall6 samman-
fattas i omvärldsanalys, strategiskt fokus samt genomförande (Corrall 1994, s. 1). Dessutom 
ingår i de flesta beskrivningar av processen någon form av utvärdering av resultaten (Bryson 
1995, s. 21). Jag har bestämt mig för att fokusera på två av dessa aktiviteter:  
 
- omvärldsanalys av interna och externa faktorer 
- utvecklandet av strategiskt fokus genom målformulering.  
 
I dessa båda aktiviteter ingår även ekonomiska överväganden från ledningens sida. 
Ekonomiska förutsättningar är en av framgångsfaktorerna som diskuteras i fokusgrupper men 
ekonomiska överväganden kommer i övrigt inte att belysas i uppsatsen. Genomförandet av 
den strategiska planen är en aktivitet som inte kommer att ingå i uppsatsen varför 
frågeställningar och analyser inom detta område utgår. Till viss del kommer diskussioner 
kring utvärdering att ingå när det anses relevant men i övrigt adresseras inte heller den här 
aktiviteten i uppsatsen.  
 

1.2.2 Arbetssätt  
 
Det angreppssätt, ”inifrån och ut”, som jag valt att utföra mina studier med innebär att ett 
avstamp tas i bibliotekets interna miljö och med det som utgångspunkt sker vidare insamling 
av data från andra medborgarkontor inom Göteborgs Stad. Förutom observationer och den 
litteraturgenomgång, som gett värdefull information om både medborgarkontor och strategisk 
planering inför den analytiska delen av uppsatsen, är det framtagandet av framgångsfaktorer 
med hjälp av fokusgrupper som utgör plattformen för de empiriska studierna. I den här 
studien använder jag mig av Critical Success Factors7 (CSF) som ett analysverktyg för 
datainsamling. Många författare inom strategisk planering, exempelvis Sheila Corrall, hävdar 
att det är vanligt att för mycket tid läggs på alltför omfattande datainsamling inledningsvis 
vilket gör att det blir svårt att dra slutsatser av resultatet (1994, s. 15). Jag har försökt 
begränsa mig genom att använda CSF och ett fåtal intervjuer i min insamling trots att det vore 

                                                 
6 Sheila Corrall är universitetsbibliotekarie vid universitetet i Reading och författare till flera böcker om 
strategisk planering.  
7 Översatt benämns dessa även i texten som framgångsfaktorer. För utförligare beskrivning se s. 24. 
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möjligt att samla in ytterligare material på flera nivåer, framförallt inom den egna stadsdels-
förvaltningen.  
 
Jag valde att använda mig av fokusgrupper i form av gruppdiskussioner med personalen på 
biblioteket i Majorna. Det kan finnas problem med att alla inte vågar uttrycka sin mening i 
grupp, vilket det är viktigt att vara medveten om vid dess genomförande (Larsson et al 2005, 
s. 171). Min bedömning i det här fallet var att eftersom personalen arbetar som ett team 
tillsammans med sin verksamhetschef i planeringen av medborgarkontoret, va r de vana vid att 
föra en öppen diskussion kring dessa frågor. I en gruppdiskussion kan även de problem 
uteslutas som en enkät kan medföra i form av att innebörden i de olika faktorerna som listats 
kan tolkas på olika sätt. Ursprungligen var avsikten att genomföra en fokusgruppdiskussion 
med en grupp på sex deltagare. På grund av sjukfrånvaro och andra omständigheter, 
genomfördes istället diskussionerna i två fokusgrupper med tre deltagare i varje, trots att 
mellan fyra och sju deltagare rekommenderas (ibid., s. 173).  
 
Det finns två former av fokusgruppdiskussioner, strukturerade eller ostrukturerade. Den 
strukturerade formen utgår från specifika frågor och den person som leder fokusgruppen styr 
diskussionen. I den ostrukturerade är ett ämne utgångspunkten och diskussionen blir mer lik 
vardagligt tal. I de diskussioner som genomfördes utgick deltagarna i grupperna från ett 
mellanläge mellan dessa två ytterligheter, eftersom det varken fanns specifika frågor eller 
enbart ett ämne att utgå ifrån. Detta mellanläge mellan strukturerad och ostrukturerad 
diskussion anses ofta vara att föredra (Larsson et al 2005, s. 173). Inom fyra i förväg utvalda 
kategorier hade ett antal framgångsfaktorer listats, vilka jag ansåg kunde vara av betydelse för 
Majornas nya medborgarkontor. Både kategorierna och faktorerna är delvis framtagna och 
omarbetade från Broadbent och Lofgren8 (Broadbent & Lofgren 1991, s. 103ff.).  
 
Fokusgrupperna hade en viss kunskap om medborgarkontor genom de studiebesök som 
genomförts vid andra medborga rkontor i Göteborg. Dessutom fanns i den ena fokusgruppen 
en bibliotekarie som arbetat i biblioteket när Majorna hade sitt förra medborgarkontor. 
Arbetet som informationsspecialister inom biblioteket gav även personalen i fokusgrupperna 
en erfarenhetsmässig bas som framgångsfaktorerna kunde relateras till. Resultatet av den 
listning som fokusgrupperna gjorde måste dock till viss del anses subjektiv och delvis 
hypotetisk, eftersom de inte har något eget medborgarkontor att referera till. 
 
Vid gruppdiskussionerna fördes anteckningar för att klarlägga hur de olika faktorerna 
bedömdes och motiveringen till varför vissa ansågs viktigare än andra. Anteckningarna 
sammanställdes och de som deltagit gavs möjlighet att lämna respons på innehållet i 
sammanställningen efteråt. De framgångsfaktorer som personalen valde ut vid 
gruppdiskussionerna rangordnades sedan av personalen på egen hand vid ett senare 
personalmöte. Avsikten med rangordningen var att identifiera de faktorer som personalen 
ansåg allra viktigast för att nå framgång med medborgarkontoret. Dessa faktorer bildade 
sedan en del av underlaget i de intervjuer som genomfördes vid andra medborgarkontor i 
staden.   
 
Via e-post skickades en förfrågan till de åtta stadsdelar som enligt Göteborgs Stads webbplats 
har medborgarkontor, om de hade någon skriftlig plan för verksamheten (Göteborgs Stad). 
Sex av de åtta medborgarkontor som mottog förfrågan svarade. Ett kontor ansåg att deras plan 
inte längre var relevant för dagens verksamhet och ett annat angav vissa övergripande 
                                                 
8 Marianne Broadbent arbetar som associate Dean vid Melbourne Business School och Hans Lofgren arbetar vid 
Victoria University, Centre of Economic Studies.  
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skrivningar i stadsdelens budget och verksamhetsplan som de skriftliga dokument de utgick 
ifrån i sin verksamhet. Ett av medborgarkontoren uppgav att de inte fungerade som 
medborgarkontor för närvarande. De övriga tre kontor som svarade att de hade någon slags 
skriftlig plan för sin verksamhet, ansåg jag var av störst intresse att kontakta och vid dessa 
genomfördes intervjuer (bilaga 2). De tre intervjuer som gjordes vid medborgarkontoren 
utfördes på plats under mars månad. Alla genomförda intervjuer, även den avslutande intervju 
som genomfördes med enhetschefen för Majornas bibliotek, bandades och transkriberades i 
efterhand.  
 
Vid de intervjuer som utfördes vid medborgarkontoren under mars månad utgjorde de 
framtagna framgångsfaktorerna en del av underlaget. Det var även av intresse att ta reda på 
mer om de rådande ekonomiska förutsättningarna och därför ingick även frågeställningar 
kring resurser, lokaler och personal. Intervjuerna innehöll även frågeställningar kring syftet 
med verksamheten samt hur de skriftliga måldokumenten utforma ts och används. 
Informanterna upplystes om hur det inspelade materialet skulle användas samt att de inte 
skulle namnges i uppsatsen.  
 
Den avslutande intervjun gjordes med enhetschefen för Majornas bibliotek i april 2006. Syftet 
med intervjun var att ta reda på mer om uppdraget, vad som gjorts i planeringsprocessen samt 
var personalgruppen stod i dagsläget. Informanten erbjöds att ta del av frågorna i förväg 
(bilaga 3) vilket är anledningen till att de är utformade som färdiga frågor istället för 
nyckelområden såsom är fallet med den intervjuguide som användes vid de övriga 
medborgarkontoren (bilaga 2). Även den här intervjun spelades in och transkriberades i 
efterhand. Informanten hade tidigare gett sitt medgivande till att Majorna fick namnges i 
uppsatsen och en förståelse för vad detta innebar för den egna anonymiteten fanns därför hos 
informanten. Jag gjorde dock informanten uppmärksam på att biblioteket är namngivet i 
uppsatsen och erbjöd informanten att ta del av den text som skrevs om intervjun innan den 
publicerades. 
 

1.2.3 Analys 
 
Det insamlade empiriska materialet i den här studien tolkas och analyseras med hjälp av 
referensramen. I den tolkning och analys som utförs spelar troligtvis mina egna positiva 
erfarenheter av målstyrt arbete en viss roll för de slutsatser som dras. I fokus för analysen står 
uppsatsens två överordnade frågeställningarna samt det övergripande syftet. Den 
vetenskapsfilosofiska utgångspunkten för den här studien utgörs av det hermeneutiska 
synsättet. Det hermeneutiska synsättet syftar till en förståelse av en texts mening och en 
inspelad och utskriven intervju ses då som en text som kan göras till föremål för tolkningar 
(Larsson et al 2005, s. 93). Den hermeneutiska tolkningsläran beskrivs som en cirkel eller 
spiral där man växlar mellan uppfattningar av de enskilda delarnas mening och den helhetliga 
meningen (Repstad 1999, s. 94). De tolkningar som gjorts av enskilda delar i det empiriska 
materialet har dels ställts i relation till vad som framkommit inom andra delar samt kopplats 
till de båda övergripande frågeställningarna och de två parallella syften som väglett arbetet. 
Givetvis har även den kunskap som inhämtats via litteraturgenomgången ställts i relation till 
övrigt material vid de tolkningar som gjorts. Tolkningsprocessen inom den kvalitativa 
forskningen har ett tydligt subjektivt element, där gjorda tolkningar kan spegla den egna 
uppfattningen i alltför hög grad, vilket jag är medveten om (ibid., s. 95).  
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Analysen av det insamlade materialet samt det förslag till en förenklad strategisk 
planeringsmodell som presenteras avslutningsvis leder fram till att frågeställningarna 
besvaras. När det gäller att formulera strategiska mål anser jag att det är ett arbete som 
personalen själv bör utföra tillsammans med sin ledning. Med utgångspunkt i det insamlade 
och analyserade materialet kommer jag därför enbart att föra en generell diskussion kring hur 
strategiskt fokus genom målformulering skulle kunna utformas.  
 

1.3 Tidigare forskning 
 
Den specifika koppling som görs i den här uppsatsen mellan medborgarkontor, strategisk 
planering samt bibliotek har inte kunnat återfinnas i någon enskild forskningsinsats. 
Forskningsöversikten innehåller därför ett urval av forskning inom de områden som ansetts 
ligga närmast till hands. Det som tagits med är forskning om Critical Success Factors, samt 
forskning inom områdena medborgarkontor och strategisk planering/målstyrning. Viss 
forskning som inte direkt hör till biblioteksområdet men ändå kan kopplas till de två senare 
områdena har tagits med där den bedömts som relevant för uppsatsens syfte och 
frågeställningar.  
 
I ett forskningsprojekt från 1990 samarbetade tre olika organisationer9 för att försöka 
identifiera värdet på sin biblioteksbaserade informationsservice. I forskningsrapporten 
”Priorities, performance and benefits: an exploratory study of library and information units” 
användes analysverktyget Critical Success Factors, för att identifiera de viktigaste faktorerna 
för framgång (Broadbent & Lofgren 1990). Författarna Broadbent och Lofgren menar i sin 
analys av CSF att det finns praktiska fördelar med konceptet inom biblioteks- och 
informationsområdet. I en magisteruppsats av Hooshang Kowssarie ”Critical Success Factors 
– an exploratory study of the University College in Borås” görs en liknande studie av 
Högskolans bibliotek i Borås (2001). Kowssarie kommer bl.a. till slutsatsen att CSF var 
applicerbart i den rådande kontexten.  
 
När det gäller medborgarkontor finns många statliga utredningar att tillgå vilka redogörs för i 
uppsatsens referensram på s. 14. Det finns en doktorsavhandling om medborgarkontor 
”Avsektoriserad lokal offentlig service – organisations teoretiska perspektiv på försöks-
verksamhet med medborgarkontor 1995-2000” (Björk 2000). Författaren Peder Björk 
kommer till slutsatsen att det finns fyra olika typer av mål med medborgarkontor där målet att 
utveckla den lokala demokratin varit det lägst prioriterade av dessa.  Det finns även 
magisteruppsatser från Biblioteks- och informationsområdet som handlar om 
medborgarkontor. En av dessa som kan vara av intresse i det här sammanhanget är 
”Samorganisation mellan folkbibliotek och medborgarkontor: en jämförande analys, med en 
studie av verksamheten vid tre biblioteksfilialer i Strängnäs kommun”, skriven av Per Flodin 
(1997). Uppsatsen behandlar frågan om hur rollen som generalist vid ett medborgarkontor 
stämmer överens med den traditionella bibliotekarierollen.  
 
När det gäller målstyrning finns en avhandling gjord av Johan Söderholm. I sin avhandling 
”Målstyrning av decentraliserade organisationer – styrning mot finansiella och icke-
finansiella mål” från Handelshögskolan i Stockholm, tar Johan Söderholm upp frågan om 
vilka mål decentraliserade företag målstyr sin verksamhet mot och hur detta sker (1998). 

                                                 
9 Dessa tre var: Australian Council of Libraries and Information Services, Centre for International Research on 
Communication and Information Technologies samt Australia’s telecommunications authority.  



 8 

Johan Söderholm kommer till slutsatserna att målstyrning har positiva effekter samt att 
målstyrningen under senare år haft en trend mot att använda sig av flera mål. Det finns även 
kritiska röster mot målstyrning och en sådan är artikeln ”Kritik av målstyrning av 
folkbildning” där författaren Bernt Gustavsson10 tar upp de svårigheter han anser följer med 
målstyrning inom kulturell verksamhet (1995).  
 
Angela Zetterlunds11 avhandling ”Att utvärdera i praktiken – en retrospektiv fallstudie av tre 
program för lokal folkbiblioteksutveckling” har med sitt innehåll varit av intresse för den här 
uppsatsen (2004). Avhandlingen har fokus på utvärdering, men behandlar även delvis de 
målstyrningsfrågor som kan vara kopplade till utvärdering. Angela Zetterlund beskriver tre 
strategier12 för utvärdering och menar att av dessa har den pragmatisk-politiska strategin bl.a. 
förtjänsten ’ … att länka utvärderingsarbetet till bibliotekets rådande ”politiska” agenda’.  
 
Boken ”Assessing the Public Library Planning Process” av Annabel Stephens13 representerar 
över ett decenniums forskning av folkbibliotekens planeringsprocess när det gällt använd-
andet av American Library Associations planeringsverktyg A Planning Process for Public 
Libraries (1995). Det finns enligt författaren två olika versioner av planeringsverktyget vilka 
båda utforskas i boken. Annabel Stephens kommer till slutsatsen att det finns många upplevda 
fördelar med planeringsverktyget men även problem vilka bildat underlag för förslag till 
förbättringar. I artikeln ”Planning for new library futures” tar Richard Dougherty14 upp 
frågan om strategisk planering i bibliotek. Dougherty menar att biblioteken måste börja 
planera för förändringar genom en aktionsorienterad strategisk planeringsprocess i vilken 
personalen involveras (2002).  

                                                 
10 Bernt Gustavsson är idéhistoriker och arbetar i dag som professor i pedagogik vid Örebro Universitet. 
11 Angela Zetterlund är verksam som lärare och forskare vid Institutionen Biblioteks- och 
informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan i Borås och Göteborgs universitet.  
12 Dessa är: den deltagarinriktade, den rationella-administrativa samt den pragmatisk-politiska strategin. 
13 Annabel Stephens är professor vid University of Alabama School of Library and Information Studies. 
14 Richard M Dougherty var President of the American Library Association  1990-1991, men har numera en egen 
konsultfirma. 
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2. Bakgrund 
 
I det här kapitlet redogörs för den kontextuella bakgrund som anses vara av betydelse för 
studien. Bakgrunden utgörs dels av stadsdelen Majorna med dess bibliotek samt av den 
verksamhet som ett medborgarkontor utgör. Inledningsvis görs en demografisk jämförelse 
mellan stadsdelen Majorna och Göteborgs Stad med hjälp av statistiska uppgifter från 
september 2005. Därefter beskrivs de politiska beslutsvägarna samt de verksamhetsområden 
som stadsdelsförvaltningen Majorna ansvarar för (Göteborgs Stad). Med hjälp av en 
utvärdering från 1995 ges därefter en bild av de erfarenheter som redan finns av 
medborgarkontor i Majorna. Den verksamhet som ett medborgarkontor utgör beskrivs sedan 
såväl i generella ordalag som mer specifikt i relation till de medborgarkontor som finns i 
Göteborgs Stad. Avslutningsvis görs en koppling mellan medborgarkontorens verksamhet och 
samhälleliga demokratisträvanden (Rapport från MBK-utredningen 1995, s. 61).  
 

2.1 Stadsdelen Majorna 
 
Majorna är en av 21 stadsdelar i Göteborgs Stad och i Majorna bor det cirka 29 000 personer. 
Med hjälp av tillgänglig statistik från september 2005 finns det vissa demografiska slutsatser 
som kan dras om stadsdelen Majorna vid en jämförelse med Göteborgs Stad. Stadsdelen har 
generellt sett en hög andel medborgare i åldersgruppen 25-44 år men en lägre andel barn och 
ålderspensionärer vid en jämförelse med staden i stort. Många har en hög utbildningsnivå och 
sin sektorstillhörighet inom kommunal eller statlig verksamhet samtid igt som antalet 
höginkomsttagare är lägre än för snittet i staden. Det finns relativt få utländska medborgare 
totalt i stadsdelen, en hög andel små bostäder samt många ogifta med barn (Göteborgs Stad 
2006).    
 
Politikerna i varje stadsdelsnämnd (SDN) fattar beslut om stadsdelens verksamheter. 
Nämndens fattade beslut ska genomföras av stadsdelsförvaltningen (SDF) som består av de 
tjänstemän som sköter stadsdelens verksamheter. De elva ledamöterna i stadsdelsnämnderna 
är politiskt tillsatta och har i princip samma politiska sammansättning som kommun-
fullmäktige. Dessa nämnder är därmed en avspegling av valresultatet och sorterar direkt under 
kommunfullmäktige. Inom vissa områden har en eller flera stadsdelsnämnder ansvar även för 
serviceuppgifter som vänder sig till hela eller delar av Göteborg. Inom Majornas verksamhets-
områden finns cirka 1400 anställda. SDF Majorna delar in sina ansvarsområden i fyra kärn-
verksamheter (Majorna 2006): 
 

- förskola, skola, fritid och kultur 
- äldreomsorg 
- individ- och familjeomsorg 
- funktionshinder 

 
 

Enligt Majornas webbplats finns SDN för att den lokala demokratin skall förbättras och det 
finns även en uttryckt ambition att det skall vara lätt att få kontakt med politikerna i 
stadsdelsnämnden och finnas goda möjligheter till påverkan innan beslut fattas. Via 
webbplatsen kan medborgarna ta del av protokoll från nämndens sammanträden samt budget- 
och årsrapporter. Som medborgare har man även möjlighet att skriva inlägg under rubriken 
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”Debatten” eller lämna medborgarförslag till stadsdelsnämnden via stadsdelens webbplats 
(Majorna 2006).  
 

2.1.1 Majornas bibliotek 
 
Majornas bibliotek inrättades 1902 och är ett av Göteborgs största stadsdelsbibliotek. Sedan 
1962 har biblioteket funnits i de nuvarande lokalerna på Chapmans torg. I biblioteket kan 
medborgarna få information om stadsdelsnämndens verksamhet men även ta del av annan 
samhällsinformation av intresse (Majorna 2006).  
 
Den budget som antagits för 2006 slår fast riktlinjerna när det gäller bibliotekets uppdrag. 
Utvecklingen av biblioteket nämns på flera ställen och det finns en uttalad ambition att 
fortsätta arbetet med att utveckla biblioteket till en modern mötesplats. Under rubriken 
”Demokrati” sägs det att ”biblioteket ska utvecklas till att också fungera som ett mini-
medborgarkontor”. Uppdraget till verksamheten fritid och kultur lyder på samma sätt. Som en 
del i den strategiska inriktningen för SDF nämns skapandet av en ännu mer attraktiv 
kommunal service. Uppdraget att utveckla biblioteket till att också fungera som ett mini-
medborgarkontor läggs gemensamt på informationschefen och enhetschefen för biblioteket. 
Uppföljningen ska ske genom genomfört uppdrag samt en årsrapport (Majorna 2006).  
 
Det nya medborgarkontoret ska öppnas den 1 september 2006. Enhetschefen planerade 
tillsammans med sin personal för ett antal studiebesök under våren 2006 vid andra med-
borgarkontor i staden för att få inspiration och idéer. En ny bibliotekarie anställdes som hade 
till särskild uppgift att hjälpa till med uppbyggnaden av det nya medborgarkontoret. 
Personalen bestämde sig tidigt för att döpa om den nya servicen till medborgarlots. En av 
anledningarna var att användningen av begreppet lots är inarbetat i stadsdelen. Biblioteks-
personalen tror också att namnbytet gör att medborgarnas förväntningar på servicen då kan 
hamna på en lägre nivå. Ett annat av de tidiga stegen i planeringsprocessen var att personalen 
gick ut med en enkät för att försöka ta reda vilken typ av informationsservice som majborna 
var intresserade av (Vill du ha lots? 2006). I informationsbladet nr 1 januari ”nyheter för 
majbor”, som skickades ut till alla hushåll i Majorna, fick medborgarna för första gången 
kännedom om medborgarlotsen. Informationen som gavs var att biblioteket fått nya resurser 
för att förbättra samhällsinformationen. Vidare fick medborgarna veta att ”En medborgarlots 
var under uppbyggnad och den var tänkt att underlätta för majbor som söker information om 
kommunal service eller behövde hjälp med att hitta rätt bland myndigheter” (nyheter för 
majbor 2006, nr 1 januari).  
 

2.1.2 Tidigare erfarenheter av medborgarkontor i stadsdelen 
 
Att starta upp ett medborgarkontor i Majorna är inte någonting nytt eftersom stadsdelen var 
först i Göteborg med att etablera en sådan verksamhet. Enligt uppgift från enhetschefen vid 
Majornas bibliotek sköttes medborgarkontoret inte av bibliotekarier den gången och 
verksamheten var samlokaliserad med stadsdelsförvaltningen. Detta beskrivs som ett 
”pionjärarbete” och skedde under 1994. Tanken bakom etableringen var att för framtiden 
skapa en ”ingång till all offentlig förvaltning” dvs. till såväl kommunal som statlig service 
(Rapport från MBK-utredningen 1995, s. 123). Medborgarkontoret lades dock ner efter drygt 
ett år och dåvarande personal skrev en sammanfattande utvärdering av sina erfarenheter.  
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I utvärderingen konstateras inledningsvis att eftersom något syfte inte formulerats för 
verksamheten baseras sig utvärderingen mest på personalens egna iakttagelser och 
förväntningar. När det gällde frågan om verksamheten nått ut till majborna menar författarna 
att de som haft behov av någon förvaltningstjänst också hittat till medborgarkontoret. Något 
underlag för att mer exakt besvara frågan fanns dock inte eftersom det inte gjorts någon 
undersökning (Beiring, Frejme & Wannerskog 1995, s. 5).  
 
Samverkan med övriga delar av stadsdelsförvaltningen tycks inte ha förekommit eftersom det 
konstateras att ingen, med något enda undantag, informerat personalen på kontoret om sådant 
som kunnat vara av medborgarintresse, eller använt sig av kontorets existens. Däremot har ett 
nära samarbete med andra intressenter inom staden funnits som t.ex. kommunupplysningen 
och andra medborgarkontor i staden (ibid., s. 9). Ett problem som uppges har gällt lokalerna. 
Många av de frågor medborgarna velat ha hjälp  med har gällt sekretessärenden där känsliga 
samtal kunnat åhöras inom medborgarkontoret (ibid., s. 8). Det konstateras även att 
förändringar i omvärlden haft stor betydelse för medborgarkontorets verksamhet och 
skuldsaneringslagen och barnomsorgslagen nämns som exempel. Andra arbetsuppgifter som 
t.ex. flyktingfrågor, turistfrågor och konsumentfrågor visade sig inte alls ha så stor betydelse 
som man förväntat sig (ibid., s. 6).  
 
Det mest efterfrågade har varit handläggningsärenden, vilka författarna anser är oförenliga 
med renodlade generalistuppgifter. Det konstateras även i rapporten att generalistrollen15 i 
betydelsen ”lite om mycket” inte passar in på Majornas medborgarkontor och föreslår istället 
en utökad tillgång till specialistkompetens som något att ta fasta på (ibid., s. 7). Personalens 
egna förväntningar på en stor genomströmning av människor infriades inte, men de ser ändå 
att en utveckling av medborgarkontorets inriktning kan vara en möjlighet att bättre 
tillfredsställa de krav majborna har på service. Slutligen konstateras att den 
”glesbygdsmodell” som använts som förlaga för Majornas medborgarkontor inte varit direkt 
överförbar utan behövt anpassas för att fungera i den egna specifika stadsdelen (ibid., s. 9).   
 

2.2 Medborgarkontor 
 
Medborgarkontor är en offentlig service, oftast i kommunal regi, vars uppgift är att kunna ge 
information och vägledning till medborgarna i olika samhällsfrågor. Ytterligare en tanke 
bakom medborgarkontoren är att de ska förbättra och effektivisera den offentliga 
verksamheten (Justitiedepartementet 1999, s. 4). Andra skäl till inrättandet av medborgar-
kontor kan vara närheten till medborgarna och att ärenden skall behandlas snabbare så att 
kostnaderna för förvaltningen blir lägre. Medborgarkontoren kan vara lokaliserade centralt i 
kommunens lokaler eller finnas i ett bibliotek. Tanken bakom lokaliseringen i biblioteken kan 
grunda sig på det faktum att biblioteken representerar de mest besökta institutionerna i 
lokalsamhället i många kommuner och att dess verksamhet ger en bas för samhälls-
information till medborgarna (Höglund 1997, s. 5). 
 
Utformningen och tillgången på medborgarkontor ser olika ut på olika ställen. Dessa 
skillnader kan bero på avsaknaden av generella bestämmelser för vilka uppgifter ett 
medborgarkontor ska ha och på vilket sätt servicen ska utformas. Antalet medborgarkontor 
har ökat stadigt och konceptet ”medborgarkontor” anses numera vara väl etablerat 

                                                 
15 Generalist är en person med mångsidiga kunskaper och dess motsats är en specialist (Svenska Akademiens 
ordlista över svenska språket).  
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(Justitiedepartementet 1999, s. 3). I Göteborgs stad finns det medborgarkontor vid 8 av de 21 
stadsdelarna. Enligt Göteborg stads webbplats har medborgarkontoren följande uppgift: 
 

Medborgarkontoren erbjuder dig personlig information och rådgivning. Här 
finns information om stadsdelen, kommunal och statlig förvaltning samt 
annan samhällsinformation. Här kan du även få hjälp med att komma i 
kontakt med de lokala politikerna. (Göteborgs Stad) 

 
En ny typ av elektroniska medborgarkontor har vuxit fram vilket t.ex. kan innebära att publika 
medborgarterminaler utplaceras på utvalda platser. De kan även tillgängliggöras via Internet 
och nås från hemmen i vissa fall. En ny typ av elektronisk medborgarassistent prövas för 
närvarande av ett par stadsdelar i Göteborg. Via stadsdelens webbplats kan medborgarna 
skriva sina frågor om förvaltningens verksamhet direkt och få svar via en ”robot” (Göteborgs 
Stad). Denna tjänst är tillgänglig dygnet runt, under förutsättning att man själv har Internet-
uppkoppling. Tanken bakom den elektroniska medborgarassistenten är i första hand att 
förbättra tillgängligheten men även att avlasta övriga verksamheter. Medborgarassistenten kan 
även användas av personalen på medborgarkontoret för att besvara frågor om förvaltningen 
och dess verksamheter (Muntlig källa vid SDF i Göteborg). 
 

2.2.1 Medborgarkontor och demokrati  
 
Demokratibegreppet kopplat till medborgarnas möjlighet att ta del av information och service 
är särskilt uttalat i rapporten ”Medborgarkontor i utveckling”. Författarna av rapporten ser i 
medborgarkontoren ett forum för demokratisk dialog mellan medborgarna och samhället och 
anser att utvecklingen av dessa bör stimuleras (Justitiedepartementet 1999, s. 5). De anser 
dessutom att den offentliga servicen bör bygga på följande principer: 
 

- Samverkan: Medborgare och företag skall i det enskilda ärendet bara behöva ta 
kontakt med en myndighet. 

 
- Tillgänglighet: Medborgare och företag skall kunna få information, ställa frågor och 

uträtta ärenden när det passar dem.  
 

- Delaktighet: Medborgare och företag skall känna till vilka tjänster som erbjuds och i 
vilka former det sker. De skall när som helst när så är möjligt kunna välja tjänster och 
ges tillfälle till dialog och möjlighet att lämna synpunkter på den verksamhet de berörs 
av.   

 
(ibid., s. 8)  
 
Författarna menar vidare i sin rapport att samhällsinformationen är central och att det är 
statliga myndigheter, kommuner och landsting som ska ansvara för att medborgarna får del av 
denna information. Detta ska möjliggöra för medborgarna att dels hävda sina idéer och 
intressen och dels att delta i den demokratiska processen (ibid., s. 9). Ett förslag från 
arbetsgruppen är att stimulera utvecklingen av lokala demokraticentra och de ser 
folkbiblioteken som en intressant lokalisering för den här verksamheten. En sådan inriktning 
finns redan i många av befintliga och planerade medborgarkontors verksamhet (ibid., s. 62f).  
 
Det är i första hand den lokala demokratin som anses stärkas genom medborgarnas kontakter 
med den offentliga förvaltningen. Samtidigt finns tankar om att insatser såsom 
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medborgarkontor ingår i ett större sammanhang som ett medel för att nå vidare mål, vilket 
följande citat kan belysa:  
 

Den representativa demokratin bygger på en aktiv dialog mellan 
medborgarna och de folkvalda. En väsentlig del av denna dialog är den 
information och opinionsbildning som bildar underlag för beslut. En annan 
viktig aspekt är hur medborgarna får information om de beslut som fattats, 
vilka rättigheter, skyldigheter och möjligheter de har, vilka regler som gäller 
i en viss situation och vart man vänder sig med sitt ärende. 
(Justitiedepartementet 1999, s. 44) 
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3. Referensram 
 
Referensramen inleds med en litteraturgenomgång där den litteratur som använts inom de 
utvalda områdena gås igenom. Detta följs av ett avsnitt om samhällsinformation där såväl 
medborgarkontorens framväxt som aktuell forskning tas upp. Därefter beskrivs olika sätt att 
dela in medborgarkontor i olika typer antingen beroende på vilket syfte som ligger bakom 
eller med hjälp av dess lokalisering och uppgifter. Avsnittet om samhällsinformation avslutats 
med ytterligare ett sätt att indela medborgarkontor där det är dess funktionsnivåer som utgör 
utgångspunkten. Området strategisk planering inleds med en bred översiktlig beskrivning av 
ämnet i stort. Därefter begränsas referensramen till strategisk planering inom offentlig 
verksamhet samt förändringsarbete och planering i bibliotek. En redogörelse görs därefter av 
ett par modeller för strategisk planering vilka använts inom biblioteksområdet. Avslutningsvis 
beskrivs två utvalda aktiviteter inom strategisk planering: omvärldsanalys samt strategiskt 
fokus.  
 

3.1 Litteraturgenomgång 
 
Det teoretiska ramverk som är aktuellt för detta uppsatsämne har begränsats inom två 
områden: samhällsinformation samt strategisk planering. Inom området samhällsinformation 
består litteraturen till största delen av offentliga utredningar. Den äldsta av de utredningar som 
använts är från 1993 och heter ”Medborgarkontor – redovisning av pågående utvecklings-
arbete” (Civildepartementet). Två senare utredningar ”Myndighetsutövning vid medborgar-
kontor” (Rapport från MBK-utredningen 1995) samt ”Medborgarkontor i utveckling” 
(Justitiedepartementet 1999) har också använts.  En doktorsavhandling ”Avsektoriserad lokal 
offentlig service – organisationsteoretiska perspektiv på försöksverksamhet med 
medborgarkontor 1995-2000” kompletterar dessa utredningar och ger även en mer aktuell bild 
av forskningsläget kring medborgarkontoren i dag (Björk 2000). Slutligen har även en 
slutrapport från ett projekt om samhällsinformation vid stadsbiblioteket i Göteborg ”Projekt 
samhällsinformation vid Göteborgs stadsbibliotek – slutrapport” använts (Eliasson, Nowé & 
Persson, 2002).  
 
När det gäller området strategisk planering visade sig litteraturen så omfattande att ett urval 
måste göras. ”Innovation Strategy Process” är en antologi utgiven 2005 som innehåller 
historik och utveckling inom strategy processing. Antologin har använts inledningsvis för att 
ge en bild av utvecklingen inom strategisk planering i stort (Kriger 2005) och var ämnet står i 
dag (Johnson, Melin & Whittington 2005). Därefter fokuseras strategisk planering inom 
offentlig verksamhet utifrån innehållet i böckerna ”Strategic Planning for Public and 
Nonprofit Organizations” (Bryson 1995) samt ”Organisationsteori för offentlig sektor” 
(Christensen et al 2005).  
 
När det gäller litteratur som är mer specifikt inriktad på strategisk planering inom 
bibliotekssektorn har några handböcker för biblioteksområdet använts. Dessa är ”Strategic 
Planning For Library And Information Services”(1994) och “Strategic Management for 
Information Services – a planning handbook” (2000) båda skrivna av Sheila Corrall, 
”Libraries, Mission and Marketing: Writing Mission Statementes That Work” av Linda 
Wallace (2004) samt “Success Factors for Fee-Based Information Services” författad av 
Irene Wormell (1996). Förutom den sistnämnda är dessa uteslutande producerade i de 
engelskspråkiga länderna.  
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Det finns en mängd internationellt producerade artiklar kring strategisk planering vilka 
återfunnits vid sökningar i de databaser för Biblioteks- och Informationsvetenskap som finns 
tillgängliga via Högskolebiblioteket i Borås. Dessa beskriver ofta utfallet av olika projekt där 
strategisk planering använts inom biblioteksområdet. Ofta har artiklarna förändringsarbete 
som utgångspunkt och kontexten utgörs av akademiska bibliotek. De som jag funnit vara av 
störst intresse var två artiklar från Library Journal ”Planning for New Library Futures” 
(Dougherty 2002) samt ”Saint Paul’s Strategic Plan” (Wilson 2005). De svenska artiklar 
som funnits relevanta är skrivna av Bernt  Gustavsson (1995), Lars Höglund16 (1997) samt 
Angela Zetterlund (1997). Artiklarna om strategisk planering samt övrig litteratur inom 
området har kompletterats med Angela Zetterlunds doktorsavhandling om utvärdering inom 
folkbibliotekssektorn ”Att utvärdera i praktiken – En retrospektiv fallstudie av tre program för 
lokal folkbiblioteksutveckling” (2004).  
 

3.2 Samhällsinformation 
 
I samband med att den offentliga sektorn decentraliserades, uppkom ett ökat behov av att 
utvärdera kommunernas verksamhet. När det gällde frågan om hur samhällsinformationen 
skulle nå ut till medborgarna tillsattes 1984 en statlig utredning: Informationsdelegationen. 
Informationsdelegationen menade i sitt betänkande att det i varje kommun bör finnas en lokal 
informationscentral som ger bred information om kommunal och statlig service samt hjälper 
till med kontakter till rätt myndighet (Informationsdelegationen 1984, s. 10). Dessa 
tankegångar aktualiseras när medborgarkontor som begrepp dyker upp i början på 90-talet. 
Som ett exempel kan nämnas Härnösands kommun där ett medborgarkontor öppnades 1990 
med stöd från Civildepartementet som ett led i ett omfattande förändringsarbete inom 
kommunen. Drygt ett år senare avvecklades dock kontoret och enligt Länsstyrelsens 
utvärdering var en tänkbar orsak till misslyckandet en bristande politisk förankring samt 
förvaltningarnas revirtänkande (Civildepartementet 1993, s. 15f).  
 
Våren 1992 inledde dåvarande Civildepartementet ett utvecklingsarbete med medborgar-
kontor (Rapport från MBK-utredningen 1995, s. 1). Syftet med dessa kontor var att 
”..förbättra medborgarnas kontakter med den offentliga förvaltningen” (Civildepartementet 
1993, s. 104). Ursprungstanken med inrättandet av medborgarkontoren var att tillhandahålla 
samhällsinformation och service på ett lättillgängligt sätt, men även att effektivisera 
förvaltningarnas verksamhet genom avlastning av enklare information och service (ibid., s. 
105). En arbetsgrupp gavs i uppdrag att följa och utvärdera utvecklingsarbetet med 
medborgarkontor. Frågor kring samverkan mellan olika förvaltningar och mellan statlig och 
kommunal verksamhet aktualiserades i direktiven för arbetsgruppen, vilket kan ses som en 
följd av erfarenheter från tidigare projekt. 1996 inrättades en ny arbetsgrupp av dåvarande 
Inrikesdepartementets chef för att följa och stödja utvecklingsarbetet med medborgarkontor. 
Som utgångspunkt för arbetet förelåg frågor kring en utvecklad demokrati och tillgången till 
samhällsinformation (Rapport från MBK-utredningen 1999, s. 3). 
 
I en doktorsavhandling om medborgarkontor från 2000 har författaren Peder Björk kommit 
fram till att dessa oftast uppstått i en turbulent omgivning och att intresset från myndigheter 
endast funnits då deras egen verksamhet stått inför ett nedläggningshot. Vid några få  tillfällen 

                                                 
16 Lars Höglund är professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Göteborgs universitet. 
 



 16 

har samarbete inletts under stabilare förhållanden och då med ett uttalat stöd från lokal och 
regional nivå (Björk 2000, s. 120). Förutom de skäl som angetts i tidigare utredningar för 
inrättandet av ett medborgarkontor såsom utvecklad service, effektivisering, utveckling av 
den lokala demokratin förs ytterligare ett skäl fram, nämligen att man velat behålla och 
utveckla servicen på en ort/i en kommun (ibid., s. 122). Utvecklingen av lokal demokrati är 
lägst prioriterat och minst förekommande bland de studerade medborgarkontoren. Resultatet 
visar att politiker saknat intresse och visioner i frågan. Bland nystartade medborgarkontor har 
det däremot visat sig att intresset hos politiker ökat och på vissa håll har det varit politiker 
som drivit frågan (ibid., s. 141f). I samtliga studerade fall finns någon form av revirkonflikt 
mellan medborgarkontor och förvaltning vilken kan vara av både dold och öppen karaktär. 
Vanligast är att överföringen av uppgifter till medborgarkontoret skapat oro hos 
tjänstemännen (ibid., s. 152). Viktiga faktorer för utformningen och verksamhetens framgång 
är utformningen av lokaler, öppettider och hur pass centralt placerat kontoret är på orten 
(ibid., s. 144-147). Dessutom är det viktigt att verksamheten har ett starkt uttalat stöd från 
ledningen då medborgarkontoren ofta upplevs som en separat avskild aktivitet från andra 
verksamheter (ibid., s. 149). Författaren menar att det finns tydliga beröringspunkter med 
bibliotekens traditionella funktioner men att bibliotekspersonalen ofta är negativ till den här 
verksamheten. Anledningen skulle kunna vara att det är en konkurrerande verksamhet, att den 
upplevs som störande samt att personalen vill se sin verksamhet som neutral och fristående 
från myndigheter (Björk 2000, s. 158f). Det konstateras i avhandlingen att i de medborgar-
kontor där utveckling har skett har man agerat pro-aktivt och tagit till vara plötsligt uppkomna 
möjligheter, vilket indikerar att det är viktigt att ha en flexibel organisation (ibid., s. 184). 
 
Göteborgs stadsbibliotek har under några år drivit ett projekt om samhällsinformation som är 
av intresse i sammanhanget. Projektet handlade inte uttryckligen om ett medborgarkontor, 
men samhällsinformationens beskrivna funktion och syfte tangerar ändå området. I en rapport 
från Demokratirådet 1998 fastslogs att många medborgare hade ett lågt intresse och lite 
kunskap om grundläggande demokratifrågor. Samhällsavdelningen vid Göteborgs 
stadsbibliotek tog fasta på detta när projektet ”Från SDN till FN” startades 1999 i syfte att nå 
de passiva medborgarna och skapa ett offentligt rum för debatt och kritik (Eliasson, Nowè & 
Persson 2002, s. 5). I slutrapporten kring projektet påpekar författarna att det är svårt att 
bedöma huruvida projektet uppnått sitt mål eftersom det är svårt att få specifik statistik, men 
även att det finns brister i projektets målformulering (ibid., s. 9). Det hävdas också att 
biblioteket, genom att analysera vilka behov som redan är tillfredsställda genom andra 
kanaler, skulle ha kunnat hitta sin egen ”nisch” i samarbete med andra instanser. Bibliotekets 
nedskrivna vision av verksamheten var: ” … att bli den bästa förmedlaren av samhälls-
information i Göteborg, i samarbete med andra instanser.” (ibid., s. 17)  
 

3.2.1 Olika typer av medborgarkontor 
 
1994 fick några forskare från Mitthögskolan i Sundsvall i uppdrag av Civildepartementet att 
utvärdera försöksverksamheten med medborgarkontor (Justitiedepartementet 1999, s. 25). 
Forskarna kom bl.a. fram till att medborgarkontoren kan kategoriseras i tre olika grupper, där 
själva syftet med verksamheten är det som skiljer sig åt. Följande tabell ger en översikt av de 
skillnader som framkommit vid utvärdering av pågående försöksverksamhet mellan dessa tre 
grupper:   
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Tabell 1 
Skillnader mellan medborgarkontor  
 
Syfte Vad Hur Konsekvenser Förekomst 
1. Höjd 
servicenivå 

Enkel och snabb 
ärendehantering, 
bättre 
tillgänglighet 

Utbyggnad av 
den offentliga 
strukturen 

Begränsade för den 
politiska och 
administrativa 
strukturen. De 
internorganisatoriska 
frågorna kommer inte i 
fokus 

Är den klart 
dominerande 
gruppen och 
förekommer ofta 
ensam. Betonas i 
alla studerade 
försök som 
utvärderats.  

2. 
Effektivare 
verksamhet 

Koncentration av 
okomplicerade 
och frekventa 
ärenden 
effektiviserar 
serviceproduktio-
nen. Ska avlasta 
specialisterna.   

Ärenden och 
resurser 
omfördelas 
mellan befintlig 
verksamhet och 
medborgarkontor 

Påtagliga konsekvenser 
för den administrativa 
strukturen hos de 
involverade 
myndigheterna. 
Internorganisatoriska 
frågor kommer i fokus.  

Denna grupp är 
vanlig men 
förekommer inte 
ensam.  

3. Utveckla 
den lokala 
demokratin 

Förbättra 
dialogen mellan 
medborgarna och 
den offentliga 
strukturen.  

Planutställningar, 
politikerträffar 
och en närmare 
kontakt med 
allmänheten.  

Realiserandet av detta 
mål skulle påverka 
både den administrativa 
men framförallt den 
politiska strukturen.  

Denna grupp 
förekommer i 
väsenligt mindre 
utsträckning än de 
två övriga och 
aldrig ensam.  

(Justitiedepartementet 1999, s. 25f)  
 
En annan indelning av medborgarkontor i olika typer gjordes av en arbetsgrupp vid 
Inrikesdepartementet vid en kartläggning våren 1997. Medborgarkontoren delades då in i 
följande typer: 
 

- Samlat informationskontor där kommunen för samman sin interna och externa 
service och information till en gemensam funktion, exempelvis i ett bibliotek.  

 
- Kommunala medborgarkontor en plats dit kommunen för över viss beslutanderätt 

som bemannas av samhällsvägledare. Servicen är integrerad och innebär en samverkan 
mellan olika kommunala förvaltningar.  

 
- Samlokaliserad service gemensam lokal med personal från både kommunala 

förvaltningar, landsting och statliga myndigheter. Personalen har behörighet att 
handlägga sina ärenden full ut.  

 
- Integrerade medborgarkontor den kommunala servicen och informationen 

kompletteras med uppgifter från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och 
Skattemyndigheten. Man kan använda varandras personal samt handlägga och fatta 
beslut i vissa ärenden.  

 
Enligt arbetsgruppens kartläggning var de flesta av de befintliga medborgarkontoren av typen 
kommunala medborgarkontor eller samlade informationskontor (ibid., s. 19).  
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3.2.2 Funktionsnivåer  
 
Ett viktigt verktyg för att avgöra funktionsnivån på en informationsservice till medborgarna 
går att finna i ett projekt från Kommunernas Landsförening i Danmark. Projektet går under 
benämningen ROSA och syftet med projektet var ursprungligen att utveckla nya kommunala 
tjänster. Förkortningen ROSA står för: Rationell Organisering och Service Administration. 
Förvaltningsuppgifterna delas enligt ROSA-modellen upp i åtta olika nivåer enligt nedan: 
 

1. Receptionsuppgifter 
- utlämning av material 
- allmän information 

 
2. Informationsuppgifter 
- vägledning och hänvisning 

 
3. Fackvägledningsuppgifter 
- hänvisningar per post och telefon 
- val mellan olika regelverk 

 
4. Lag- och regeluppgifter 
- enklare ärendebehandling 
- expeditionsgöromål 
 
5. Utredningsuppgifter 
- rådgivning om möjligheter 
- regeltolkning 
 
6. Specialistuppgifter 
- tyngre och komplicerade ärenden 
- ärenden som kräver särskild kompetens 
 
7. Ledningsuppgifter  
- samordning, kontroll och förvaltningsutveckling 
 
8. Politiska uppgifter 
- presidieuppgifter 
- mål och ramar 

 
(Rapport från MBK utredningen 1995, s. 61) 
 
Nivå 1-3 kan ses som att den främsta uppgiften är att visa medborgarna till rätta i det 
kommunala systemet med exempelvis allmän information, enklare rådgivning, utlämning av 
blanketter och broschyrer men även hjälp till att fylla i olika ansökningar. Nivåerna 4-6 ingår i 
en specialisthandläggares uppgifter såsom kvalificerad ärendehandläggning och 
beslutsfattande. Enligt rapporten ”Myndighetsutövning vid medborgarkontor” ingår inte 
nivåerna 7 och 8 i en specialisthandläggares arbetsuppgifter i traditionell svensk offentlig 
verksamhet (ibid). 
 
Personalen på medborgarkontoret kan bestå av bibliotekarier eller informatörer av olika slag. 
En ny yrkeskategori, samhällsvägledare, har skapats i samband med den kraftiga ökningen av 
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medborgarkontor. Personalen på medborgarkontoren är tänkta att vara generalister som, 
förutom att kunna ge information, service och rådgivning, kan hantera olika typer av 
kommunala och statliga uppgifter. Om medborgarkontoret har tagit över en viss del av 
enklare handläggningsärenden inom flera verksamhetsområden, är det tänkt att generalist-
handläggare ska kunna hantera dessa (Rapport från MBK utredningen 1995, s. 50). 
Medborgarkontoren ska främst handlägga enklare, frekventa ärenden i direkt samverkan med 
kunden. De ska inte ersätta de specialiserade förvaltningarna utan enbart fungera som en 
snabb och bred service. För mer avancerade ärenden ska de hänvisa vidare till specialister 
inom förvaltningen (ibid., s. 295).  
 

3.3 Strategisk planering 
 
Strategisk planering var ursprungligen något som användes för militära ändamål. Syftet var att 
möjliggöra en planering som gav möjligheter att skaffa sig fördelar gentemot sin fiende 
(Lerner 1999). Att skaffa sig konkurrensmässiga fördelar gentemot sina medtävlare är ett 
nyckelkoncept inom strategisk planering som fortfarande gäller i allra högsta grad. Ett annat 
nyckelkoncept inom strategisk planering, som utvecklats och blivit allt viktigare under senare 
år, är förmågan att planera för och hantera förändringar i omvärlden. Syftet med strategisk 
planering kan därmed sägas vara att försöka förutse och förbereda sig inför framtida 
händelser. Organisationer behöver kunna förutsäga framtiden till en viss grad, men samtidigt 
vara tillräckligt flexibla för att anpassa sig till oförutsedda händelser (Corrall 1994, s. 3). 
Strategisk planering är ett verktyg organisationer kan använda sig av för att uppnå detta syfte. 
Den strategiska planeringen bestämmer en inriktning av verksamheten samt vad som ska 
göras för att nå dit.  
 
Synen på strategisk planering som en process härrör från början av 70-talet. Istället för att se 
strategisk planering ur ett makroperspektiv, började det istället ses som ett organisatoriskt 
fenomen. Faktorer inom organisationen ansågs viktiga och ibland även avgörande för 
utkomsten av strategierna (Johnson, Melin & Whittington 2005, s. 177). Detta holistiska sätt 
att se på den strategiska processen lägger betydande vikt vid socialt samspel och kontextuell 
förståelse. Den strategiska processen är inte längre enbart en fråga för ledningen utan i högsta 
grad något som alla är delaktiga i. Det finns i dag flera olika sätt att se på den strategiska 
processen, vilket utgör en del av komplexiteten inom området. De viktigaste skolorna inom 
området är the resource-based, the activity-based, the knowledge-based samt en idag 
framväxande skola som kallas micro-strategizing (Kriger 2005, s. 167). Några av de 
forskare17 som propagerar för en mikrobaserad syn hävdar att det är dags att forskningen inom 
området idag fokuserar på den strategiska processen från ett mikroperspektiv: 
 

More specifically we call for an emphasis on the detailed processes and 
practices which constitute the day-to-day activities of organizational life and 
which relate to strategic outcomes.  

 
Dessa forskare menar att det är dags att man tittar närmare på detaljerade processer och 
dagliga aktiviteter inom organisationerna, eftersom dessa är av stor betydelse för resultatet av 
den strategiska processen. De ser konceptet micro-strategizing som aktivitetsbaserat eller 
praktikbaserat och hävdar att det inte räcker att se på organisationer ur ett makroperspektiv för 
att förstå den strategiska processen (Johnson et al 2005, s. 176).   

                                                 
17 Gerry Johnson, Leif Melin och Richard Whittington.  
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Det finns en mängd olika definitioner av vad strategisk planering är. I den definition som 
ligger till grund för mycket av innehållet i den här uppsatsen, beskriver John Bryson18. 
strategisk planering som:  
 

..a disciplined effort to produce fundamental decisions and actions that shape 
and guide what an organization is, what it does, and why it does it. (Bryson 
1995, s. 4f) 

 
John Bryson menar att strategisk planering kräver effektiv insamling av information, 
utvecklande av olika strategiska alternativ samt ett framtidsorienterat förhållningssätt, för att 
bästa resultat ska kunna uppnås (ibid., s. 5). Den strategiska planeringsprocessen består, enligt 
samma författare, egentligen bara av ett antal koncept, procedurer och verktyg som är 
framtagna för att hjälpa ledare och chefer att tänka och agera strategiskt (ibid., s. 9). Med 
hjälp av dessa verktyg och procedurer, måste även den strategiska planen skräddarsys för att 
passa varje specifik organisation och situation där den ska användas. Strategisk planering kan 
ses som ett sätt att hjälpa organisationer att hantera ändrade förutsättningar (ibid., s. 20).  
 

3.3.1 Strategisk planering inom offentlig verksamhet  
 
Det finns de som hävdar att det är viktigare att se likheter mellan privata organisationer och 
offentlig sektor snarare än skillnader, medan andra menar att det finns flera fundamentala 
skillnader som måste tas i beaktande (Christensen, Lægreid, Roness & R?vik 2005, s. 16). Det 
som är specifikt för offentlig verksamhet och därmed skiljer dem åt från privata 
organisationer, är att de har en folkvald ledning som de ansvarar inför. Detta innebär att de 
handlar på uppdrag av politiskt valda organ och har en mängd olika hänsyn, inom olika 
områden, att ta tillvara vilka kan bestå av: 
 

… politisk styrning, kontroll, representation och deltagande från berörda 
parter, medbestämmande från anställda, lyhördhet inför användare, öppenhet, 
offentlighet och insyn i beslutsprocesser, förutsägbarhet, likabehandling, 
neutralitet, tjänstekvalitet, yrkesmässigt oberoende, politisk lojalitet och 
kostnadseffektivitet. (Christensen et al 2005, s. 17) 
 

Det här sättet att fungera betecknas som multifunktionellt och innebär att offentliga 
organisationer kan vara särskilt utsatta för kritik samtidigt som det öppnar upp för flexibilitet 
och inflytande för anställda (Christensen et al 2005, s. 17). Något som också anses typiskt för 
offentliga organisationer är att de är kollektivt orienterade mot att nå sina mål, vilket kräver 
specialiserad och samordnad aktivitet. Christensen et al hävdar att mål inom offentliga 
organisationer generellt sett är komplexa och vaga och dessutom försöker prioritera mellan 
sina olika hänsynstaganden (s. 111). Att målen ofta medvetet är oklara kan bero på att de är 
konstruerade på det sättet. Oklara mål har den fördelen att ledningen blir mer flexibel när det 
gäller att fatta beslut men nackdelen är att det kan skapa problem om var ansvaret ligger i ett 
politiskt-administrativt system (ibid., s. 102). Ur ett kulturellt perspektiv kan dessa komplexa 
och vaga mål vara ett uttryck för ett behov av att få till stånd gemensamma politiska lösningar 
(ibid., s. 111).  
 

                                                 
18 John M Bryson är professor of planning and public affairs vid University of Minnesota och konsult inom 
ledarskap och strategisk planering för offentliga organisationer både i USA och i andra länder. 
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I dag arbetar offentliga organisationer utifrån ett mål- och resultatstyrningssystem, istället för 
att som tidigare använda sig av regelstyrning. Mål- och resultatstyrning infördes i Sverige i 
och med att kompletteringspropositionen 1988 beslutades av riksdagen (Christensen et al 
2005, s. 114). Tanken med målstyrningen var att den skulle vara framtidsorienterad och 
innehålla en klar mål- och medelorientering samt sätta fokus på konsekvensorientering (ibid., 
s. 116). Innebörden har blivit att offentliga verksamheter allt starkare försökt att 
operationalisera sina mål samt utvärdera resultatet av dem. Systemet är kontroversiellt och 
kritik har framförts att det finns en tendens att mäta det som är lätt att mäta, dvs. kvantitativa 
faktorer, på bekostnad av faktorer av kvalitativ karaktär (ibid., s. 114).  
 
I en artikel från 1995 kritiserar Bernt Gustavsson målstyrningen inom folkbildningssektorn. 
Han menar att det finns en inbyggd konflikt mellan målstyrning och folkbildning och att 
tekniken att målstyra passar synnerligen illa för kulturell verksamhet. Bernt Gustavsson 
menar att styrformen etablerats främst i syfte att effektivisera eller lägga ned och att 
måttstocken för produktivitet när det gäller kultur och bildning inte kan vara detsamma som 
vid tillverkningen av bilar (Gustavsson 1995, s. 75). Enligt Bernt Gustavsson har det visat sig 
att korrelationsgraden mellan uppställda mål och faktiskt förverkligade mål nästan alltid är 
väldigt låg (ibid., s. 78).  
 

3.3.2 Förändringsarbete och planering i bibliotek   
 
Inom offentlig verksamhet har de ekonomiska ramarna under senare år utsatts för betydande 
påfrestningar. Det har blivit allt viktigare för verksamheter inom den offentliga sektorn, 
såsom biblioteken, att både kunna bibehålla sin kvalitet och samtidigt befästa sin position 
gentemot privata konkurrenter. För att lyckas med detta är det viktigt att skaffa sig 
”konkurrensmässiga fördelar” vilket är ett av nyckelkoncepten inom strategisk planering. Den 
offentliga sektorn har haft svårt att svara upp mot de nya krav som ställs av medborgarna i 
samhället när det gäller tillgänglig informationsservice inom den offentliga sektorn (Wormell 
1996, s. 12). Detta talar för att det finns ett behov av att utforma och sköta nya informations-
tjänster på ett effektivt sätt. Att se strategisk planering som lösningen på problemet, är en 
utgångspunkt Sheila Corrall tar fasta på i sin handbok: Strategic Management of Information 
Services – a planning handbook där hon hävdar att:  
 

… services which are planned and managed strategically will be more 
effective and successful than those that are not. (Corrall 2000, s. 1f.) 

 
Styrformerna för den svenska offentliga sektorn har förändrats i och med införandet av mål-  
och resultatstyrning vilket inte längre gör det möjligt att arbeta enligt tidigare mönster med 
vaga mål och alltför motstridiga uppfattningar om effektivitet och måluppfyllelse. Dessutom 
tycks mål för den uppföljning och utvärdering som äger rum saknas (Zetterlund 2004, s. 28). I 
sin doktorsavhandling pekar Angela Zetterlund på att folkbiblioteken skiljer sig från andra 
bibliotekstyper genom sin direkta styrning av politiska församlingar, långa historia och djupt 
rotade traditioner. Hon menar att detta inneburit att biblioteken utvecklat en uppsättning 
institutionsspecifika regler för hur verksamheten ska skötas. Inom folkbiblioteken saknar man 
därför standardiserade metoder och osäkerheten är generellt större när nya verksamheter ska 
utvecklas (ibid., s. 34f).  
 
Det finns empiriska studier som visat att biblioteken utvecklas på liknande sätt som, samt i 
samspel med, andra offentliga institutioner. Förändringarna sker genom styrimpulser som kan 
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komma från en politiskt överordnad beslutsprocess, från en förvaltning eller från det 
omgivande samhället (Zetterlund 1997, s. 88). Utmärkande för biblioteken som institutioner 
är att de förändras långsamt och saknar central reglering. Biblioteken har en stark lokalt 
förankrad institutionell bas (ibid., s. 89). Detta kan exempelvis innebära att bristen på skriftlig 
dokumentation gör att: ”… man i praktiken inte vet vart man är på väg eller när man kommit 
fram utan bara håller igång med verksamheten ändå.” (ibid., s. 95)  
 
Enligt Lars Höglund är kvalitetsuppföljning och resultatmätning inom biblioteksområdet ofta 
ofullständig och saknar en djupare analys. Han menar vidare att problemen med komplexa 
och svårdefinierade mål, teknisk förändring och en påtaglig utmaning att hävda en strategisk 
ställning bland aktörerna i informationssamhället är likartade i olika länder (1997, s. 18). 
Angela Zetterlund konstaterar i sin avhandling om utvärdering på folkbibliotek, att mätbara 
mål är ovanligt och att det ofta råder oenighet om dem vilket gör dem problematiska (2004, s. 
261). Föreställningen att målen föregår utformningen av medel stämmer inte med hennes 
studie och hon menar att förståelsen av innebörden i målen kommit ganska sent i processen 
(Zetterlund 2004, s. 248). Målen tycks inte fungera som utgångspunkter för den utvärdering 
som ska göras, enligt gällande målrationella normer (ibid., s. 262). De anses inte 
utvärderingsbara eftersom de vanligen formuleras i breda och vaga termer (ibid., s. 261). Det 
finns en del som idag anser att biblioteken har behov av att bryta upp sina traditionella 
mönster och anpassa sig bättre till samhällsutvecklingen. För att detta ska ske behöver 
biblioteken arbeta mer medvetet med strategisk förändring och utveckling (Zetterlund 1997, s. 
89).  
 
I artikeln ”Planning for New Library Futures” menar Richard Dougherty att biblioteken 
måste planera för förändringar, inte enbart reagera i efterhand. Enligt honom har den 
strategiska planeringen på sistone öppnat vägen till nya processer, vilka är utformade för att 
bättre kunna skapa en ny framtid. Han anser att det är av stort värde att ta del av dessa 
processer. Att använda sig av omvärldsbevakning, fokusera på visioner och relationerna till 
organisationens omgivning anser han vara ett stort framsteg jämfört med tidigare 
planeringstekniker som biblioteken använt sig av. Richard Dougherty menar att detta uppnås 
genom att man skapar en vision som kopplas till en aktionsorienterad strategisk 
planeringsprocess. Det är enligt honom avgörande för ett gott resultat att personalen 
involveras i processen. Andra viktiga områden är att man tar lärdom av tidigare erfarenheter 
innan man fokuserar på framtiden, söker stöd på alla nivåer i organisationen samt identifierar 
och prioriterar bland olika alternativ. Han varnar även för planeringsprojekt som är alltför 
ambitiösa, då dessa kan leda till utmattning hos personalen när väl planen ska genomföras 
(Dougherty 2002).  
 

3.3.3 Strategiska planeringsmodeller 
 
I ett projekt från 2005 beskrivs the Saint Paul Public Library’s strategiska planeringsprocess. 
Konsulter användes för att guida projektet och processen beskrivs som tidskrävande och 
dyrbar. Trots detta hävdas i artikeln att det varit mödan värt. Processen påbörjades 2003 och 
planen beräknades vara färdig till hösten 2005. Man använde sig av de riktlinjer som the 
Public Library Association tagit fram the NEW Planning for Results. I processen ingår att 
identifiera kritiska områden som ska beskrivas i planen (Wilson 2005). De riktlinjer som 
biblioteket använt sig av delas in i en sjustegs-process: 
 

1. Assessing community library needs 
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2. Evaluation current library services and resources 
3. Determening the role of the public library in its community 
4. Setting goals, objectives and priorities. 
5. Developing and evaluating strategies for change. 
6. Implementing the strategies. 
7. Monitoring and evaluating progess towards goals and objectives. 

 
(Stephens 1995, s. 10f) 
 
En annan modell för strategisk planering The Strategy Change Cycle  som tagits fram av John 
Bryson, prövades vid ett universitetsbibliotek i Indiana. Anledningen till att man ville testa 
modellen var att man blivit besviken på tidigare ansträngningar inom planeringsområdet. 
Författarna anger själva de tidigare rationella modellernas anpassning till den privata sektorn 
som en tänkbar anledning till misslyckandena. De menar att John Brysons modell var 
tidskrävande att genomföra men ändå bättre anpassad till deras verksamhet än de tidigare 
rationella modellerna. Det är framförallt allt att denna strategiska planeringsmodell baseras på 
politiskt beslutsfattande som gör att författarna av artikeln anser den effektiv för akademiska 
bibliotek (McClamrock, Byrd, Sowell & Steven 2001). John Brysons modell delas in i tio 
olika aktiviteter/steg enligt följande: 
 

- Setting the organization’s direction 
- Formulating broad policies 
- Making internal and external assessments 
- Paying attention to the needs of key stakeholders 
- Identifying key issues 
- Developing strategies to deal with each issue 
- Planning review and adoption procedures 
- Implementing planning 
- Making fundamental decisions 
- Taking action 

 
(Bryson 1995, s. 21) 
 
I ovan angivna exempel går både skillnader och likheter mellan de båda modellerna att utläsa. 
Det tycks råda konsensus kring vad strategisk planering innebär samt vilka huvudsakliga 
aktiviteter som ingår. Däremot är olika författare inte överens om i vilken ordning de olika 
aktiviteterna kommer eller hur många steg som ingår i varje. Det går ändå att urskilja att den 
strategiska planeringsprocessen består av följande fyra huvudaktiviteter: 
 

- omvärldsanalys 
- strategiskt fokus  
- genomförande  
- uppföljning och utvärdering 

 

3.3.4 Omvärldsanalys 
 
För att kunna utnyttja kraften i förändringar till sin fördel, se möjligheterna, är det viktigt att 
kunna tolka trender och se in i framtiden (Nelke 2003, s. 13). Det är därför viktigt att skaffa 
sig kunskaper om vad som händer i omvärlden och ta del av hur andra gör (ibid., s. 16). För 
att kunna definiera sin verksamhet i formulerandet av strategiskt fokus är det nödvändigt att 
först göra en omvärldsanalys för att kunna identifiera de drivkrafter och andra faktorer som 
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kan påverka den, både nu och i framtiden. En bedömning ska göras genom att information om 
såväl den interna verksamheten som den egna sektorn ur ett större perspektiv samlas in och 
analyseras. Utgångspunkten för omvärldsanalysen är att organisationen först skaffar sig en 
klar bild av sitt eget verksamhetsområde för att därefter även se till andra externa faktorer. 
Den data som samlas in ska därmed innehålla både interna frågor av vikt, trender inom den 
egna sektorn samt extern påverkan (Corrall 2000, s. 26).  
 
Det finns en mängd olika analysmetoder att använda sig av för att identifiera de nyckel-
områden som är av vikt för den fortsatta strategiska planeringen. Några analysverktyg som 
nämns ofta inom strategisk planering för informationssektorn är SWOT-analys 19, PEST-
faktorer20 samt Benchmarking21. Ett annat verktyg för analys är det som går under 
benämningen Critical Success Factors. Innebörden i CSF är att med hjälp av olika tekniker 
försöka identifiera de faktorer som är avgörande för framgång inom en organisation. Enligt 
Broadbent & Lofgren är det endast 20 % av de tänkbara faktorerna som verkligen är av 
avgörande betydelse och identifieringen av dessa är själva syftet med metoden (Broadbent & 
Lofgren 1991, s. 16). Tanken med den här kartläggningen är att skapa möjligheter att 
kontrollera just dessa viktiga områden. CSF-analysen erbjuder en strukturerad teknik som 
samtidigt är flexibel och anpassningsbar till den kontext inom vilken den ska användas. Den 
är dessutom väl etablerad sedan många år tillbaka och har använts såväl inom biblioteks-
området som inom andra områden. När CSF används finns det olika nivåer att ta hänsyn till 
vid analysen, från den individuella nivån på mikronivå upp till faktorer som påverkar hela 
sektorn nationellt/internationellt. Dessa avgränsas till fyra hierarkiska nivåer på: 
 

- individuell nivå 
- verksamhetsnivå 
- organisationen som helhet 
- sektorn som helhet 

 
Ett flertal tillvägagångssätt kan användas vid en CSF-analys såsom intervjuer, enkäter, 
gruppdiskussioner, dokumentanalys osv. Broadbent och Lofgren propagerar för att en 
kombination av metoder är att föredra. De betonar vikten av att ha en god kännedom om både 
verksamheten samt den organisation inom vilken metoden ska användas (Broadbent & 
Lofgren 1991, s. 17). Utgångspunkten som dessa båda författare använt sig av inom 
biblioteksområdet, var att lista olika faktorer inom de för verksamheterna relevanta områden 
som skulle analyseras. Sedan värderades faktorerna enligt någon på förhand given skala så att 
de därefter kunde rangordnas. Detta resulterade i en lista som visade på vilka som var de 
viktigaste faktorerna för verksamheternas framgång (ibid., s. 20f). De framgångsfaktorer som 
identifieras genom CFS ska röna en speciell uppmärksamhet samt bevakas kontinuerligt 
(Wormell 1996, s. 24). 
 

3.3.5 Strategiskt fokus 
 
När en gemensam bild av verksamhetens framtida utformning i form av visioner och 
värderingar ska formuleras görs detta i form av strategiskt fokus. Att formulera strategisk 
fokus innebär att uttrycka en önskade framtid och inriktning i form av ett antal mål. Målen 
                                                 
19 SWOT står för Strength, Weakness, Opportunities, Threats.   
20 PEST står för Politics, Economics, Society, Technology. 
21 Benchmarking är ett sätt att jämföra sig med andra, liknande verksamheter för att avgöra viktiga 
framgångsfaktorer. 
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kan ha olika funktion, gälla på olika hierarkiska nivåer samt skilja sig åt när det gäller 
tidsramarna. Utgångspunkten är de mål som gäller för organisationen som helhet, vilka sedan 
tolkas och delas in i mer specifika mål på operativa nivåer. I idealfallet ska processen 
kombinera top-down och bottom-up inputs (Corrall 2000, s. 75). Utan mål är det svårt för 
personalen att veta vart de strävar, om de är på rätt väg eller när de uppnått sina mål. Målen 
kan delas in i fem hierarkiska nivåer: 
 
Strävansmål  
När dessa mål formuleras ska de uttrycka i vilket syfte verksamheten finns till och detta görs 
oftast i form av breda termer (ibid., s. 76). I dessa målbeskrivningar ingår både organisa-
tionens vision och uppdrag22. Visionen är svår att specificera och tyder på en strävan som 
finns inom organisationen mot ett önskat mål (Wallace 2004, s. 7). En väldefinierad vision 
gör planering lättare genom att den bidrar med tydligt fokus för bibliotekets aktiviteter (ibid., 
s. 24). Det är viktigt att även klarlägga för vem man existerar när uppdraget formuleras i form 
av mål och dessa mål är en essentiell del av organisationens identitet (Wallace 2004, s. 7). 
Målbeskrivningen av organisationens vision ska svara på frågan: Where do we want to be? 
Målen som uttrycker uppdraget ska svara på frågorna: What is our business? Who are our 
customers? (Wormell 1996, s. 33) 
 
Funktionella mål  
Även dessa mål är ganska breda men mer praktiska till sin karaktär. Dessa mål kan 
kvantifieras men det är svårt att mäta i vilken grad de uppnås (Corrall 2000, s. 77). Målen ska 
ge svar på frågorna: Why are we here? What do we do? (Wormell 1996, s. 33)  
 
Direktionsmål 
Dessa mål indikerar tänkta förbättringar eller förändringar av något slag. Enligt Corrall är 
även dessa mål svåra att mäta kvantitativt. De ska besvara frågan: Where are we going? 
 
Resultatmål 
Dessa mål innehåller två sorters mätbarhet, antingen kvantitativ/kvalitativt eller tid/pengar. 
De är mer specifika och kan även innehålla prioriteringar. Målen ska svara på frågan: What do 
we want to achieve?  
 
Uppgiftsmål 
Dessa operationella mål är mycket specifika till sin karaktär. De ska innehålla uppgifter om 
när de ska vara genomförda och vem som har ansvaret för dess genomförande. Frågorna som 
ska besvaras är: How will we do this? Who will do it? (Corrall 2000,  s. 77) 

                                                 
22 Författarens översättning av engelskans mission.  
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4 Resultatredovisning 
 
I det här kapitlet redovisas resultatet av de empiriska undersökningar som ligger till grund för 
den senare analysen där uppsatsens frågeställningar ska besvaras. Resultatet redovisas 
kronologiskt vilket delvis är en följd av att vissa undersökningar bildar underlag för dem som 
utförts senare men den kronologiska redovisningen gör det även möjligt att följa utvecklingen 
av bibliotekets planeringsprocess. Den enkätundersökning som utfördes av personalen vid 
biblioteket i Majorna redovisas inledningsvis i det här kapitlet. Därefter följer samman-
ställningar både av innehållet i de diskussioner som genomfördes med de två fokusgrupperna 
samt av den rangordning av framgångsfaktorerna som gjordes vid ett senare tillfälle, på egen 
hand av bibliotekspersonalen. Avslutningsvis följer en redovisning av de intervjuer som 
genomförts, först vid de tre olika medborgarkontoren i Göteborg och slutligen den som 
gjordes med enhetschefen för Majornas bibliotek.  
 

4.1 Enkät till medborgarna i Majorna 
 
Personalen vid Majornas bibliotek hade en planeringsdag i januari 2006 för att planera 
införandet av det nya medborgarkontoret23. Vid detta planeringsmöte bestämde sig personalen 
för att gå ut med en enkät i syfte att ta reda på vad medborgarna hade för behov och önskemål 
när det gällde vad medborgarlotsen skulle erbjuda (Vill du ha lots?). Enkätundersökningen 
gjordes under invigningen av lördagsöppet på biblioteket i februari 2006 då enkäten fanns 
tillgänglig. Det fanns även möjligheter att fylla i enkäten under de följande två veckorna då 
den fanns tillgänglig i biblioteket.  
 
Totalt fick biblioteket in sjuttio svar på enkäten. Av dem som svarat var 54 kvinnor och 16 
stycken män. Av tabellen nedan kan man utläsa hur enkätsvaren fördelade sig på olika 
åldersgrupper samt fördelningen kvinnor/män.  
 
Tabell 2 
Sammanställning över respondenternas ålder och kön för enkäten ”Vill du ha lots?” 
 
åldersintervall -29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80- 
kvinna 4 8 16 13 6 2 2 
man 0 1 5 4 1 2 3 
Totalt 4 9 21 17 7 4 5 
 
De som svarade på enkäten uppmanades att kryssa i fem alternativ på en lista över de 
områden de själva såg som angelägna för en sådan verksamhet. Det fanns även möjligheter att 
lägga till andra önskemål eller synpunkter i enkäten om man så önskade. Eftersom de 
önskemål som framkom enbart kommer från enstaka personer, är de inte av intresse för den 
här studien och redovisas därför inte. Hur angelägna de olika alternativen ansågs vara kan 
utläsas av följande sammanställning över enkätsvaren:  
 
40 lokalt kultur- och föreningsliv 
36 Hälsa/friskvård 
30 Klagomål och synpunkter på stadsdelens verksamheter 
                                                 
23 Medborgarkontoret kommer att kallas för medborgarlots i Majornas bibliotek.  
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29 byggplaner i Majorna 
25 miljöfrågor/bilpool/återvinning 
19 Äldreomsorg/hemsjukvård/äldreboende 
19 konsumentfrågor 
18 Bostadsmarknad 
 Gator/parker 
14 Förskola/skola 
 Studieinformation/stipendier 
 Arbetsmarknad 
13 Information om kommunala taxor och avgifter 
11 Information om EU, riksdag/regering, Västra Götalandsregionen 
 Hjälp att kontakta lokala politiker 
9 Hjälp att kontakta lokala tjänstemän 
4 Blanketter 
       
Jag deltog vid ett personalmöte som hölls i mars 2006 då enkäten diskuterades 
(enkätsammanställning). Personalen uppgav att de kände sig nöjda med att ha fått in så många 
svar på enkäten. Några av de slutsatser som drogs utifrån resultatet för verksamhetens del var 
att hälsohörnan som redan finns i biblioteket fick positiv feedback och personalen kände att 
de borde satsa på den även i fortsättningen. Detsamma gällde intresset för byggplaner i 
stadsdelen. Även här tillmötesgår biblioteket dessa önskemål eftersom byggplanerna redan 
ställs ut i biblioteket. Personalen drog även slutsatsen att det närliggande verkade vara av 
störst intresse för medborgarna. Informationen om den lokala kulturverksamheten borde 
därför utvecklas. Även det lokala föreningslivet var av intresse och informationen om detta 
behövde uppdateras. Det föreslogs att den webbplats som biblioteket har med länkar till 
föreningar bör utvecklas. Ett annat förslag som kom upp var att det skulle framkomma vid 
framtida marknadsföring att medborgarlotsen satsar på information om det lokala 
kulturutbudet: ”Medborgarlotsen erbjuder kultur och samhällsinformation.” 
 

4.2 Fokusgrupper  
 
Jag valde att utföra fokusgruppsdiskussioner vid användandet av analysverktyget Critical 
Success Factors. Detta är ett av flera möjliga alternativ och anledningen till att just detta 
valdes var att personalen skulle ges möjlighet att diskutera och motivera de områden som 
krävde uppmärksamhet i planeringen av medborgarlotsen. Genom att göra det utifrån färdiga 
listor som presenterades där områdena delats in i fyra hierarkiska nivåer gavs en tydlig 
struktur åt såväl diskussionerna som planeringsprocessen i stort24. Min ursprungliga plan för 
genomförandet av gruppdiskussionen vid framtagandet av framgångsfaktorerna, var att den 
skulle genomföras vid ett tillfälle med en större grupp, bestående av personal från biblioteket. 
Detta visade sig svårt att genomföra vid ett och samma tillfälle. Den första delen av 
gruppdiskussionen som innebar att välja ut de viktigaste framgångsfaktorerna från en lista 
(bilaga 1), fick istället delas upp på två olika tillfällen. Sammanlagt deltog sex bibliotekarier 
vid dessa båda träffar. Syftet med övningen förklarades och listor på alla faktorer lämnades ut. 
Personalen informerades även om att ingen skulle namnges och att de uttagna faktorerna 
skulle användas som ett underlag för de intervjuer som skulle genomföras vid andra 
medborgarkontor i Göteborgs Stad. En kategori i taget samt dess innebörd diskuterades och 
anteckningar fördes över de motiveringar och kommentarer som gjordes.  

                                                 
24 För mera information se metodkapitlet s. 5. 
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4.2.1 Identifiering av framgångsfaktorer 
 
Inom var och en av kategorierna på listan25 fick grupperna i uppdrag att välja ut mellan 1-3 
faktorer som de ansåg som de mest avgörande för att nå framgång med medborgarlotsen 
(bilaga 1). De faktorer som valts ut av den första gruppen var inte kända för dem som deltog 
vid det andra tillfället. Grupperna benämns fortsättningsvis som grupp ett och två. En 
sammanställning av båda gruppernas urval samt motiveringar följer nedan:  
 
1. Moderorganisationen (Stadsdelsförvaltningen) 
b) Syfte med verksamheten 
Båda grupperna valde ut den här faktorn. Personalen uppger att de saknar ett uttalat syfte med 
den nya verksamheten. Att känna till syftet med verksamheten som ska införas uppges vara en 
kärnfråga. Det upplevs som viktigt att veta vad förvaltningen förväntar sig. De skulle även 
vilja veta varifrån idén kommer ursprungligen, om det är ett önskemål från medborgarna t.ex. 
Personalen har en känsla av att det är de själva som ska skapa den nya verksamheten. De 
menar att idealet för deras del vore om de kände att medborgarlotsen ingick i deras uppdrag. 
Båda grupperna efterlyser ett tydligare uppdrag.  
 
c) Förankring inom organisationen 
Personalen i grupp ett valde ut den här faktorn. De ansåg att det är viktigt att politiker och 
tjänstemän ute i verksamheterna vet om att medborgarlotsen finns. Förankringen är viktig för 
att förmedla kontakter både politiskt och med tjänstemännen. De känner även ett behov av att 
veta vad verksamheterna vill ha ut för information. Personalen ansåg att både samarbete och 
feedback26 ingår här. Det uppgavs som väsentligt att de fick kännedom om att den nya 
verksamheten tillför något även till övriga verksamheter inom förvaltningen.  Dessutom såg 
personalen ett behov av någon form av feedback för att utvärdera verksamheten.  
 
d) Samarbete inom organisationen 
Personalen i grupp två  ansåg att samarbetet är viktigare än förankring. Verksamheterna 
behöver uppdatera informationen till medborgarlotsen om det sker förändringar. En viktig 
fråga är var informationen hamnar som lämnas till medborgarlotsen eftersom det mesta redan 
finns på hemsidan.  
 
Övriga kommentarer om kategorin: 
Det finns en länk till förvaltningen genom informationschefen, samtidigt som vissa uppger att 
de vet väldigt lite om den egna förvaltningen. Det uttrycks även en känsla av att hamna lite 
vid sidan av övriga verksamheter. Informationschefen uppfattas som en viktig person, inte 
minst genom sina kontakter med övriga verksamheter inom förvaltningen. I grupp ett uppgavs 
att den fysiska närhet till övriga verksamheter som fanns förra gången ett medborgarkontor 
fanns i Majorna, inte visade sig vara en faktor av avgörande betydelse den gången. I grupp två  
framfördes synpunkten att den fysiska närheten var viktig eftersom det borde underlätta för 
samarbete.  
 
2. Intern organisationsmiljö (Majornas bibliotek) 
b) Syfte med verksamheten 
                                                 
25 Det finns fyra olika hierarkiska nivåer av kategorier där den fjärde kategorin dessutom delas in ytterligare i 4 
A och 4 B.   
26 Detta är två andra faktorer som listats inom kategorin. 
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Liksom under förra kategorin diskuterades vikten av att ha ett syfte med verksamheten och 
båda grupperna valde ut den här faktorn. Att känna till syftet med den nya verksamheten 
anses viktigt för att man ska kunna göra ett bra jobb. Synpunkten att det är bra att ha ett syfte 
formulerat från början, inte minst för att kunna nå upp till det, framfördes. Personalen menar 
att det är i den här frågan man står just nu. Mer om syftet har diskuterats under 1 b).  
 
e) Ekonomiska förutsättningar  
Efter diskussioner om personella resurser och kostnadseffektivitet27 bestämmer personalen sig 
för att det är de ekonomiska förutsättningarna som styr även detta varför denna faktor 
slutligen väljs ut av båda grupperna. De ekonomiska och personella resurserna ses som en 
förutsättning för att kunna bedriva den nya verksamheten. Det anses viktigt att ett uppdrag 
följs av resurser. När det gäller personella resurser anses det viktigt att den nya verksamheten 
organiseras upp. Det är väsentligt att få extra resurser, framförallt inledningsvis till den nya 
verksamheten, för planering och införande. Därefter tror man inte att så mycket extra resurser 
kommer att krävas förutom arbetstid och kontinuerlig fortbildning.  
 
h) utvärdering av verksamheten 
Båda grupperna väljer ut utvärderingen som en viktig faktor. De anser att utvärderingen 
framförallt är viktig på sikt och att den hänger ihop med syfte och målbeskrivning. Önskemål 
om att kontinuerligt prata om utvärdering av den nya verksamheten framförs. Det föreslås 
även att medborgarlotsen och frågor kring den borde vara en stående punkt på dagordningen 
vid de möten som personalen har varje vecka. 
 
Övriga kommentarer om kategorin: 
Regelbunden kontakt med den närmsta ledningen upplevs som viktig, men det anses i båda 
grupperna att det är något som sker naturligt. Personalen har kontinuerlig kontakt med sin 
chef och arbetar gemensamt i biblioteket, varför denna faktor inte väljs ut. Kostnads-
effektiviteten anses också viktig men svår att avgöra. Det uppges att det för förvaltningen 
kanske kan innebära vissa vinster med medborgarlotsen i detta avseende, men att det 
förmodligen är vinster i form av en ökad service som blir resultatet av den nya verksamheten. 
Ett önskemål som framförs är att frågor kring ansvarsfördelningen mellan personal/ledning 
när det gäller uppbyggnad och drift av medborgarlotsen tydliggörs. Det finns en osäkerhet om 
vem det är som formulerar målen och i grupp två fördes en hel del diskussioner om 
målbeskrivningar. Diskussionerna handlade om ifall mål kunde ändras och omformuleras 
under tiden eller om de helt enkelt kunde tillåtas växa fram under resans gång?  Tankar om att 
målbeskrivningar kunde vara något som enar personalen framfördes också i samma grupp.  
 
3. Informationssektorn (andra medborgarkontor, info-enheter) 
a) Marknadsföring 
Frågor kring den nya verksamhetens marknadsföring har redan diskuterats på flera möten. 
Båda grupperna valde ut faktorn och ansåg att det var jätteviktigt att visa upp att medborgar-
lotsen finns och att tala om vad man gör, eftersom lotsen annars inte kommer att användas. 
 
d-e) omvärldsbevakning (intern, extern) 
Den interna omvärldsbevakningen kunde inte avgränsas som viktigare än den externa. Efter 
diskussioner kring omvärldsbevakningen bestämde därför grupp ett sig för att slå ihop dessa 
båda till en kategori. Faktorn omvärldsbevakning valdes ut av båda grupperna. 
Omvärldsbevakningen anses som en jätteviktig faktor för framgång med medborgarlotsen 

                                                 
27 Två andra faktorer som listats inom kategorin. 
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med motiveringen att den information som finns måste vara dagsaktuell för att vara trovärdig. 
Det ansågs även att personalens kunskaper om vad som händer, har betydelse för att de ska 
kunna ge en bra service. Det fanns även funderingar kring hur omvärldsbevakningen skulle 
organiseras, vem som ska ansvara för att det sker och om det är möjligt att ha olika ansvars-
områden? 
 
Övriga kommentarer om kategorin: 
IT-utrustningen anses jätteviktig i all verksamhet som bedrivs, inte bara när det gäller 
medborgarlotsen, men det känns som en självklar del av arbetet och personalen känner inte att 
den specifikt behöver anges som framgångsfaktor, i det här sammanhanget. När det gäller 
samarbete med andra medborgarkontor i staden anses att det är nyttigt att vara med i det 
nätverk som finns, men det känns inte som den viktigaste faktorn. I grupp två ansågs alla 
faktorer under den här kategorin viktiga och att det var svårt att välja ut bara ett fåtal.   
 
4. Informationscenter (medborgarlotsen) 
A Resurser 
a) Resurser som är up-to-date 
Valdes ut som en viktig faktor i grupp två.  
 
b) Resurser som matchar användarnas behov 
Detta ansågs som en viktig faktor för framgång och valdes ut av båda grupperna. Detta 
motiverades bl.a. med att användarnas behov kan förändras över tid och då är det viktigt att 
resurserna följer med. Grupperna ansåg att många andra faktorer går in under den här 
rubriken, såsom utvärdering av verksamheten, format och design av resurser, resurser som är 
up-to-date samt en god kvalitet och relevans på tillgängliga resurser. Båda grupperna ansåg 
att utformningen av resurserna är en viktig fråga som spelar stor roll för hur den nya 
verksamheten ska organiseras, särskilt om brukarna ska kunna söka på egen hand.  
 
h) Kvalitet och relevans på tillgängliga resurser 
Faktorn valdes ut av båda grupperna med motiveringen att detta är en mycket viktig faktor. 
Om dessa båda kriterier uppnås matchas även användarnas behov.       
 
B Personal m.m.  
a) Personalens serviceorientering 
Faktorn valdes av grupp två med motiveringen att det är jätteviktigt att personalen visar att de 
vill hjälpa till.  
 
c) Utbildning av personalen 
Båda grupperna valde ut faktorn och ansåg att det är viktigt med utbildning av personalen för 
att höja kompetensnivån. I grupp två ansågs att personalens utbildning och kunskaper hänger 
ihop och att båda är jätteviktiga faktorer för att personalen ska kunna lotsa användarna. De 
tyckte att utbildningen bör ske organiserat men även att var och en måste ta ett eget ansvar för 
att lära sig nya saker. Det är viktigt att få tid och möjlighet att utbilda sig själv. Förmedling av 
ny kunskap till varandra uppges även som viktig. Personalen anser att frågor kring 
personalens serviceorientering, kunskaper och motivation hänger ihop med den här faktorn.  
 
e) Kundernas syn på verksamheten 
I grupp två valdes den här faktorn ut och det uttrycktes t.o.m. att detta skulle kunna vara den 
allra viktigaste faktorn av alla. En positiv syn på verksamheten från kundernas sida ansågs 
som mycket väsentlig för att nå framgång.  
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f) Kännedom om användarnas behov. 
Faktorn valdes ut av grupp ett med motiveringen att det är viktigt att känna till användarnas 
behov för att nå framgång med verksamheten. 
 
i) Tillgänglighet – öppettider 
Båda grupperna valde ut den här faktorn som viktig. Lokalernas anpassning för olika behov 
samt tillgängligheten uppgavs som väsentliga. En bra tillgänglighet skulle även kunna inne-
bära tillgänglighet via Internet.  
 
Övriga kommentarer om kategorin: 
Personalen anser att alla faktorer om personalen är viktiga. Det finns goda förutsättningar för 
att nå framgång med verksamheten om dessa faktorer hänger ihop. För att personalen ska bli 
motiverad anses det viktigt att uppdraget är förankrat. När det gäller storleken av tillgängliga 
resurser menar de att dessa ska anpassas efter det användarna är ute efter eftersom det annars 
kan bli för mycket. När det gäller utvecklingen av verksamheten är det användarnas syn-
punkter som påverkar den.  
 

4.2.2 Ranking av framgångsfaktorer 
 
Rankingen av de framtagna framgångsfaktorerna försvårades av att det varit två grupper vid 
två olika tillfällen som identifierat dem. Många faktorer valdes ut av båda grupperna men det 
förekom även att vissa bara valdes av den ena gruppen. Detta gjorde att antalet faktorer som 
skulle rankas blev 16 stycken vilket är alltför många. För att få ett mer lätthanterligt antal 
faktorer slogs därför vissa faktorer ihop före rankingen. Framförallt gäller det de faktorer där 
grupperna uttryckligen ansett att de hänger ihop (bilaga 1). 

 
Syftet med den nya verksamheten från förvaltningen och den egna ledningen har därför slagits 
ihop till en faktor. Förankring och samarbete ansåg många hängde ihop och har därför 
skrivits som en gemensam faktor. I faktorn: resurser som matchar användarnas behov, räknas 
även kvalitet och relevans på tillgängliga resurser samt resurser som är up-to-date, in. Detta 
gör att det totalt återstår 12 faktorer av de ursprungliga 37 som ska rankas:  
 

• Syfte med verksamheten 
• Förankring och samarbete inom stadsdelsförvaltningen 
• Ekonomiska förutsättningar 
• Utvärdering av den nya verksamheten 
• Marknadsföring 
• Omvärldsbevakning 
• Resurser som matchar användarnas behov 
• Personalens serviceorientering 
• Utbildning av personalen 
• Kundernas syn på verksamheten 
• Kännedom om användarnas behov 
• Tillgänglighet – öppettider 

 
Personalen rangordnade dessa faktorer utan att jag var närvarande vid ett senare personalmöte 
i mars 2006. Result atet samt hur arbetet gjorts delgavs via e-post från en av deltagarna. Vid 
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mötet kunde inte alla som varit med i fokusgrupperna delta utan gruppen bestod av fem 
personer. De upplevde att faktorerna på listan inte alltid var jämförbara eftersom de inte låg 
på samma nivå. Därför uppfattades vissa faktorer som underordnade några av de övriga, vilka 
uppfattades mer övergripande. På det viset benades de fem viktigaste huvudkategorierna samt 
dess underkategorier upp under följande rubriker:  
 

1. syfte med verksamheten  
-  kännedom om användarnas behov 
-  kundernas syn på verksamheten 
-  utvärdering av den nya verksamheten 
2. ekonomiska förutsättningar 
-  resurser som matchar användarnas behov 
-  tillgänglighet - öppettider 
3. utbildning av personalen 
-  omvärldsbevakning 
-  personalens serviceorientering 
4. marknadsföring 
5. förankring och samarbete inom stadsdelsförvaltningen 

 

4.3 Intervjuer vid medborgarkontor   
 
För att få en bild av hur de framgångsfaktorer som fokusgrupperna tagit fram hanteras vid 
andra medborgarkontor gjordes intervjuer. En annan anledning till att intervjuer genomfördes 
var att försöka få reda på mer om de skriftliga planer som styrde upp verksamheten. För att 
kunna utföra båda delarna av intervjuerna vid samma tillfälle valdes de medborgarkontor ut 
som tidigare uppgett att de hade någon slags skriftlig plan för sin verksamhet vid 
medborgarkontoren. De tre medborgarkontor där intervjuer genomfördes kommer inte att 
namnges utan benämnas som medborgarkontor A, B och C i resultatredovisningen. Vissa 
medborgarkontor kan ha en annan benämning på sin verksamhet, men i uppsatsen kommer de 
alla att kallas för medborgarkontor. De personer som intervjuats vid medborgarkontoren 
kommer inte att namnges, utan hänvisas till som informanter i texten. Deras yrkesmässiga 
bakgrund och utbildning samt nuvarande position kommer att redovisas men någon ytterligare 
information om informanterna kommer inte att ges.  
 
Inledningsvis ges en kort beskrivning av medborgarkontoren samt informanterna. Därefter 
beskrivs vilken typ av verksamhet som bedrivs vid medborgarkontoret dvs. vilken av de 
typologier som listats tidigare28 i uppsatsen verksamheten tillhör, samt på vilken 
funktionsnivå uppgifterna ligger enligt ROSA-modellen (Rapport från MBK utredningen 
1995, s. 61). Resultatet som är kopplat till framgångsfaktorerna har delvis tidigare redogjorts 
för i detta kapitel under rubriken 4.2 Fokusgrupper. I det resultat som redovisas nedan 
beskrivs hur de olika medborgarkontoren hanterar de framgångsfaktorer som tidigare valts ut 
och rankats av fokusgrupperna. Avslutningsvis fokuseras på de skriftliga planer som styr upp 
verksamheten vid medborgarkontoren. Här har både informanternas intervjusvar samt de 
dokument som jag tagit del av från de olika medborgarkontoren bildat ett gemensamt 
underlag.  

                                                 
28 Se s. 16-17. 
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4.3.1 Beskrivning av medborgarkontor och informanter 
 
Två av de medborgarkontor där intervjuerna genomfördes var samlokaliserade med ett 
bibliotek men det var endast vid det ena som medborgarkontoret sköttes av biblioteks-
personal. Vid de övriga bestod persona len av samhällsvägledare eller informationssekreterare 
med annan yrkesmässig bakgrund. Alla informanter angav tillgänglighet till medborgarna som 
viktigt för verksamheten. Det medborgarkontor som nyligen flyttat ihop med förvaltningen 
hade upplevt en minskning i antalet besökare eftersom lokalerna låg lite avsides. De övriga 
var välbesökta även om det ena inte hade någon tillgänglig statistik som enbart gällde för 
medborgarkontoret. Av de tre kontoren har ett funnits i drygt tio år medan de andra startade 
sin verksamhet för sex, respektive tre år sedan. Informanterna använder sig av olika 
benämningar när de som använder sig av medborgarkontoren beskrivs. De kallas omväxlande 
för användare, kunder eller medborgare i texterna nedan, men innebörden i orden är 
densamma.   
 
Ingen av informanterna hade sin tidigare bakgrund inom biblioteksområdet. Informanten vid 
medborgarkontor A var ursprungligen journalist och dessutom utbildad miljöinformatör. 
Informanten hade arbetat på medborgarkontoret sedan det startades fö r sex år sedan. Den 
nuvarande positionen informanten hade var samordnare, vilket innebar ett ansvar för att 
samordna arbetet för enheten medborgarkontor, reception och växel. Informanten hade 
däremot inte något ansvar för budget eller personal och tjänstgjorde även i medborgar-
kontoret. Informanten vid medborgarkontor B var enhetschef och utbildad inom information 
och marknadsföring och kunde titulera sig civilekonom. Informanten hade arbetat i sin 
nuvarande position i drygt tre år efter att tidigare ha arbetat fjorton år inom en facklig 
organisation. Informanten hade ingen tjänstgöring i medborgarkontoret. Informanten vid 
medborgarkontor C var ursprungligen förskollärare men hade arbetat i stadsdelen under 
många år både som processchef och köassistent inom barnomsorgen men hade numera sin 
tjänst som informationssekreterare vid medborgarkontoret. Informanten hade inget 
chefsansvar utan var en i personalen med tjänstgöring vid disken i medborgarkontoret.  
 

4.3.2 Arbetsuppgifter 
 
Medborgarkontor A sysslade mest med vägledning och hänvisning, vilket innebar att man gav 
råd och upplysningar samt hänvisade till rätt person eller myndighet. Skillnaden mellan 
medborgarkontorets uppgift och växelns angavs vara att växeln ska koppla vidare samtal, inte 
hjälpa den som ringer med att avgöra vilken verksamhet som kan hjälpa till med det aktuella 
ärendet, vilket istället är medborgarkontorets uppgift. Informanten uppgav att det var mycket 
viktigt med återkoppling och det var deras ambition att kunna ringa tillbaka inom 24 timmar 
med ett svar på frågan, om den inte gick att besvara direkt. Informanten såg som sin uppgift 
att se till att medborgarna slapp att bli rundskickade mellan olika förvaltningar och 
myndigheter eller mellan organisationer och institutioner. Tanken är att medborgarna ska 
kunna ringa till ett ställe för att få svar på sin fråga. Informanten uppger att själva ideologin i 
verksamheten är att komma närmare kunderna.  
 
Vid medborgarkontor B hade samhällsinformationen delats in på tre olika nivåer: lokal, 
Göteborgsperspektivet samt Västra Götalandsregionen. När det gällde den nationella nivån 
hänvisades till stadsbibliotekets riksdagshörna. I dagsläget utfördes ingen handläggning vid 
medborgarkontoret utan dessa ärenden gick direkt till respektive handläggare. Köassistenterna 
till barnomsorgen fanns i närliggande lokaler och därför fanns inget behov av att 
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medborgarkontoret tog emot anmälningar. Informanten uppgav att verksamheten i dag bestod 
av ett informationskontor men att det fanns en tanke om att kunna utföra enkel handläggning i 
framtiden.  
 
Informanten vid medborgarkontor C uppger att många medborgare i stadsdelen har en 
okunskap om det svenska samhället, samt att det finns en språkbarriär som ger 
medborgarkontoret en nyckelroll i att lotsa dem rätt. Medborgarkontoret uppges vara ”dörren 
in till statlig och kommunal förvaltning”, vilket innebär att personalen ska kunna hjälpa sina 
kunder med alla frågor som rör de olika myndigheterna och förvaltningarna. Vid 
medborgarkontor C hade man samarbete med flera olika verksamheter, både inom 
förvaltningen och externt. Medborgarkontoret har dock inte någon integrering med övriga 
myndigheter. Inom förvaltningen kan det t.ex. innebära att medborgarna kan få både råd och 
hjälp i konsumentfrågor samt direktkontakt med olika specialister inom förvaltningen. Det 
finns även möjligheter att träffa köassistenten till barnomsorgen vissa tider och även kontakter 
med bostödjare förmedlas. Som medborgare i stadsdelen kan man också anmäla sitt barn till 
barnomsorgen, lämna ansökan om socialbidrag och få hjälp att fylla i blanketter av personalen 
på medborgarkontoret. Medborgarkontoret har även samarbete med externa verksamheter 
såsom Konsument Göteborg samt stadsdelens vårdcentral i form av ett Hälsotek. 
Medborgarkontorets personal har även kontakter på Migrationsverket och Försäkringskassan. 
Det finns önskemål om ett samarbete med Arbetsförmedlingen men det uppges vara något 
trögt att få till stånd.  
 

4.3.3 Hantering av framgångsfaktorer  
 
Den framgångsfaktor som listades allra högst av fokusgrupperna var vikten av att känna till 
syftet med verksamheten. Det finns fyra olika syften med ett medborgarkontor: höjd 
servicenivå, effektivare verksamhet, att utöka den lokala demokratin samt att behålla och 
utveckla servicen på en ort/i en kommun (Björk 2000, s. 122). Alla informanter uppger att det 
ursprungliga syftet inte har förändrats sedan verksamheten startades. Den inriktning som 
bestämdes från början ligger alltså fast. Alla tre informanter anger en höjd servicenivå som ett 
av sina syften. Effektivisering finns även med i syftet vid två av kontoren. Vid det ena av 
dessa kontor uppges nedskärningar inom stadsdelen vara anledningen till att tjänstemännen 
såg över om det gick att göra effektiviseringar inom organisationen. Det är endast ett kontor 
som har en utökning av den lokala demokratin som ett uttalat syfte med verksamheten. 
Uppdraget att starta ett medborgarkontor tycks komma från politiskt håll och detta har sedan 
formulerats i ett syfte av tjänstemän inom förvaltningen. En av informanterna hävdar att idén 
från början förmodligen kom från tjänstemannahåll men att den stöttades av politikerna.  
 
En tidig fråga som ställdes av personalen i Majorna var: ”Vad vill medborgarna ha?” Detta 
gav även upphov till den enkät29 som gjordes i ett tidigt skede. Medborgarnas syn på 
verksamheten när den väl var igång listades också som essentiell för en framgångsrik 
verksamhet. Alla informanter menade att det fanns demografiska fakta som hade betydelse för 
utformandet av medborgarkontorets verksamhet. Att medborgarna har specifika behov 
beroende på hur det ser ut i stadsdelen, uppgavs av alla informanter. En informant menade att 
medborgarnas behov ofta märks på vad som efterfrågas och då kan den efterfrågade delen 
byggas ut. I en stadsdel fanns många äldre vilket innebar att verksamheten fick många frågor 

                                                 
29 För utförligare beskrivning samt resultatet av enkäten se under 4.1 Enkät till medborgarna i Majorna på s. 26-
27. 
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kring hemtjänst och äldreboende. Som exempel nämndes att det var vanligt att personalen fick 
hjälpa äldre att betala räkningar via Internet. I en av stadsdelarna var antalet invandrare i 
majoritet vilket innebar att personalen verkligen kände att de fyllde en funktion. Bland annat 
hade medborgarna ofta behov av att få hjälp med brev från olika myndigheter. Aktiviteter 
inom stadsdelen var bland det mest efterfrågade vid ett av medborgarkontoren, men vikten av 
en lokal anknytning nämndes även av de andra informanterna. Alla informanter uppgav att det 
fanns en tidsbundenhet i efterfrågan som det var viktigt att förhålla sig till. Som exempel 
nämndes frågor kring deklarationen under våren. En informant uppgav även dagsaktuella 
händelser som en anledning till att frågor i ett visst ämne ökade. Det medborgarkontor som 
funnits längst angav att deras verksamhet var både etablerad och legitimerad i stadsdelen 
medan de andra ansåg att medborgarnas kännedom var ganska låg. Synen på verksamheten 
från medborgarnas sida uppgavs vara positiv vilket kunde avläsas på deras kommentarer och 
bemötande när de kom till kontoret.  
 
För utvärdering av verksamheten tycktes ingen standardiserad metod finnas när de tre 
kontoren jämfördes. Vid två av kontoren förs statistik in för varje kontakt som tas. På det ena 
kontoret sker det först för hand på en särskild blankett och uppgifterna förs sedan in i ett 
statistikprogram. Blanketten är indelad i intern och extern verksamhet samt vissa basfakta 
kring kön och tidpunkt för kontakten. Det är sedan möjligt att få fram statistik för de kontakter 
som tagits under året. Enligt tillgänglig statistik för 2005 togs 1974 kontakter med detta 
kontor. Mest efterfrågat av intern verksamhet var vård och omsorg med 275 frågor. 
Nämndfrågor låg i botten av statistiken och endast 8 frågor gällde den delen av verksamheten. 
Vid det andra kontoret bokfördes statistiken direkt i en kontaktdatabas. Här hade kölappar till 
disken införts och en av anledningarna till det var att personalen skulle hinna bokföra varje 
ärende innan nästa nummer trycktes fram. Statistiken för 2005 visar att man hade 2809 
registrerade kontakter. Det mest efterfrågade var barnomsorg, individ och familjeomsorg samt 
konsumentfrågor. Medborgarkontoret hade prövat på att införa politikerjour men det var 
väldigt få som kom och det slog därför inte så väl ut. Bosökeri och konsumentfrågor är vanligt 
förekommande och dessa delar har därför utökats. Vid det tredje medborgarkontoret, som 
funnits kortast tid, förs ingen statistik över de frågor som gäller den delen av verksamheten. 
Det fanns en tanke om en totalintegrerad verksamhet från början men det visade sig att både 
personal och kunder upplevde den som rörig varför konceptet nu ska ändras. Ett annat 
problem var även att en del av personalen inte känt sig bekväm i den nya rollen. Av den 
anledningen har en arbetsgrupp bildats där tre ur biblioteksgruppen ingår. Dessa tre ska 
framöver bemanna den nya disken i medborgarkontoret. Informanten hänvisar till en 
läsvärdesundersökning som utförts tidigare samt den synpunktshantering30 som finns i 
stadsdelen när det gäller utvärdering av verksamheten.  
 
De ekonomiska förutsättningarna varierade mellan de olika kontoren. Medborgarkontor A 
hade startat med två heltidstjänster men var nu nere i 1,5 tjänst fördelat på tre personer. 
Medborgarkontor B är integrerat med biblioteket och kan inte särskiljas från medborgar-
kontoret när det gäller hur många tjänster som är fördelade på den verksamheten. Vid 
medborgarkontor C har man 3,5 tjänst fördelat på fyra stycken men går back med en tjänst 
hela tiden eftersom den inte är finansierad. Alla kontor uppger ekonomiska svårigheter inom 
stadsdelen och två har upplevt nerdragningar i verksamheten. Tillgänglighet och öppettider 
anses som viktiga för verksamheten av alla tre informanter. De öppettider som råder uppges 

                                                 
30 Medborgarna uppmanas att lämna synpunkter på förvaltningens verksamhet. Detta kan ske via särskild 
blankett eller på nätet. Synpunkterna vidarebefordras till berörd verksamhet som också ansvarar för att 
återkoppling sker.  
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som generösa och samstämmer med tiderna för den övriga verksamhet som är lokaliserade i 
lokalerna.  
 
Inom Göteborgs Stad finns ett nätverk för medborgarkontor. Alla informanter uppger 
nätverket som en viktig del i deras fortbildning. Experter inom olika områden bjuds då in till 
de möten som regelbundet hålls inom nätverket. Medborgarkontor B använder sig även av 
föreläsare från de egna verksamheterna i fortbildningssyfte. Vid de utvecklingssamtal som 
hålls med personalen kan individuella behov eller gruppbehov upptäckas. Vid 
medborgarkontor A gjordes en utbildningsplan upp innan verksamheten startades. Den 
innefattade studiebesök samt att de egna verksamheterna inom förvaltningen besöktes. 
Utbildningsplanen fylldes sedan på av personalen själva. Vid två av medborgarkontoren anges 
studiebesök som en viktig del av fortbildningen. Vid ett av kontoren har man fortlöpande 
utbildning i samarbete med Konsument Göteborg. Två av informanterna uppger även att man 
delger varandra av sina kunskaper. Vikten av att själv vara aktiv och skaffa sig information 
uppges som mycket väsentlig och hur ny information ska införskaffas uttrycks av en av 
informanterna på följande sätt: ”Jag måste hitta informationen själv om jag vill använda den. 
Jag förväntar mig inte av någon att servera information.” 
 
Alla informanter menar att det är en viktig uppgift att ge service även om det uttrycks på lite 
olika sätt. Att ha kunden i fokus och ett trevligt bemötande anses mycket viktigt för 
verksamheten. En informant betonar även ett obyråkratiskt sätt som en viktig del av 
personalens bemötande. Informanten hävdar att det handlar om en ny syn på kommunal 
service som fortfarande ses som mycket byråkratisk. En annan informant trycker på 
vägledarrollen som den primära rollen för personalen där de kan fungera som guider för 
medborgarna så att de hittar rätt i den kommunala och statliga ”djungeln”.  
 
Vid medborgarkontor A skickades en informationslapp ut om verksamheten till alla boende i 
stadsdelen. Den lokala hushållstidningen31 uppges vara en viktig kanal för att få ut 
information och här informeras exempelvis om de temakvällar som man ämnar genomföra. 
Informanten vid medborgarkontoret försöker marknadsföra verksamheten i olika 
sammanhang. Det kan innebära att informanten pratar om verksamheten vid en träffpunkt för 
äldre, vid ett äldreboende eller genom att prata med de äldre som åker Flexlinjen. Informanten 
kallar detta tillvägagångssätt för ambulerande medborgarservice. De temakvällar som 
genomförs är även ett sätt att sprida information om verksamheten eftersom de som deltar då 
antas sprida informationen vidare i sin tur. Medborgarkontor B använder sig av utskick via en 
hushållstidning i stadsdelen och ger även information via sin hemsida. Dessutom skickas 
information via e-post till en e-postgrupp som angett sitt intresse. Tidigare skickade 
medborgarkontor C ut ett brev till alla nyinflyttade med information om sin verksamhet. Om 
mottagarna inte kunde svenska sökte de upp medborgarkontoret eftersom adressen stod i 
brevet och frågade vad det stod i brevet. Detta ansågs som ett mycket effektivt sätt att få ut 
information om verksamheten. Nu har man ändrat marknadsföringen till att utgöras av 
temakvällar istället. Informanten uppger också att information om verksamheten ofta sprids 
muntligt i stadsdelen.  
 
Vid medborgarkontor A uppger informanten att det finns en gemensam syn på verksamheten 
från politikerhåll. En positiv syn på verksamheten uppges även de olika cheferna inom 
förvaltningen ha. Problemet som informanten nämner är att det inte alltid finns stöd från 
                                                 
31 Stadsdelarna har hushållstidningar där förvaltningen distribuerar lokal information om stadsdelen till 
medborgarna exempelvis varje månad. Hushållstidningen ”nyheter för majbor” från stadsdelen Majorna är ett 
sådant exempel.  
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personalen inom förvaltningen trots att de olika verksamheterna informerades när kontoret 
flyttade in i lokalerna. Orsaken till det saknade stödet beror, enligt informanten, oftast på 
okunskap och rädsla för konkurrens. Detta problem har dock minskat i omfattning med tiden. 
Samarbete har skett i form av en referensgrupp som bestod av representanter, chefer, från 
olika verksamheter. Denna grupp fanns i början när medborgarkontoret startades och gruppen 
träffades fyra gånger per år. Då kontrollerades statistik och informanten fick redovisa det 
arbete som pågick. Referensgruppen var mest intresserad av att höja upp antalet besökare. 
Referensgruppen användes också för att utbyta önskemål om verksamheten. Samarbetet med 
olika verksamheter upplevs som jätteviktigt och som ett område till förbättringar. Ett exempel 
på gott samarbete är att hemtjänsten numera kopplar sina telefoner till medborgarkontoret när 
de inte är på plats. Personalen svarar och antecknar ärendet samt faxar över det till 
hemtjänsten vid dagens slut.  
 
Även medborgarkontor B uppger att det finns en gemensam syn på syftet med verksamheten 
bland politiker och tjänstemän. Liksom vid medborgarkontoret ovan är det enskild personal 
som upplevs ha en annan syn. Här är det dock personalen vid biblioteket, vilka ska utföra 
uppdraget som informanten menar inte har förstått att samhällsinformation är en del av deras 
uppdrag. När det gäller informationsutbytet uppges informationssekreterarna, hushålls-
tidningen samt nämndsekreterarna vara de viktigaste kanalerna. Informanten menar att det 
hänger mycket på att handläggarna är duktiga på att spilla över information till sin omgivning. 
Ett exempel på samarbete är att föreläsare från funktionshinder bjudits in för att gå igenom en 
del saker med personalen. Verksamheten uppges vara känd inom förvaltningen men graden av 
kännedom kan variera beroende på vilken verksamhet man frågar.  
 
Innan medborgarkontor C startades gjordes en inventering av vad ett medborgarkontor skulle 
kunna avlasta de olika förvaltningarna med. Alla verksamheter var med i den här 
kartläggningen som skedde för drygt tio år sedan. Informanten uppger att samarbetet i dag 
inte fungerar tillfredsställande. Medborgarkontoret upplever sig ha behov av mer information 
om vad som händer inne i stadsdelshuset. De kanaler man använder sig av är personliga 
kontakter. Det finns även en länk via verksamhetens chef som sitter med på möten i 
stadsdelshuset. Problemet är att chefen inte alltid får del av information vid dessa möten 
heller. När verksamheten startades bjöds alla verksamheter in och fick information men 
informanten menar att det nog är dags att gå ut med information igen. Politikerna använder 
sig inte av den service som kontoret kan ge förutom att deras mötesprotokoll finns 
tillgängliga. Som ett exempel på samarbete nämns att medborgarkontoret nyligen har erbjudit 
konsultation i ett samarbete med socialsekreterarna i syfte att hjälpa medborgarna att få ner 
kostnaderna för sina elräkningar. 
 

4.3.4 Skriftliga planer vid medborgarkontoren  
 
Jag fick egna kopior av de skriftliga dokument som styrde upp verksamheten vid de 
medborgarkontor där intervjuerna genomfördes32. Dessa dokument såg väldigt olika ut och 
hade även olika syften. Den projektplan som tagits fram för sex år sedan vid medborgarkontor 
A hade som syfte att ligga till grund för införandet av verksamheten. Vid medborgarkontor B 
däremot gjordes omfattande målbeskrivningar som årligen reviderades och syftet var att 
dokumentet skulle användas fortlöpande i verksamheten. Medborgarkontor C hade tidigare 
inte haft någon skriftlig plan för verksamheten men var igång med ett kvalitetsarbete som 

                                                 
32 Projektbeskrivning, verksamhetsplan och budget samt översikt. 



 38 

tagits fram av Göteborgs Stad. Sedan i oktober 2005 hade personalen arbetat med att ta fram 
en översikt, en slags nulägesanalys, vilken senare ska användas som underlag för att 
formulera mål för verksamheten. Tabellen nedan (tabell 3) är i första hand en översiktlig 
sammanställning av informanternas svar, men förutom dessa har information från stadsdelens 
skriftliga dokument använts för att klargöra vad planerna innehåller. Tabellen är gjord för att 
det ska vara lättare att jämföra svaren från de olika medborgarkontoren med varandra.  
 
Tabell 3 
Översiktlig sammanställning på frågor om skriftliga planer för verksamheten. (Interna 
dokument har använts vid frågan: Vad innehåller planen?) 
 
 Medborgarkontor A Medborgarkontor B Medborgarkontor C 
Vad för slags 
skriftlig plan har 
ni? 

En projektplan En utvecklingsplan för 
verksamheten 

En översikt33 

Varför har ni en 
skriftliga plan? 

Den ansågs viktigt 
från början för att få 
insikt om vad arbetet 
innebar. 

Det är för att ha kontroll 
över verksamheten 
samtidigt som den 
tydliggör uppdraget 
både för personalen 
själva och uppåt i 
organisationen. Planen 
anses viktig vid 
resultatuppföljningen. 
”…hur har man annars 
koll på verksamheten?” 

Översikten är gjord för 
att verksamheten ska 
kunna utvecklas dvs. 
för att hitta 
förbättringsområden/ 
utvecklingsområden.  

När är den 
framtagen? 
 

Planen togs fram för 
tio år sedan när 
verksamheten 
startades. 

Planen tas fram årligen.  Arbetet med planen 
påbörjades för ungefär 
ett halvår sedan.  

Hur har planen 
tagits fram? 

Planen är framtagen 
av utvecklingschefen. 

Den är framtagen 
gemensamt i 
personalgruppen. 

Den är framtagen 
gemensamt i 
personalgruppen. 

För vem/vilka är 
den framtagen? 

Den är framtagen för 
personalen. 

Den är framtagen för 
personalen.  

Den är framtagen för 
personalen.  

Hur är 
kännedomen hos 
personalen om 
planen? 

Enligt informanten är 
det inte alla som 
känner till 
projektplanen.  

Informanten uppger att 
innehållet diskuteras på 
varenda arbetsplatsmöte 
men hos vissa ” … 
ligger dokumentet nog 
och samlar damm”.  

Översikten är känd 
enligt informanten.  

Vad innehåller 
planen? 

Planen innehåller 
beskrivningar av: 
bakgrund, 
medborgarkontor, 
vad man vill uppnå, 
vilka målgrupper och 

Planen innehåller 
visioner och 
verksamhetsmål. 
Långsiktigheten, 
visionen, ska gälla för 
en längre period medan 

Översikten är en 
nulägesanalys:  

- här är vi nu  
- det här gör vi i 

dag 
- så här ser det ut 

                                                 
33 En översikt är en nulägesanalys som ska resultera i målbeskrivningar med handlingsplaner längre fram i 
processen. Översikten ingår i ett kvalitetsarbete där materialet som används tagits fram av Göteborgs Stad.  
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förutsättningar som 
finns. Dessutom 
beskrivs arbets-
uppgifterna som 
skulle kunna skötas 
på ett medborgar-
kontor. Det finns 
direktiv för utbild-
ning samt att en 
referensgrupp skulle 
tillsättas.  

de konkreta målen som 
formulerats gäller 
årsvis. En del av målen 
är mätbara och dessa 
följs upp månadsvis. 
Informanten menar att 
man får skilja på 
kollektiva mål och 
individuella mål. 
Ansvarsfördelningen i 
planen är tydlig när det 
gäller vem som ska göra 
vad men inte när det ska 
ske.  

 
När översikten är klar 
ska mål formuleras. 
Förvaltningsledningens 
mål ska då brytas ner 
på verksamhetsnivå. 
Enligt informanten ska 
det finnas priori-
teringar och 
målbeskrivningarna  
ska vara väldigt 
detaljerade så att det 
blir som en 
handlingsplan.  

Hur används 
den? 

Informanten uppger 
att den lästes många 
gånger i början, men 
därefter har den inte 
använts så mycket.  

Planen uppges vara ett 
verktyg som styr upp 
verksamheten, en 
checklista för att 
informanten ska kunna 
ha kontroll på helheten.  

Informanten uppger att 
det ska göras en 
sammanställning av 
översikten och sedan 
ska målen arbetas fram 
utifrån den 
sammanställningen.  

Hur ser du på 
målen för 
verksamheten? 

Dokumentet anses 
fortfarande stämma 
väldigt bra. Det är 
enligt informanten 
ganska ambitiöst och 
framtidsbaserat och 
stämmer bra överens 
med det som görs i 
dag.  

Informanten menar att 
det ska finnas en 
realistisk möjlighet att 
uppnå målen och anger 
att personalen är viktig. 
Det anses viktigt att de 
är med och påverkar så 
att målen inte blir oupp-
nåeliga. Ibland menar 
informanten att det är 
svårt att göra 
prioriteringar när de 
individuella och 
kollektiva målen 
kolliderar. 

Informanten menar att 
det är viktigt med 
nöjda kunder men 
undrar samtidigt 
”…hur mäter man en 
nöjd kund? Det är ju 
jättesvårt. Vi kan 
plocka fram statistik 
men då pratar vi 
kvantitativt, kvalitativt, 
jag vet inte…” 
 

Har planen 
reviderats? 

Planen har inte 
reviderats och 
informanten upplever 
inga behov av att 
revidera planen 
förutom kanske att 
IT-delen saknas i 
dokumentet.  

Planen har reviderats 
två-tre gånger sedan 
2003 i samband med att 
verksamheten fått nya 
pengar.  

Personalen har möten 
inbokade för att jobba 
fram planen under 
våren.  

Har du några 
råd till andra 
som ska 
formulera en 
skriftlig plan för 
sin verksamhet? 

”De kan läsa i våran.” ”Det är viktigt att ha 
någon form av 
kvantitativa mål för att 
visa hur många som 
använder sig av 
tjänsterna. Man måste 

”Skriftlig plan? Åh, 
käre värld! 
Man måste vara 
väldigt överens om vad 
det är man vill med 
verksamheten, 
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 ha ett internt mål och 
det kan då handla om 
kompetensutveckling. 
Kopplingen till den 
övriga verksamheten 
måste också vara tydlig, 
man kan inte förhålla 
sig enskilt utan bli en 
tydlig del när det gäller 
informationen i 
stadsdelen.” 

konsensus är viktigt.” 

Övriga 
kommentarer: 

Informanten uppger 
att hon inte gillar 
projektdokument 
särskilt mycket 
särskilt inte om de 
bara finns på ett 
papper och inte 
används.  

Informanten säger att 
det ska finnas en 
verksamhetsplan för 
varje verksamhet men 
att det inte finns någon 
mall och standard för 
hur det ska se ut. Själv 
har informanten läst 
företagsekonomi och 
har därför ” … det här 
med visioner och mål i 
mitt tänk. Det blev en 
kulturkrock när jag 
började här eftersom jag 
styr upp verksamheten 
på ett helt annat sätt. En 
del trivdes bättre i den 
mer flummiga och 
kulturella världen.” 

Informanten menar att 
det är viktig med 
avgränsningar och att 
personalen är överens 
om hur långt de ska gå 
in i ett ärende. 
Medborgarkontoret har 
bytt personal vilket har 
inneburit att kunderna 
inte fått samma 
bemötande. 
Informanten menar att  
det är viktigt att man 
drar åt samma håll.  

 

4.4 Intervju med enhetschefen vid Majornas bibliotek 
 
Jag har intervjuat enhetschefen för Majornas bibliotek för att få en bild av den 
planeringsprocess som pågått sedan några månader tillbaka inför öppnandet av 
medborgarlotsen i september 2006. Eftersom intervjun utfördes i april 2006 var det möjligt att 
ställa frågor såväl om vad som hände i början av processen som var personalen står idag i sitt 
planeringsarbete när det är fyra månader kvar till öppnandet. Enhetschefen kommer att kallas 
informanten i texten nedan trots att biblioteket är namngivet i den här uppsatsen (bilaga 3).  
 
Informanten arbetar som bibliotekarie till hälften medan resten av tiden utgörs av 
administrativa uppgifter. Informanten uppger dock att det blir lite olika fördelning mellan 
arbetsuppgifterna vid olika tider på året, men oftast överväger uppgifterna som administratör 
något. Informanten är utbildad bibliotekarie och har egentligen inte arbetat inom något annat 
yrkesområde utan säger att: ”Det har varit bibliotek hela tiden”  
 
Bibliotekets lokaler är centralt placerade i stadsdelen precis i anslutning till ett köpcentrum 
vilket informanten menar är ett väldigt bra läge. Lokalen var från början tänkt som biograf 
men olika omständigheter gjorde att det blev bibliotek istället i början av 60-talet. Lokalen 
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och dess inredning håller en bra kvalité vilket har inneburit såväl positiva som negativa 
effekter. De gamla hyllorna har inga hjul och inredningen upplevs därför som väldigt 
oflexibel med dagens krav på att lokaler ska kunna användas även för andra ändamål som 
t.ex. debattkvällar eller lite större träffar mellan politiker och allmänhet. Lokalen är mycket 
öppen och har högt i tak men saknar möjligheter att skapa lite lugnare och ostörda utrymmen. 
Informanten menar att lokalen upplevs som trång och omodern vilket i kombination med dess 
utformning sätter gränser för vilka möjligheter som står till buds när det gäller planerna för 
medborgarlotsen. I biblioteket arbetar åtta personer varav två personer delar på en tjänst. Alla 
utom en, som istället har lärarutbildning, är utbildade bibliotekarier. Personalen har utökats 
med 30 timmar i veckan från årsskiftet då en person med särskilt ansvar för medborgarlotsen 
anställdes. Det var viktigt att få en person som hade ett uttalat intresse i samhällsfrågor, vilket 
informanten menar var något som saknades i den befintliga personalgruppen. 
 
Samhällsinformation har varit en del av bibliotekets verksamhet sedan 70-talet. Frågan vad 
som skiljer detta från den nya verksamhet som planeras vid medborgarlotsen anser 
informanten vara en av knäckfrågorna. Tanken är ändå att försöka bli tydligare och utöka 
samhällsinformationen jämfört med tidigare. Informanten menar att en del i detta är att 
försöka tillgodose personalens behov av att höja sin kompetens när det gäller att söka i olika 
databaser och hitta på webbplatser jämfört med i dag. Informanten menar att tydligheten är 
viktig och man avser att skylta tydligare och föra fram bibliotekets informationsroll på ett 
bättre sätt. Det finns även förhoppningar om att biblioteket ska kunna bjuda in personer som 
kan svara på frågor eller hålla föreläsningar. För detta ändamål har biblioteket tänkt skaffa en 
ny disk där en del ska vara medborgarlots och där broschyrer som hör till den verksamheten 
ska finnas i närheten. Tanken är även att medborgarna själva ska kunna söka efter 
samhällsinformation på en pc som ska stå i anslutning till disken. Den person som bemannar 
disken ska kunna hjälpa till med både den delen som gäller information, bokutlåning och 
inlämning samt de frågor som gäller medborgarlotsen.  
 
Informanten fick första gången höra talas om tanken på ett nytt medborgarkontor i Majornas 
bibliotek på ett möte med politikerna under hösten 2005. En av politikerna frågade då om man 
inte skulle kunna göra ett medborgarkontor i biblioteket. Informanten uppger att hon inte tog 
frågan riktigt på allvar men sedan dök den upp som ett uppdrag i budget 2006 att skapa ett 
mini-medborgarkontor på biblioteket. Vad som avses med beteckningen mini-medborgar-
kontor upplevs av informanten som väldigt oklart. Det har förekommit olika besked om vad 
det skulle ha för uppgifter där ett av dessa besked har inneburit att biblioteket skulle kunna 
hjälpa till med att ta fram blanketter åt medborgarna, vilket är en uppgift som redan utförs i 
biblioteket. Informanten menar att beteckningen ”mini” inte innebär att det handlar om ett 
medborgarkontor med handläggning ens i mindre skala, utan att det är den utökade 
samhällsinformationen som biblioteket kommer att satsa på. Informanten anser inte att det är 
möjligt att åstadkomma ett regelrätt medborgarkontor med de pengar som avsattes i budgeten, 
dessutom sätter lokalerna gränser för vad som är möjligt.  
 
Informanten har tidigare varit med om förändringsarbete i biblioteket av olika slag men menar 
att detta är första gången biblioteket fått ett regelrätt uppdrag från politikerna som åtföljts av 
resurser för dess genomförande. Detta innebär att det känns extra viktigt att visa upp vad som 
gjorts. Det första informanten gjorde var att sätta sig vid köksbordet och fundera, i första hand 
på frågor om personalen men även på frågor som rörde utformningen rent lokalmässigt. Det 
var taktiska frågor kring möjligheterna att förändra i personalgruppen samt hur idén skulle 
säljas in som kändes viktigast. Stadsdelens informationschef är sedan årsskiftet 
samorganiserad med biblioteket och informationschefen utgör ett viktigt ”bollplank” i 
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planeringen. Planeringsprocessen i sig ser informanten som ett givande och tagande på de 
möten som personalgruppen har där dessa frågor diskuteras. Den person som har särskilt 
ansvar för medborgarlotsen ska vara drivande i frågor som rör denna men alla i personalen är 
enligt informanten ansvariga för att hjälpa till med planeringen och även delta i det framtida 
arbetet med medborgarlotsen.  
 
Informanten anser att det ingår som en del i förberedelsen att ta del av andras erfarenheter av 
medborgarkontor. Några av dem som fanns med när Majorna hade ett medborgarkontor för ca 
tio år sedan arbetar fortfarande kvar inom förvaltningen och en av dem har varit inbjuden flera 
gånger för att delta i möten men har ännu inte haft tid att komma. Informanten har även tagit 
del av den utvärdering som gjordes men ansåg inte att den gav så mycket för utformandet av 
den blivande medborgarlotsen. Flera studiebesök planerades in under våren 2006 men av 
dessa har bara hälften kunnat genomföras på grund av tidsbrist. Personalen har gjort en egen 
projektdatabas där material om medborgarlotsen finns tillgängligt i en egen mapp. Där ska 
processen dokumenteras men det står ännu inte så mycket om hur arbetet ska gå vidare. 
Biblioteket har även gått med i det nätverk som finns för medborgarkontoren i Göteborg och 
är själva värdar för nästa möte som ska hållas i maj 2006. Informanten uppger att man inte har 
stannat upp och reflekterat så mycket och dragit olika slutsatser kring utformandet av lotsen 
ännu. Informanten menar också att planeringsprocessen är svår och att ”…mycket går på 
känn”.  
 
Om någon skriftlig plan för medborgarlotsen kommer att upprättas är ännu inte bestämt och 
det har inte förkommit några direkta direktiv i frågan. En uppföljning kommer att ske i 
årsrapporten. Enhetschefen och informationschefen kommer antagligen att ge en power-point-
presentation där förvaltningens ledningsgrupp får reda på vad som gjorts och hur resultatet har 
blivit. Däremot tror inte informanten att det blir aktuellt med någon statistik över utnyttjandet 
av medborgarlotsen.  
 
Från personalens sida fanns inledningsvis en viss misstänksamhet som så småningom byttes 
ut mot en viss försiktig förnöjsamhet och positiv känsla enligt informanten. Denna ser 
informanten som kopplad till att personalen känner sig sedd och att det satsas på biblioteket 
som omväxling. Informanten uppger därför att hon på det stora hela upplever en positiv 
inställning från personalgruppens sida. Tidsbristen när det gäller olika delar av planerings-
processen framförs av informanten som ett bekymmer. Det är oklart om det finns 
förväntningar och i så fall vilka dessa är från medborgarna samt övriga delar av 
förvaltningens verksamheter. Från politikernas sida kan informanten däremot tänka sig att det 
finns förväntningar om att medborgarlotsen ska tas emot positivt av medborgarna eftersom 
den införs under ett valår. Dessutom tror även informanten att deras förväntningar kan vara 
kopplade till demokratiproblematiken där ett önskemål kan finnas om att få till stånd en 
dialog med allmänheten. För egen del har informanten en önskan om att bibliotekets 
informationsroll ska tydliggöras och stärkas jämfört med hur det har varit tidigare.  
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5 Analys och diskussion  
 
De finns två syften för den här studien vilka båda studerats ur ett verksamhetsperspektiv såväl 
i Majornas bibliotek som vid tre verksamma medborgarkontor i Göteborg. De båda syften till 
vilka återkoppling ska ske var dels att undersöka hur ett medborgarkontor kan utformas och 
dels att utifrån undersökningen utforma en förenklad strategisk planeringsmodell. Dessa 
dubbla syften analyseras separat med hjälp av de två övergripande frågeställningarna, vilka 
används som huvudrubriker nedan. I det här kapitlet besvaras uppsatsens övergripande 
frågeställningar med hjälp av de delfrågor som hör till var och en. De båda övergripande 
frågeställningarna samt de delfrågor som hörde till var och en lyder som följer: 
 
Hur har de undersökta medborgarkontoren i Göteborgs stad utformats? 
 

- Vilken verksamhet bedrivs vid medborgarkontoren? 
- Vilka faktorer har varit de viktigaste för att nå framgång med ett medborgarkontor? 
- Hur ser de planer ut som styr upp verksamheten i dag?  

 
Vilken funktion kan en förenklad strategisk planeringsmodell fylla i bibliotekets planerings-
process?  
 

- Hur kan en förenklad strategisk planeringsmodell se ut? 
- Vilka kontextuella förutsättningar och behov ska modellen adressera? 

 
Trots att resultaten inledningsvis hålls isär på det här sättet har de båda delarna dels varit 
beroende av varandra och dels vuxit fram i samverkan. I slutet av kapitlet redogörs mer 
ingående för på vilket sätt dessa båda syften är kopplade till varandra och hur resultatet av 
undersökningen påverkat utformandet av den förenklade strategiska planeringsmodellen.  
Analys och tolkning av resultatet har utförts med hjälp av referensramen samt det insamlade 
materialet från uppsatsens resultatdel. 
 

5.1 Hur har de undersökta medborgarkontoren utformats? 
 
De tre medborgarkontoren har utformats på olika sätt av anledningar som redogörs för nedan 
men de är alla av typen ”samlat informationskontor” vilket innebär att stadsdelsförvaltningen 
fört samman sin interna och externa service till en gemensam funktion34 
(Justitiedepartementet 1999, s. 19). Medborgarkontoren har ingen beslutanderätt i ärenden och 
heller inga befogenheter att handlägga ärenden som exempelvis att fatta beslut. Vissa enklare 
och frekventa ärenden hanteras dock av personalen (Rapport från MBK-utredningen 1995, s. 
50) som exempelvis anmälan till barnomsorg vid exempelvis medborgarkontor C. Detta 
innebär att funktionen ligger på nivå 1-3 enligt ROSA-modellen35 vilket innebär att deras 
främsta uppgift är att visa medborgarna till rätta med allmän information, enklare rådgivning, 
utlämning av blanketter men även hjälp att fylla i olika ansökningar (ibid., s. 61).  
 
Det samlade informationskontoret kan exempelvis finnas i ett bibliotek men samlokalisering 
med stadsdelsförvaltningen förekom också. Medborgarkontor B och C är inhysta i biblioteks-

                                                 
34 Olika typer av medborgarkontor beskrivs på s. 16-17. 
35 Se s. 18 för information om funktionsnivåerna. 
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lokaler och eftersom bibliotek representerar de mest besökta institutionerna ger detta en bra 
bas för att förmedla samhällsinformation (Höglund 1997, s. 5). Förmodligen är det en 
anledning till att samlokalisering med biblioteket kan vara en bra idé men problemet kan vara 
att det bara är de som redan använder sig av biblioteket som hittar till medborgarkontoret. 
Tanken med medborgarkontoren är enligt utredningen ”Medborgarkontor i utveckling” att de 
ska ge information och vägledning, effektivisera den offentliga verksamheten samt stärka den 
lokala demokratin (Justitiedepartementet 1999, s. 4). Om medborgarkontoret samlokaliserats 
med biblioteket är det viktigt att även försöka locka icke-användarna av biblioteket inte minst 
viktigt är detta utifrån tanken att medborgarkontoret ska utveckla den lokala demokratin.  
 
Enligt Peder Björk är bibliotekspersonalen ofta negativ till den verksamhet som bedrivs vid 
medborgarkontor trots att den har tydliga beröringspunkter med bibliotekens traditionella 
funktioner. Han menar att det dels kan bero på att den upplevs som störande och dels för att 
personalen vill se sin verksamhet som neutral och fristående från myndigheter (Björk 2000, s. 
158f.). Informanterna vid medborgarkontor A och C uppgav inga problem med personalens 
inställning till arbetet men deras personal bestod av antingen samhällsvägledare eller 
informationssekreterare. De hade själva sökt sig till sina tjänster av intresse för arbets-
uppgifterna och ingen av dem var bibliotekarier. Vid medborgarkontor B som bemannades av 
bibliotekspersonal fanns det vissa problem med personal som inte kände sig bekväm i rollen 
som samhällsvägledare. Det kan således spela en viss roll om personalen själva har valt den 
här typen av arbetsuppgifter eller om uppdraget är ett åläggande. 
 
Vilken verksamhet bedrivs vid medborgarkontoren? 
De medborgarkontor som undersökts servar i första hand medborgarna med samhälls-
information och ger vägledning när det gäller statlig och kommunal förvaltning. Inget av de 
tre medborgarkontoren ägnade sig åt handläggning av ärenden. De uppgifter som stämmer väl 
överens med den verksamhet som bedrivs vid medborgarkontoren är att det ska vara möjligt 
för personalen att hantera enklare, frekventa ärenden samt hänvisa vidare till specialister vid 
behov (Rapport från MBK-utredningen 1995, s. 295). Graden av service som erbjöds 
varierade dock något mellan de olika kontoren när det gällde exempelvis möjligheterna att 
lämna in ansökningsblanketter och att träffa specialister av olika slag. Däremot kunde man få 
hjälp med att skaffa och fylla i blanketter på alla kontor om man så önskade.  
 
Demografiska fakta i form av statistik om stadsdelen har stor betydelse för utvecklandet av 
den verksamhet som bedrivs vid medborgarkontoren. Vid medborgarkontor A fanns en 
tonvikt på frågor om hemtjänst och äldreboende. Andelen äldre är inte lika hög i Majorna där 
de flesta är mellan 25-44 år. Dessutom finns redan en hälsolots som äldre kan vända sig till 
med denna typ av frågor (Göteborgs Stad). Det fanns ett stort behov av allmän information 
inom kommunal- och statlig sektor vid medborgarkontor C. I Majorna är många högutbildade 
och arbetar dessutom inom dessa sektorer (ibid) vilket skulle kunna vara en indikation på att 
kunskapen om den sektorn redan är ganska stor bland medborgarna. Antalet invandrare är lågt 
i Majorna och det behov som uppstått vid medborgarkontor C beroende på en språklig barriär 
är troligtvis inte lika stort i Majorna (ibid). 
 
Samarbete mellan medborgarkontor och övriga verksamheter sågs som ett problemområde 
redan i början av 90-talet (Rapport från MBK-utredningen 1995, s. 1). Det pratades om 
revirtänkande och bristande politisk förankring i utredningar som tidigare gjorts 
(Civildepartementet 1993, s. 15f). I utvärderingen som gjordes av Majornas medborgarkontor 
framkom att samverkan med förvaltningens övriga verksamheter knappt förekom över huvud 
taget.  Trots den kunskap som funnits om detta under lång tid framkommer det i intervjuerna 
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att detta är problem med samarbete något som man fortfarande brottas med. Det förekom 
dock samarbete vid alla de undersökta medborgarkontoren även om det skedde på lite olika 
sätt. Det fanns exempel på internt samarbete genom att medborgarkontoren tog hjälp av 
specialister inom den egna förvaltningen. Även externt samarbete förekom genom 
temakvällar då inbjudna specialister från andra kommunala eller statliga verksamhetsområden 
fanns tillhands och där inbjudningar gick ut till allmänheten. Alla tre medborgarkontor uppger 
att de önskar ett utökat samarbete inom den egna förvaltningen. Revirtänkande och rädsla 
finns fortfarande enligt informanterna även om de anser att mycket går att förbättra genom 
ökad kunskap.  
 
Vilka faktorer har varit de viktigaste för att nå framgång med ett medborgarkontor? 
De faktorer som tidigare listats av fokusgrupperna 36 används med något undantag som 
rubriker nedan för att förtydliga vad som framkommer vid tolkning och analys av det 
insamlade materialet.  
 
1. syfte med verksamheten 
Att ha kännedom om syftet med införandet av verksamheten ansågs som allra viktigast när 
framgångsfaktorerna rankades av personalen. Det är förståeligt att personalen känner sig 
vilsna i sin planeringsprocess med de vaga direktiv som givits i tillgängliga dokument. Att det 
dessutom från politikerhåll getts olika förklaringar av vad som avses med beteckningen mini-
medborgarkontor i budgeten och vilken verksamhet som ska bedrivas där har inte underlättat 
planeringsarbetet för personalen. Förmodligen är det inte så ovanligt att tvingas arbeta med 
oprecisa beskrivningar inom offentliga organisationer, eftersom det här generellt sett är 
mycket vanligt med komplexa och vaga mål (Christensen et al 2005, s. 111). Att offentlig 
verksamhet handlar på uppdrag av politiskt valda organ där en mängd hänsyn måste tillvaratas 
(ibid., s. 17) är något som jag anser tydliggjorts i den här uppsatsen. Tanken att mål medvetet 
är komplexa och vaga i offentliga organisationer ger visserligen ledningen ett handlings-
utrymme men samtidigt blir ansvarsfrågan oklar (ibid., s. 102). 
 
Effektivisering är ett av de syften som kan finnas med att införa ett medborgarkontor (Björk 
2000, s. 122; Civildepartementet 1993, s. 105)). Om det skett någon effektivisering av 
verksamheten sedan de undersökta medborgarkontoren införts går inte att belägga i den här 
studien. Trots att två av medborgarkontoren har detta som uttalat syfte känner ingen av 
informanterna till att någon sådan utvärdering skett. Ett annat syfte med medborgarkontor kan 
vara att den lokala demokratin ska stärkas (Björk 2000, s. 122) genom att medborgarnas 
kontakter med den offentliga förvaltningen förbättras (Civildepartementet 1993, s. 104). Detta 
låter rimligt och rätt men verkligheten stämde inte överens med den bilden. Det finns en 
samstämmighet både i litteraturen och i de intervjuer som genomfördes att delar av detta 
område har mycket låg prioritet. Även Peder Björk konstaterar i sin doktorsavhandling att 
utvecklingen av lokal demokrati varit lägst prioriterat och minst förekommande. Han menar 
även att politiker saknat intresse och visioner i frågan även om viss förändring kunnat skönjas 
på senare tid (Björk 2000, s. 141f). Vid ett av de intervjuade medborgarkontoren hade försök 
gjorts att införa politikerjour men dessa försök avslutades eftersom det var väldigt få som 
utnyttjade den här möjligheten. Enligt den statistik som fanns tillgänglig vid två av 
medborgarkontoren fick de väldigt sällan frågor som gällde kontakt med politiker. Det 
framkom i intervjun vid medborgarkontor C att politikerna själva inte använde sig av den 
service som fanns tillgänglig.  
 

                                                 
36 Se Ranking av framgångsfaktorer s. 32. 
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Medborgarkontoren tycks inte fungera som ett forum för demokratisk dialog mellan med-
borgarna och samhället, åtminstone inte när det gäller medborgarnas kontakt med sina lokala 
politiker. Förklaringarna går säkert att finna såväl hos politikerna själva som i den brist på 
intresse och kunskap i grundläggande demokratifrågor bland medborgarna som gav upphov 
till projektet om samhällsinformation vid Göteborgs stadsbibliotek (Eliasson et al 2002, s. 5). 
Enligt svaren i den enkät som Majorna gick ut med låg kontakt med politiker och tjänstemän i 
botten av de områden som listats37. På Majornas webbplats finns en uttalad ambition att 
medborgarna lätt ska kunna komma i kontakt med sina politiker och detta kan även vara en 
del av det bakomliggande syftet med uppdraget när det ursprungligen kom från politikerna i 
stadsdelen enligt enhetschefen i Majorna. Med tanke på ovanstående analys av resultatet har 
jag svårt att tänka mig att medborgarkontoret i Majorna kommer att utgöra den mest 
utnyttjade kanalen när det gäller utvecklandet av den lokala demokratin i stadsdelen.  
 
Sammanfattningsvis pekar den här studien på att den höjda servicenivån är det enda syfte som 
fungerar i de undersökta medborgarkontoren. Övriga syften som att effektivisera 
verksamheten och/eller utveckla den lokala demokratin (Justitiedepartementet 1999, s. 25f), 
nämns visserligen vid vissa av medborgarkontoren men har inte fått något egentligt 
genomslag i deras konkreta verksamhet.    
 

- kännedom om användarnas behov 
Informanterna vid de tre medborgarkontoren uppger att det är medborgarnas behov och 
efterfrågan som styr och utvecklar verksamheten i olika riktningar. Personalen i Majorna 
ansåg att det var viktigt att ha kännedom om användarnas behov. Detta var en faktor som inte 
motiverades särskilt ingående i någon av fokusgrupperna. Den här faktorn kom upp på flera 
möten, även innan fokusgrupperna diskuterade den som en framgångsfaktor. Personalen 
kände tidigt ett behov av att ta reda på vad användarna önskade få ut av den nya servicen, 
vilket var anledningen till att de gick ut med en enkät i biblioteket. Det fanns en total 
samstämmighet i den här frågan och jag tolkar det som att personalen är van vid att arbeta 
utifrån ett användarperspektiv i sin ordinarie verksamhet i biblioteket. Ytterligare ett bevis på 
personalens användarorienterade synsätt är att personalens serviceorientering var en av de 
framgångsfaktorer som valdes ut. Den enkät som Majorna gjort i stadsdelen om vilka behov 
som finns av ett medborgarkontor besvarades av 70 personer. Den delades ut i biblioteket och 
en majoritet av svaren kom från kvinnor i 40-59 års ålder. Andelen svar som kom in, samt 
sättet på vilket enkäten distribuerades gör att resultatet kan ifrågasättas. Trots detta är 
resultatet av visst intresse eftersom det pekar i samma riktning som de demografiska uppgifter 
som finns om stadsdelen38. Exempelvis tycks intresset bland Majornas högutbildade 
medborgare vara stort när det gäller kultur och föreningsliv medan de inte var så intresserade 
av att få hjälp med antingen blanketter eller att kontakta lokala tjänstemän och politiker.   
 

- kundernas syn på verksamheten 
Kundernas syn på verksamheten valdes först ut som en framgångsfaktor i enbart den ena 
fokusgruppen. Vid den gemensamma rankingen hamnade den dock ganska högt på listan. 
Kundperspektivet var något som övriga medborgarkontor lyfte fram som mycket viktigt för 
verksamheten. Det ansågs angeläget att ha ett serviceorienterat kundperspektiv. De svar som 
gavs fick inte vara felaktiga och vikten av att återkoppla om det inte gick att svara omgående 
på frågor, ansågs mycket viktigt för att kunderna skulle ha en positiv syn på verksamheten.  
 

- utvärdering av den nya verksamheten 
                                                 
37 Se sammanställning av enkätsvar s . 26-27. 
38 Se rubrik 2.1 Stadsdelen Majorna på s. 9. 
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Utvärdering angavs som en viktig framgångsfaktor och ansågs hänga ihop med syfte och 
målbeskrivningar. Det är intressant att konstatera att man i den utvärdering som tidigare gjorts 
av medborgarkontor i Majorna ansåg sig sakna syfte med verksamheten samt underlag för att 
ta reda på om verksamheten nått ut till medborgarna (Beiring et al 1995, s. 5). Utvärderingen 
pekar även på att den glesbygdsmodell39 man där använt sig av när man utformat 
medborgarkontoret inte fungerade utan behövde anpassas till de speciella behov som fanns i 
stadsdelen för att fungera (ibid., s. 9). Medborgarkontor C var mycket välbesökt medan 
medborgarkontor B egentligen inte kunde säga något om hur många som använde dessa 
tjänster. Vid det medborgarkontor som i intervjun uppgav att de saknade statistiskt underlag 
för sin verksamhet fanns inte heller någon möjlighet att göra någon utvärdering i egentlig 
mening. Frågan som Majorna måste ställa sig är vad som behövs göras när det gäller 
formulering av syfte- och målbeskrivningar för att en utvärdering av medborgarlotsen ska 
vara möjlig att genomföra. Kanske är även statistik i någon form nödvändig, trots att frågan 
inte aktualiserats ännu för att en reell utvärdering ska vara möjlig.  
 
2. ekonomiska förutsättningar 
De ekonomiska förutsättningarna listades som en viktig faktor. Personalen menade att det är 
de ekonomiska förutsättningarna som styr verksamheten och att de är en förutsättning för att 
den nya verksamheten ska kunna drivas. Alla informanter uppgav att man känt av 
nedskärningar i sin verksamhet bl.a. i form av färre tjänster. Vid en jämförelse med de andra 
medborgarkontoren har inte Majorna tillgång till samma resurser och den tänkta 
verksamheten måste anpassas därefter. Detta är något personalen insåg ganska tidigt i sin 
planering och de ville därför inte gå ut med att ett medborgarkontor i egentlig mening skulle 
startas. De valde därför att döpa om verksamheten till medborgarlots för att dämpa 
förväntningarna från medborgarna.  
 

-  resurser som matchar användarnas behov  
Utformningen av resurser sågs som en av de viktigaste frågorna och ansågs spela en stor roll 
för hur den nya verksamheten skulle organiseras. Resurser som matchar användarnas behov 
rankades högt i fokusgrupperna. Informanterna vid de tre medborgarkontoren menar 
visserligen att demografiska faktorer spelar stor roll för utformandet av verksamheten men i 
övrigt gavs frågor kring resurser inte så stort utrymme i deras svar. De resurser som fanns 
byggdes upp av personalen själva efterhand och kunde bestå av länkar eller i ett fall av en 
egenhändigt utformad databas. En anledning till att detta var en viktig fråga för Majorna kan 
vara att medborgarna kommer att ges möjlighet att söka på egen hand på ett annat sätt än vid 
andra medborgarkontor. Ett regelrätt medborgarkontor som är bemannat hela tiden är inte en 
realistisk möjlighet för folkbiblioteket i Majorna där den person som bemannar disken 
kommer att sköta både biblioteksfrågor och medborgarlotsen parallellt.  
 

- tillgänglighet/öppettider  
I fokusgrupperna rankades tillgänglighet/öppettider relativt högt av framgångsfaktorerna. Att 
dessa faktorer är viktiga framförs även av Peder Björk som menar att utöver öppettider och 
utformning av lokaler är det dess centrala placering på orten som har betydelse för 
framgången med verksamheten (Björk 2000, s. 144-147). Detta är något som stämmer väl 
överens med uppfattningen vid de övriga medborgarkontoren. De ansåg det viktigt med 
generösa öppettider samt att medborgarkontoret låg centralt i stadsdelen. Det 
medborgarkontor som låg lite avsides i sin stadsdel hade märkt av en markant lägre 
besöksfrekvens än tidigare då det låg mer centralt. Uppfattningen från den ena fokusgruppen 

                                                 
39 2.1.2 Tidigare erfarenheter av medborgarkontor i stadsdelen på s. 10-11. 
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att tillgänglighet även skulle kunna innebära tillgänglighet via Internet är intressant kopplat 
till de nya möjligheter som ges med den elektroniska medborgarassistent som prövas vid 
några stadsdelar i Göteborg (Göteborgs Stad 2006).  
 
3. utbildning av personalen 
Utbildning sågs som en viktig faktor för att persona len ska kunna lotsa användarna rätt. 
Personalen ville se en organiserad utbildning men betonade samtidigt vars och ens ansvar för 
att lära sig nya saker samt att dessa nya kunskaper förmedlades till övriga kollegor. Det finns 
ett nätverk för medborgarkontoren i Göteborg som Majorna gått med i, vilket har 
organiserade träffar med jämna mellanrum. Vid dessa träffar är det vanligt att specialister 
bjuds in och berättar om aktuell samhällsinformation av intresse.  Alla informanter uppgav att 
detta var en viktig del i deras fortbildning. Även studiebesök, både inom den egna 
förvaltningen och vid andra medborgarkontor eller myndigheter, angavs som en viktig del av 
personalens utbildning.  
 

- omvärldsbevakning  
Även omvärldsbevakning hanterades genom nätverksträffar och studiebesök vilket ingick som 
en del i utbildningen. För övrigt ansåg ett par av informanterna att det ingick i jobbet som 
samhällsvägledare att själv se till att skaffa sig aktuell information. 40 
 
4. marknadsföring 
Marknadsföringen av medborgarkontoren A och C uppvisade vissa kontextuella drag. Vid 
medborgarkontor A som låg i en stadsdel med många äldre ägnade sig samhällsvägledarna åt 
något som de själva kallade för ambulerande medborgarservice. De var då ute och åkte 
Flexlinjen41 eller besökte äldreboenden för att informera om sin verksamhet.  Här uppgavs 
även den lokala hushållstidningen vara en viktig kanal. Vid medborgarkontor C som låg i en 
stadsdel med hög andel invandrare var det vanligt att information om verksamheten spreds 
från mun till mun. Här anordnade man även temakvällar för att berätta om sin verksamhet. 
Information i lokala tidningar skulle förmodligen inte vara så effektivt i den här stadsdelen då 
många har svårigheter med det svenska språket.  
 
5. förankring och samarbete inom stadsdelsförvaltningen 
Personalen vid Majornas bibliotek rankade samarbete/förankring inom den egna 
verksamheten som den sista av framgångsfaktorerna. Vid intervjuerna framkom emellertid att 
detta område var av yttersta vikt för att nå framgång med verksamheten vid  
medborgarkontoret. En informant menade att kopplingen till övriga verksamheter måste vara 
tydlig och att det inte går att ”… förhålla sig enskilt utan bli en tydlig del när det gäller 
informationen i stadsdelen”. Bristande politisk förankring samt revirtänkande inom 
förvaltningen uppges som tänkbar orsak i den utvärdering som gjordes när medborgarkontoret 
i Härnösand lades ner (Civildepartementet 1993, s. 15f). Dessutom menar Peder Björk att 
intresset från myndigheters sida varit dålig såvida inte deras egen verksamhet hotats av 
nedläggning, när det gällt att starta medborgarkontor och att samarbete endast inletts vid 
några få tillfällen under stabilare förhållanden (Björk 2000, s. 120). Den oro som kan finnas 
hos tjänstemännen för överföring av uppgifter till medborgarkontoret (ibid., s. 152) kan säkert 
också vara en faktor som har en negativ effekt på samarbetet. 
 

                                                 
40 För punkten personalens serviceorientering se under kundernas syn på verksamheten s. 46. 
41 Flexlinjen är en del av kollektivtrafiken i Göteborg. Den är avsedd för dem som har rätt till färdtjänst eller för 
dem som har fyllt 65 år (Göteborgs Stad).  
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Det är intressant att notera att alla medborgarkontor uppgav vikten av samarbete inom den 
egna förvaltningen som högst väsentligt men dessutom ett område till förbättringar. 
Medborgarkontor C, som funnits i tio år, hade det mest utvecklade samarbetet med andra 
verksamheter inom förvaltningen. Det skulle kunna bero på att verksamheten är så pass 
inarbetad men även på de specifika behov som finns i stadsdelen. Ytterligare en förklaring 
kan vara det ursprungliga kravet på effektivisering av övriga verksamheter vilket bidrog till 
att medborgarkontoret startades för tio år sedan. Samarbetet gynnades troligen av att man från 
början tog reda på vilka uppgifter som de olika verksamheterna kunde lägga över på ett 
medborgarkontor. I Majorna uppges att det finns en okunskap om den egna förvaltningen från 
bibliotekspersonalens sida. Det kan delvis bero på att biblioteket är beläget en bit ifrån den 
övriga förva ltningen men förmodligen finns även andra orsaker. Eftersom samarbetet inom 
förvaltningen är viktigt för medborgarkontorets arbete behöver detta tas i beaktande vid 
planeringen. Majorna har påbörjat sina kontakter med den egna förvaltningen genom att bjuda 
in växeln till biblioteket. Dessa kontakter bör utökas eftersom de är en väsentlig del av både 
personalens fortbildning men även utvecklande för samarbetet med övriga verksamheter inom 
förvaltningen. Ett fortsatt arbete för att utveckla samarbetet/förankringen inom den egna 
förvaltningen anser jag vara en förutsättning för att personalen vid medborgarlotsen ska kunna 
”lotsa” medborgarna på ett bra sätt inom detta område.  
 
Hur ser de planer ut som styr upp verksamheten i dag 
Skillnaderna mellan de skriftliga planer som styr upp verksamheten är fler än likheterna vilket 
är intressant i sig men kanske inte förvånande då det enligt en av informanterna inte finns 
någon mall eller standard för hur dessa ska se ut. Kanske kan det även vara ett tecken på det 
som Bernt Gustavsson hävdar, nämligen att målstyrning inte passar för kulturell verksamhet 
(Gustavsson 1995, s. 75). Det som alla informanter är överens om är att planerna tagits fram 
för personalen som arbetar vid medborgarkontoren.  
 
Det finns tydliga skillnader mellan det som är en projektplan och de övriga två som är mer 
integrerade delar av den pågående verksamheten. De skriftliga planer som tagits fram 
gemensamt av personalen är enligt informanterna mer kända än projektplanen vilken tagits 
fram av en enstaka person vid medborgarkontor A. En av anledningarna kan vara sättet på 
vilket planen tagits fram men en annan viktig anledning är säkert att planen togs fram för sex 
år sedan och har inte reviderats sedan dess. Den utvecklingsplan som finns vid 
medborgarkontor B revideras däremot årligen vilket gör att dess innehåll aktualiseras oftare. 
En projektplan är dessutom en annan typ av dokument med ett annat syfte än en 
utvecklingsplan. Den upprättas innan verksamheten startar och är därför viktigare i början, 
vilket även informanten uppger vid medborgarkontor A. Den översikt som tagits fram vid 
medborgarkontor C verkar mest känd av personalen vilket kanske kan bero på att det arbetas 
mycket aktivt med den för närvarande. Att det finns fördelar med att planen arbetas fram 
gemensamt inom personalgruppen stämmer väl med forskningen inom strategisk planering. 
Här hävdas att faktorer såsom detaljerade processer och dagliga aktiviteter inom 
organisationen är viktiga för resultatet av den strategiska processen (Johnson et al 2005, s. 
177; Kriger 2005, s. 167). 
 
Typen av dokument och dess syfte spelar även roll för hur det används. Projektplanen vid 
medborgarkontor A var mest till användning i början när verksamheten startades. 
Utvecklingsplanen vid medborgarkontor B tycks delvis vara ett verktyg för att chefen ska 
kunna ha kontroll över verksamheten.  Informanten här uppger att den används för att 
tydliggöra uppdraget både för egen del och uppåt i organisationen men även vid den årliga 
resultatuppföljningen. De kvantitativa målen förs fram av informanten som en viktig del i 
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planen. Den översikt som finns vid medborgarkontor C är ingen färdig plan i egentlig 
bemärkelse vilket gör det svårt att jämföra den med de övriga planerna. Informanten här 
uppger utvecklingen av verksamheten som anledningen till att den finns.  
 

5.2 Vilken funktion kan en förenklad strategisk planeringsmodell 
fylla i bibliotekets planeringsprocess? 
 
Det som framkommit under punkt 5.1 ovan angående utformandet av medborgarkontor, ger 
en tydlig indikation på vikten av att skräddarsy verksamheten för att passa de kontextuella 
förutsättningar som råder. Dessa kan bestå av såväl förutsättningar och behov när det gäller 
fysiska lokaler, personella resurser som av de demografiska förhållanden som råder.  
Folkbiblioteken är en del av den offentliga verksamheten vilket gör att de är kollektivt 
orienterade att nå sina mål vilket kräver specialiserad och samordnad aktivitet (Christensen et 
al 2005, s. 111). Enligt Irene Wormell har den offentliga sektorn haft svårt för att svara upp 
mot nya krav från medborgarna när det gällt tillgänglig informationsservice (1996, s. 12).  
 
Inom managementlitteraturen finns olika rationella modeller för strategisk planering vilka är 
anpassade för den privata sektorn och inte för offentlig verksamhet med dess specifika behov 
och förutsättningar (McClamrock et al 2001). Synpunkten att man inte kan använda samma 
modeller för strategisk planering inom offentlig verksamhet som inom den privata sektorn, 
stöds av Bernt Gustavsson som menar att måttstocken för kultur och bildning inte kan vara 
detsamma som för att producera bilar (Gustavsson 1995, s. 75). En förenklade strategisk 
planeringsmodell bör därför fungera både som ett verktyg som kan ge en systematisk struktur 
åt de frågeställningar som behöver adresseras genom hela planeringsprocessen och även 
adressera de specifika behov som finns inom offentliga organisationer. Dessutom är det högst 
väsentligt att modellen har ekonomiska fördelar dvs. inte är tidsödande eller kräver 
utomstående konsulter för att kunna användas. I de flesta av de undersökta medborgar-
kontorens skriftliga planer fanns det inslag av de fyra aktiviteter som valts ut till den 
förenklade strategiska planeringsmodellen. Avsaknaden av gemensamma mallar och riktlinjer 
gör dock att det finns brister både när det gäller utvärdering och målformuleringar för att 
dessa planer ska kunna fullgöra en funktion som strategiska planeringsdokument. En 
förenklad strategisk planeringsmodell med tillhörande riktlinjer skulle kunna utgöra en sådan 
gemensam mall (se figur 1). 
 
Hur kan en förenklad strategisk planeringsmodell se ut? 
En strategisk planeringsmodell kan bestå av en mängd olika aktiviteter (Stephens 1995, s. 10f; 
Bryson 1995, s. 21) vilket redogjorts för tidigare, under rubrik 3.3.3 strategiska planerings-
modeller. Fyra av dessa går dock att skilja ut som de huvudsakliga aktiviteterna i den 
strategiska planeringsprocessen. Om man ser den strategiska planen som en ständigt pågående 
process där själva navet utgörs av syftet med verksamheten kan dessa fyra ingå i en 
kontinuerlig cykel i en förenklad strategisk planeringsmodell: 
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Figur 1. En förenklad strategisk planeringsmodell.  
 
1. Omvärldsanalys – Var befinner vi oss nu? 
En omvärldsanalys är en analys av var man befinner sig för närvarande dvs. hur nuläget ser 
ut. I en sådan analys är det av intresse att ta reda på vad som händer i omvärlden, hur andra 
gör och vilka möjligheter som finns (Nelke 2003, s. 13, s. 16). Nyckelområden för fortsatt 
planering ska identifieras vilket kan ske genom att man använder sig av olika analysverktyg. 
Dessa nyckelområden ska bevakas och röna speciell uppmärksamhet vid den fortsatta 
planeringen (Wormell 1996, s. 24). Det är också viktigt att göra en intern bedömning av vilka 
resurser och möjligheter som redan finns. Att dessutom ta lärdom av tidigare erfarenheter 
inom den egna verksamheten genom utvärderingar som gjorts är en mycket viktig del av 
omvärldsanalysen (Corrall 2000, s. 26). Att detta inte alltid görs går att utläsa bl.a. i 
projektrapporten från Göteborgs stadsbibliotek. Författarna av rapporten menar att biblioteket 
kunde dragit fördel av att göra en inledande behovsanalys för att hitta sin egen ”nisch” i 
samarbete med andra instanser (Eliasson et al 2002, s. 17).  
 
De skriftliga planer som finns vid de tre medborgarkontoren har alla någon form av analys av 
nuläget vilket bildar utgångspunkt för den fortsatta planeringen av verksamheten. Dessa 
nulägesanalyser som gjorts har utformats på olika sätt och kallas för bakgrundsbeskrivning, 
förstudie samt översikt. Bakgrundsbeskrivningen samt förstudien verkar dock inte ha någon 
roll att spela i det fortsatta arbetet och utgör enbart ett avstamp inför införandet av 
verksamheten. Den översikt som tagits fram vid medborgarkontor C är en del av 
kvalitetsarbetet inom Göteborgs Stad och består av en mycket ambitiös SWOT-analys vilken 
har en mycket tydligare roll att spela även fortsättningsvis i planeringsprocessen än de 
nulägesbeskrivningar som gjorts vid de andra medborgarkontoren. Skillnaderna mellan de 
nulägesanalyser som utförts skulle kunna bero på avsaknaden av en mall eller standard för hur 
detta ska ske. Även vid Majornas bibliotek finns en översikt som togs fram 2004. Arbetet med 
att ta fram en översikt har den fördelen att all personal får vara med och påverka och blir 
genom detta arbete väl insatt i dess innehåll. Nackdelen kan vara att det är ett tidsödande 
arbete vilket kan försämra organisationens flexibilitet.  
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Enligt den förenklade modellen bör den omvärldsanalys som utförs innefatta dels en 
tillbakablick, om en sådan är möjlig, i form av tidigare erfarenheter antingen hos personal 
eller i form av skriftliga utvärderingar, dels bör ett analysverktyg ingå. Det analysverktyg som 
är tänkt att fylla denna funktion genom identifieringen av tänkbara framgångsfaktorer är 
Critical Success Factors (Broadbent & Lofgren 1991, 1. 16). För- och nackdelarna med 
verktyget diskuteras vidare i samband med kontextuella förutsättningar och behov på sidan 
54. Att låta studiebesök ingå i omvärldsanalysen är ett utmärkt sätt att ta reda på hur andra 
gör. De studiebesök som är möjliga att utföra kan ge ett större utbyte om framgångsfaktorerna 
har diskuterats och identifierats i förväg av personalen. Dessa framtagna faktorer kan sedan 
utgöra underlag för de frågor som ställs vid studiebesöken.  
 
2. Strategiskt fokus -  Vart är vi på väg? 
Strategiskt fokus formuleras i form av ett antal mål som kan delas in i olika hierarkiska 
nivåer. Dessa mål kan ha olika funktion och tidsramarna för när de ska uppnås kan variera. På 
lägre, operativ nivå är det viktigt att specificera både ansvarsfördelningar och hur målen ska 
uppnås. När strategiskt fokus utformas i form av ett antal nedskrivna mål handlar det mycket 
om att göra prioriteringar och bedömningar mellan olika alternativ som står till buds (Corrall 
2000, s. 75). Projektet från Göteborgs stadsbibliotek uppvisade enligt författarna brister i sina 
målformuleringar vilket gjorde det svårt att bedöma hur väl man nått upp till de uppsatta 
målen (Eliasson et al 2002, s. 9). Att mätbara mål är ovanligt inom biblioteken och att 
oenighet ofta råder om dem framförs av Angela Zetterlund (2004, s. 261), dessutom 
konstaterar Lars Höglund att resultatmätningen inom biblioteksområdet ofta är ofullständig 
och saknar djupare analys (1997, s. 18). I den förenklade strategiska planeringsmodellen 
föreslås att de framtagna framgångsfaktorerna bildar utgångspunkten för de mål som ska 
formuleras. Dessa torde vara väl förankrade genom tidigare diskussioner bland personalen 
samt studerade vid andra liknande verksamheter genom studiebesök eller liknande. Med ett 
sådant tillvägagångssätt är troligen målens innebörd väl kända inom personalgruppen, vilket 
inte varit fallet i de bibliotek som Angela Zetterlund studerat i sin avhandling (2004, s. 248).  
 
I de skriftliga planerna från medborgarkontoren finns mål uppsatta för verksamheten. I 
projektplanen vid medborgarkontor A beskrivs vad man vill uppnå med verksamheten medan 
utvecklingsplanen från medborgarkontor B har mer utförligt beskrivna mål uppdelade på både 
visioner och verksamhetsmål. Vissa verksamhetsmål här är kvantitativa mål som är utmärkta 
med glasögon i dokumentet, vilket betyder att dessa ska granskas på ett speciellt sätt vid 
revideringen. Vid medborgarkontor C har man dock inte kommit så långt än att man börjat 
formulera målbeskrivningar. Här framförs också tveksamheter när det gäller förhållandet 
mellan kvantitativa mål och om det över huvud taget är möjligt att sätta kvalitativa mål för 
verksamheten, vilket stämmer väl överens med kritik som framförts av mål-och 
resultatstyrning inom offentlig verksamhet (Christensen et al 2005, s. 114, s. 116). 
 
Enligt den förenklade strategiska planeringsmodellen bör det finnas mål på olika hierarkiska 
nivåer. En övergripande vision där en önskad framtida position för verksamhetsområdet, 
(Wallace 2004, s. 7) samt de mer övergripande strävansmål och funktionella mål som 
adresserar frågor som exempelvis varför man finns till och vad man gör, (Wormell 1996, s. 
33; Corrall 2000, s. 76) finns förmodligen redan formulerade för bibliotekets verksamhet. 
Dessa målbeskrivningar bör dock ses över så att formuleringarna fortfarande stämmer när den 
nya verksamheten införs. De mål som är viktiga att formulera därefter ska adressera 
detaljerade processer och dagliga aktiviteter s.k. micro-strategizing (Johnson et al 2005, s. 
176). Dessa närliggande processer och aktiviteter anses vara av stor betydelse för resultatet i 
den strategiska processen och ligger på en operativ och verksamhetsnära nivå. Dessa mål 
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svarar på frågor om vart man är på väg, vad man vill uppnå samt hur detta ska göras och vem 
som är ansvarig (Corrall 2000, s. 77). Arbetet med att skriva ner mål för verksamheten kan 
utgöra något som enar personalen, vilket framfördes vid fokusgruppdiskussionerna i 
biblioteket.  
 
3. Genomförande – hur ska vi nå dit? 
I medborgarkontorens skriftliga planer finns exempelvis beskrivningar av hur arbetsuppgifter 
ska utföras och vilka utbildningsinsatser personalen har behov av. Några av planerna 
adresserar även frågor kring ansvarsfördelning och prioriteringar. Den här delen av den 
förenklade strategiska planeringsmodellen har inte ingått i studien och därför konstateras 
endast att genomförandet av planen är intimt kopplade till de mål som tidigare formulerats.  
 
4. Utvärdering 
Ingen standardiserad metod för utvärdering tycks förekomma vid de tre medborgarkontoren 
där intervjuer genomfördes, vilket stämmer väl överens med vad Angela Zetterlund skriver 
om i sin avhandling. Hon menar att standardiserade metoder och mål för utvärderingen saknas 
i biblioteken (Zetterlund 2004, s. 34f.). Dessutom anses inte målen utvärderingsbara eftersom 
de formulerats i breda och vaga termer (ibid., s. 261). Detta stämmer väl överens med Bernt 
Gustavssons uppfattning att korrelationsgraden mellan uppställda mål och förverkligade mål 
nästan alltid är väldigt låg (1995, s. 78). Att utvärdering är ett problemområde aktualiseras 
även av Lars Höglund som menar att kvalitetsuppföljning och resultatmätning inom 
biblioteksområdet ofta är ofullständig (1997, s. 18).  
 
Av de tre undersökta medborgarkontoren hade det vid medborgarkontor A inte förekommit 
revidering av den skriftliga planen någon gång under de senaste sex åren. Informanten här 
uppgav att planen varit framtidsorienterad från början och att den fortfarande stämde väl 
överens med den verksamhet som bedrevs. Däremot kunde informanten skönja ett behov av 
att lägga till IT-delen i dokumentet, eftersom den saknades för närvarande. Vid ett annat av 
medborgarkontoren skedde revidering och utvärdering av målen för verksamheten på årlig 
basis men uppföljningen av de mätbara målen skedde däremot månadsvis.  
 
Vilka kontextuella förutsättningar och behov ska modellen adressera? 
Syftet med strategisk planering sägs vara att försöka förutse och förbereda sig för förändringar 
vilket innebär att organisationerna måste eftersträva flexibilitet (Corrall 1994, s. 3). Enligt 
Peder Björk är det de medborgarkontor som kunnat göra detta genom ett pro-aktivt agerande 
som utvecklats (2000, s. 184). Detta stöds av John Bryson som propagerar för ett 
framtidsorienterat förhållningssätt (1995, s. 5). Även Richard Dougherty menar i sin artikel 
”Planning for New Library Futures” att biblioteken måste planera för förändringar, inte 
enbart reagera i efterhand (2002).  
 
En strategisk planeringsmodell bör relatera organisationen till dess omgivning för att kunna 
ge en inriktning på dess aktiviteter och behöver enligt John Bryson skräddarsys för att passa 
varje specifik organisation (1995, s. 20). Det som är specifikt med bibliotek är att de är 
offentliga organisationer som handlar på uppdrag av politiskt valda organ. De är dessutom 
multifunktionella med en mängd hänsyn att ta tillvara (Cristensen et al, s. 17). Offentliga 
organisationer har dessutom ofta mycket vaga och oklara mål som innebär svårigheter när det 
gäller att utvärdera verksamheten. Dessutom fungerar inte de uppsatta målen som det 
styrmedel de skulle kunna utgöra för personalen som arbetar inom verksamheten. Biblioteket 
som institution har dessutom djupt rotade traditioner där standardiserade metoder för hur 
verksamheten ska skötas saknas (Zetterlund 2004, s. 34f).  
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Enligt Richard Dougherty är det inte enbart ledningen som ska syssla med strategisk planering 
utan detta är en process som alla ska vara delaktiga i (2002). Denna delaktighet innebär att 
personalen involveras och får möjlighet att påverka processen. Detta är något som stämmer 
väl överens med offentliga organisationer vilka är kollektivt orienterade att nå sina mål 
(Christensen et al, 2005, s. 111). De är dessutom flexibla vilket öppnar upp för inflytande från 
de anställda. Dessa faktorer gör enligt min mening konsensus till en viktig del av en strategisk 
planeringsmodell. Behovet av konsensus bland personalen kan vara en anledning till att 
verktyget Critical Success Factors tycktes fungera bra i fokusgrupperna. Alla fick en 
möjlighet att vara med och säga sin mening samtidigt som de listade faktorerna gav en tydlig 
struktur vilken adresserade områden på olika hierarkiska nivåer.  
 
De strategiska planeringsmodeller som tidigare redogjorts för i uppsatsen42 är uppdelade i sju 
respektive tio steg. Användandet av modellerna krävde stora insatser både i form av tid och 
pengar. I det ena fallet användes externa konsulter för att modellen skulle kunna användas. 
Tidsmässigt arbetade man i flera år för att ta fram den strategiska planen. Projekten uppgavs 
visserligen vara mycket lyckade och framgångsrika men för en mindre verksamhet är det inte 
realistiskt att lägga ner så mycket tid och pengar. Det finns dessutom stora risker för 
utmattning hos personalen när sådana här projekt blir alltför ambitiösa (Dougherty 2002). Den 
förenklade strategiska planeringsmodellen bör, med hänsyn till ovanstående resonemang, ha 
ett pro-aktivt förhållningssätt samt vara flexibel och anpassningsbar så att det blir möjligt att 
reagera på snabba förändringar i omvärlden. Att genomföra ett varv i cykeln (figur 1, s. 50) 
kan givetvis ta olika lång tid men genom att varje aktivitet förmodligen inte är så tidskrävande 
kan omvärldsanalyserna göras lite oftare vilket ger större möjligheter till pro-aktivt agerande.  
 
Folkbibliotekens djupt rotade institutionella traditioner samt brist på skriftlig dokumentation 
(Zetterlund 1997, s. 95) gör att det kan saknas kunskap för att ta fram strategiska planer för 
verksamheten. Den förenklade strategiska planeringsmodellen är tänkt att även adressera 
dessa kontextuella förutsättningar och behov. Sammanfattningsvis bör den förenklade 
strategiska planeringsmodellen vara enkel att använda, involve ra all personal i framtagandet 
samt inte ta alltför mycket tid och resurser i anspråk.  
 

5.2.1 För- och nackdelar med den förenklade planeringsmodellen 
 
Framtagandet av framgångsfaktorer genom färdiga listor och fokusgruppdiskussioner är ett 
mycket enkelt men samtidigt strukturerat sätt att analysera som fungerade mycket bra i den 
rådande kontexten som här utgörs av ett folkbibliotek. Det svarar mot de behov som finns 
inom en offentlig organisation av att komma överens och att låta alla få säga sin mening. Den 
förenklade planeringsmodellen har flera ekonomiska fördelar. Istället för att avstå från 
strategisk planering eftersom det är för dyrbart kan personalen gemensamt ta sig an ett sådant 
arbete utan att dyra konsulter behöver anställas. De översikter som också fungerar som 
omvärldsanalyser tar mycket lång tid att utarbeta. Den som fanns i Majorna var två år gammal 
och den som medborgarkontor C arbetade med hade påbörjats för ett halvår sedan. Detta gör 
att när väl översikten och de framtagna målbeskrivningarna är färdiga är den analys som 
gjorts kanske inte längre aktuell. Den förenklade strategiska planeringsmodellens omvärlds-
analyser är inte så omfattande och kan därför utföras oftare. En annan fördel med den 
förenklade modellen är att det inte behövs någon speciell utbildning vare sig hos chefen eller 

                                                 
42 Dessa är:“The NEW Planning for Results” samt “the Strategic Change Cycle” . Båda beskrivs på s. 22-23.    
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hos övrig personal för att listade framgångsfaktorer ska kunna användas som ett diskussions-
underlag. De listor som används ger en tydlig struktur över vilka frågor inom olika hierarkiska 
nivåer som är aktuella att diskutera.  
 
En nackdel med den förenklade strategiska planeringsmodellen är som namnet antyder att den 
är mycket förenklad. Det innebär att flera av de områden som adresseras i andra, utförligare 
modeller har valts bort. Det stora behov av konsensus mellan personalen som råder inom 
offentlig verksamhet gör att det finns en risk för att det är de tongivande personerna inom 
gruppen som styr de beslut som fattas. Detta är dock ett problem som gäller generellt och inte 
specifikt för den tänkta modellen. De omarbetade listorna som använts för att ta fram 
framgångsfaktorer kändes inte riktigt up-to-date, framförallt inte när det gällde IT-faktorer. 
De listor som används för att ta fram framgångsfaktorer bör därför ses över så att de områden 
som diskuteras verkligen är aktuella. Om en strategisk plan ska utformas för hela 
verksamheten i exempelvis ett bibliotek tar modellen inte heller, enligt min mening, tillräcklig 
hänsyn till alla aspekter av en så stor och komplex verksamhet framförallt inte när det gä ller 
den begränsade omvärldsanalys som utförs med hjälp av CSF. Jag tror därför att 
användningsområdet för modellen av den anledningen förmodligen är begränsat till mindre 
verksamheter. Den största fördelen med en förenklad strategisk planeringsmodell, som jag ser 
det, är ändå att fler kan använda sig av den och jag vill slutligen upprepa det citat som funnits 
med tidigare från Sheila Corrall (2000, s. 1f):  
 

… services that are planned and managed strategically will be more effective 
and successful than those that are not.  
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6. Avslutning 
 
Det här avslutande kapitlet inleds med reflektioner kring de metoder som använts. De 
problem som förekommit samt deras betydelse för resultatens tillförlitlighet diskuteras också. 
Motiveringen till de metoder som använts finns företrädesvis under metodkapitlet som inleder 
uppsatsen men följderna av alternativa metoder diskuteras även till viss del nedan. De 
slutsatser som kan dras av studien redovisas under nästkommande rubrik. Där diskuteras även 
resultatens reliabilitet samt ges förslag till fortsatt forskning. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattning av hela uppsatsen.  
 

6.1 Reflektioner kring val av metod 
 
I uppsatsen har en kombination av kvalitativa metoder använts i form av observationer, 
intervjuer samt fokusgrupper. Dessa är även kompletterade med resultatet av en kvantitativ 
metod i form av en enkät vilken utfördes av personalen vid Majornas bibliotek. För att kunna 
utföra studien och belysa relevanta aspekter av den problematik som föreligger i den 
inledande problemformuleringen har det känts angeläget att använda sig av flera olika 
kvalitativa metoder i studien. De olika metoderna har haft skilda syften men i den analys som 
genomförs bildar de ett enhetligt empiriskt material där resultat från en metod kunnat kopplas 
samman med det som framkommit i en annan.  
 
Vid de observationer som utfördes inledningsvis kände jag mig som en i gruppen och 
stämningen var öppen och trivsam. Jag hade inte någon känsla av att personalen betedde sig 
annorlunda, eller undvek vissa samtalsämnen på grund av att jag satt med vid bordet. Utan 
dessa observationer hade jag inte fått samma förståelse för den problematik som 
planeringsprocessen innebar för personalen. Sammanfattningsvis kan man säga att dessa 
observationer gav en inriktning för min fortsatta studie.  
 
Ett av de medborgarkontor som inför intervjuerna uppgav verksamhetsplanen samt budgeten 
som sina skriftliga planer valdes bort, vilket kan verka märkligt eftersom samma dokument 
även användes vid medborgarkontor B. Anledningen till att medborgarkontoret ändå valdes 
bort inför intervjuerna var att den text ur verksamhetsplanen och budgeten som bifogades e-
brevet inte var specifikt avsedd för verksamheten vid medborgarkontoret. De tre intervjuerna 
vid medborgarkontoren genomfördes på plats och vid ett av tillfällena innebar lokalen vissa 
störningsmoment i och med att personer emellanåt gick ut och in. Just denna intervju fick 
dock göras om eftersom inspelningen misslyckades vid det första tillfället. Vid andra tillfället 
var miljön betydligt lugnare eftersom den utfördes innan medborgarkontoret öppnat. Det 
fanns en viss oro att resultatet skulle försämras av att frågorna upprepades men jag upplevde 
inte att så var fallet. Om enbart intervjuer använts som metod skulle det varit möjligt att 
genomföra flera än vad som nu gjordes.  I så fall skulle även intervjuer utanför Göteborgs stad 
behövt utföras eftersom det inte fanns fler medborgarkontor här som hade skriftliga planer för 
sin verksamhet. De tre intervjuer som utfördes vid medborgarkontor i Göteborg bildar ett 
ganska begränsat underlag men eftersom resultatet av dessa kunnat kompletteras med studier 
av statliga utredningar, samt en doktorsavhandling anser jag ändå att resultatet kan anses 
tillförlitligt.  
 
Fokusgruppdiskussioner visade sig vara den mest problematiska metoden att få till stånd. Det 
är svårt att få tid över på arbetsplatser i dag och att samla en större grupp vid ett tillfälle var 
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inte så lätt. Av den anledningen utfördes diskussionerna i två grupper om tre personer i va rje. 
Detta var inte min avsikt från början och förmodligen hade en större grupp gett en 
intressantare diskussion. En tid bokades med fokusgruppen i förväg men pga. sjukdom och 
andra omständigheter lyckades inte detta genomföras i en enda grupp som det var tänkt. Dock 
visade deltagarna i grupperna ett stort engagemang och det blev många intressanta 
diskussioner. Resultatet i de båda grupperna blev förvånansvärt lika men några olikheter 
förekom också. En anledning kan vara att det i grupp ett fanns en person som arbetat i 
biblioteket när medborgarkontor fanns i Majorna förra gången. Den här personen hade 
därmed en viss erfarenhet som delvis avspeglar sig i de olika svaren. Om sammansättningen 
av grupperna för övrigt spelade någon roll är svårt för mig att avgöra eftersom jag inte kände 
personalen tillräckligt väl. En iakttagelse är dock att vissa personer var mer tongivande än 
andra, men alla delgav sina åsikter i olika frågor så som jag uppfattade det. Den rankingen 
som utfördes av fem personer utan min medverkan hade föregåtts av livliga diskussioner 
enligt en av deltagarna. Jag kände efteråt att det varit en nackdel för mig att inte kunna delta 
eftersom det hade varit intressant att vara med vid detta tillfälle. 
 
Den lista med framgångsfaktorer som användes vid fokusgruppdiskussionerna fungerade i 
stort sett mycket bra trots att de var omarbetade från listor som använts i en CSF-analys utförd 
1991 (Broadbent & Lofgren). När det gällde frågor om anpassning till förändringar inom IT-
området samt IT-utrustning verkade dock personalen tycka att frågorna var något 
malplacerade. Dessa områden som adresserade IT-utrustningen sågs som så självklara att 
faktorerna antingen borde utgå eller omformuleras i listningen. Dessutom kan jag så här i 
efterhand konstatera att kategori nr 3: Informationssektorn, självklart borde varit listad på den 
högsta hierarkiska nivån dvs. som nr 1 på listan43. Eftersom studien redan genomförts med 
nuvarande listning av kategorier är dessa inte ändrade vare sig i bilaga 1 eller för övrigt 
textmässigt i uppsatsen. Däremot föreslår jag att kategorin flyttas upp som nummer ett om 
listan framöver används i liknande sammanhang.   
 
Majornas bibliotek är namngivet i den här uppsatsen, vilket kan spela en viss roll för 
resultatet. Det kan innebära att personer tänker mer på vad de säger och håller inne med viss 
information som kanske kan uppfattas som känslig. För att undvika oro hos dem som deltagit 
på möten, gruppdiskussioner eller vid intervjun i biblioteket har jag fortlöpande visat upp de 
texter som skrivits från dessa tillfällen. Personalen har fått ta del av dessa och getts möjlighet 
att föreslå ändringar i form av tillägg eller strykningar om man så önskat. Denna möjlighet har 
endast utnyttjats vid ett tillfälle och då handlat om vissa förtydliganden.  
 

6.2 Slutsats  
 
Uppsatsen hanterar genomgående två parallella syften vilket har inneburit vissa svårigheter. 
Många olika frågor har hanterats samtidigt och kopplingen mellan de båda syftena har kanske 
inte varit helt glasklar genom hela processen. I den slutliga analysen framträder dock 
kopplingen dem emellan på ett tydligt sätt. Inledningsvis fanns två övergripande frågor: 
 
Hur har de undersökta medborgarkontoren i Göteborg utformats och vilken funktion kan en 
förenklad strategisk planeringsmodell fylla i bibliotekets planeringsprocess?  
 

                                                 
43 De hierarkiska nivåerna anges på s. 24. 
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Den första frågan besvaras mer utförligt i analyskapitlet men sammanfattningsvis kan man 
säga att resultatet visar att alla de undersökta medborgarkontoren har en höjd servicenivå som 
ett uttalat syfte med sin verksamhet. De två övriga syften som kan finnas, ökad effektivitet 
och utveckling av den lokala demokratin, förekom i skriftlig form vid några av 
medborgarkontoren men dessa syften hade inte fått något direkt genomslag i den faktiska 
verksamheten. Alla tre medborgarkontor fungerade som samlade informationskontor i sin 
respektive stadsdel. De skillnader som fanns mellan medborgarkontoren uppvisade 
kontextuella förklaringar bl.a. när det gällde demografiska olikheter mellan stadsdelarna. 
Reliabiliteten i dessa slutsatser styrks av att de stämmer överens med vad som framkommer i 
Peder Björks doktorsavhandling (2000, s. 144-147) samt i de statliga utredningar som gjorts 
om verksamheten vid medborgarkontor ((Justitiedepartementet 1999, s. 25f). Detta gör att 
slutsatsen kan anses relativt tillförlitlig trots att studien endast utgår från svaren vid tre 
medborgarkontor.  
 
Även svaret på den andra frågan diskuteras mer ingående i föregående kapitel. En 
sammanfattning av det som framkommit i studien visar på en koppling till de kontextuella 
förutsättningar och behov som finns, i det här fallet i ett folkbibliotek, även när det gäller den 
förenklade strategiska planeringsmodellens funktion. I föregående kapitel fördes en 
diskussion om de eventuella för- och nackdelarna med en förenklad modell där de tre 
intervjuerna samt den teoretiska referensramen användes som utgångspunkt. Den förenklade 
modellens förtjänster ansågs bero på dess enkla utformning vilket ger ekonomiska fördelar i 
form av tid och pengar. Dess anpassning till offentliga verksamheters behov av konsensus vid 
beslutsfattande nämns också och är en följd av vad som framkom när framgångsfaktorer 
användes i form av gruppdiskussioner. Även om den andra övergripande frågan delvis kan 
anses besvarad är den funktion som den förenklade strategiska planeringsmodellen skulle 
kunna fylla i den rådande kontexten inte till fullo klarlagd i den här studien. Förslag till vidare 
forskning vore om den förenklade strategiska planeringsmodellen prövas i ett liknande 
sammanhang för att klarlägga dess eventuella förtjänster.  
 

6.3 Sammanfattning 
 
En utgångspunkt för den här uppsatsen utgjordes av de ständiga förändringar och ökande krav 
som alla organisationer idag har att förhålla sig till. För Majornas folkbibliotek i Göteborg 
innebar detta att man ställdes inför helt nya uppgifter när biblioteket enligt budget 2006 skulle 
starta upp ett medborgarkontor inom sin befintliga verksamhet. För att kunna genomföra 
uppdraget krävdes en omfattande planering av bibliotekets ledning i samarbete med 
personalen. De observationer av bibliotekets planeringsprocess som gjordes i januari 2006 
tydde på att personalen dels hade ett stort behov av såväl intern som extern analys och dels att 
de hade svårigheter med att finna en fungerande struk tur inför planeringen av det nya 
medborgarkontoret. Problembildens komplexitet i kombination med ambitionen att studien 
skulle kunna fylla en funktion för biblioteket i deras planeringsprocess gjorde att två syften 
formulerades. Dessa två syften var dels att undersöka hur ett medborgarkontor kunde 
utformas samt att utifrån undersökningen utveckla en förenklad strategisk planeringsmodell 
som kan stödja liknande processer. Två övergripande frågeställningar formulerades: 
 
Hur har de undersökta medborgarkontoren i Göteborg utformats och vilken funktion kan en 
förenklad strategisk planeringsmodell fylla i bibliotekets planeringsprocess?  
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En enkät genomfördes av personalen vid Majornas bibliotek i februari 2006 och en 
sammanställning av enkätsvaren ingår i studien. De metoder som används är en kombination 
av kvalitativa metoder såsom observationer, fokusgrupper samt intervjuer. Observationerna 
genomfördes i januari 2006 vid planeringsmöten med personalen i Majornas bibliotek. I mars 
2006 utfördes fokusgruppdiskussioner med två personalgrupper från biblioteket där Critical 
Success Factors användes som ett verktyg för analys. Urvalet inför intervjuer vid 
medborgarkontor begränsades till dem som finns inom Göteborgs Stad.  Tre intervjuer 
genomfördes i mars 2006 vid de medborgarkontor som uppgav att de hade en skriftlig plan för 
sin verksamhet. Avslutningsvis intervjuades även enhetschefen för Majornas bibliotek i april 
2006. De olika kvalitativa metoderna har haft skilda syften men utgör ett enhetligt empiriskt 
material där resultatet från en metod kopplas samman med andra i den analys som genomförs.  
 
Den teoretiska referensram som är aktuell för detta uppsatsämne begränsades inom två 
områden: samhällsinformation samt strategisk planering. I utredningar som gjorts om 
medborgarkontor framförs att dessa kan kategoriseras i tre olika grupper, där själva syftet med 
verksamheten är det som skiljer sig åt. Dessa syften kan vara höjd servicenivå, effektivare 
verksamhet eller utvecklandet av den lokala demokratin. Ett eller flera syften kan finnas för 
samma medborgarkontor men det vanligaste är den höjda servicenivån. Ett fjärde syfte, som 
inte adresserats vidare i uppsatsen eftersom det rör medborgarkontor i glesbygd, framkom i en 
avhandling från 2000. Innebörden av detta syfte är att fö rsöka behålla servicen på en ort/i en 
kommun. Medborgarkontoren kan också indelas i olika typer där den vanligaste typen visade 
sig vara samlat informationskontor, vilket är ett sätt för kommunen att samla intern- och 
extern service och information.  
 
I de intervjuer som utfördes vid de tre medborgarkontoren framkom att dessa hade utformats i 
olika riktningar men var alla av typen ”samlat informationskontor”. Medborgarkontoren hade 
ingen beslutanderätt i ärenden och inte heller några befogenheter att handlägga ärenden. 
Medborgarkontoren hade utformats som en service där medborgarna i första hand gavs 
tillgång till samhällsinformation men även vägledning när det gällde statlig och kommunal 
förvaltning. Effektivisering är ett av de syften som kan finnas med att införa ett 
medborgarkontor. Om det skett någon effektivisering av verksamheten gick inte att belägga i 
den här studien. Ett annat syfte med medborgarkontor kan vara att den lokala demokratin ska 
stärkas. Studien visar på att medborgarkontoren inte tycks fungera som ett forum för 
demokratisk dialog när det gäller medborgarnas kontakter med de lokala politikerna. I studien 
framförs slutsatsen att det endast är den höjda servicenivån som fungerar i realiteten vid de 
undersökta medborgarkontoren. Sammanfattningsvis pekar resultatet av den här studien på att 
anledningen till att verksamheterna vid medborgarkontoren ser olika ut har kontextuella 
förklaringar. Det framförs att medborgarnas behov och efterfrågan har styrt och utvecklat 
verksamheten i olika riktningar, även om det ursprungliga syftet med införandet av de tre 
medborgarkontoren varit relativt likartat formulerat. 
 
De skriftliga planer som styr upp verksamheterna ser olika ut och det finns inte någon mall 
eller standard för hur dessa ska se ut. I de flesta av de undersökta medborgarkontorens 
skriftliga planer fanns det dock inslag av de fyra aktiviteter som valts ut till en förenklad 
strategisk planeringsmodell. Dessa fyra aktiviteter är:  
 

- omvärldsanalys  
- strategiskt fokus  
- genomförande  
- utvärdering 
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I en förenklad strategisk planeringsmodell föreslås att dessa fyra aktiviteter ingår i en 
kontinuerlig cykel där själva navet utgörs av syftet med verksamheten Omvärldsanalysen 
utgörs då av gruppdiskussioner där framgångsfaktorer gemensamt väljs ut och rankas av 
personalen. Dessa ska sedan adresseras i de målformuleringar som utgör strategiskt fokus. 
Den förenklade strategiska planeringsmodellen är tänkt att fungera som ett verktyg som kan 
ge en systematisk struktur åt de frågeställningar som behöver adresseras genom hela 
planeringsprocessen. Förenklingen av modellen innebär att flera av de områden som 
adresseras i andra, utförligare modeller har valts bort. Användningsområdet för modellen 
anses vara begränsat till mindre verksamheter eftersom den inte tar tillräcklig hänsyn till alla 
aspekter som kan finnas inom en större verksamhet. Framtagandet av framgångsfaktorer med 
hjälp av färdiga listor och fokusgruppdiskussioner var ett enkelt men samtidigt strukturerat 
sätt att analysera. De listor som användes gav en tydlig struktur över vilka frågor inom olika 
hierarkiska nivåer som var aktuella att diskutera. Framgångsfaktorer som verktyg för 
omvärldsanalys fungerade bra i den rådande kontexten, vilket kan bero på att de svarar mot 
det behov av konsensus som finns inom offentliga organisationer. Den förenklade modellens 
eventuella förtjänster anses bero på dess enkla utformning, vilket ger ekonomiska fördelar i 
form av tid och pengar. Frågan om den funktion som den förenklade strategiska 
planeringsmodellen skulle kunna fylla i den rådande kontexten anses inte till fullo klarlagd i 
den här studien även om frågan till viss del besvarats, varför fortsatt forskning inom området 
vore av intresse. 
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Bilaga 1 Framgångsfaktorer för en ny informationsservice
  

1. Moderorganisationen (Stadsdelsförvaltningen)  
a) Syn på ledningen 
b) Syfte med verksamheten 
c) Förankring inom organisationen 
d) Samarbete inom organisationen 
e) Feedback från organisationen 
f) Fysisk närhet till organisationen  g) __________________________ 

 
2. Intern organisationsmiljö (Majornas bibliotek) 
a) Syn på ledningen 
b) Syfte med verksamheten (tydliga mål) 
c) Feedback från ledningen 
d) Regelbunden kontakt med ledningen 
e) Ekonomiska förutsättningar 
f) Personella resurser 
g) Kostnadseffektivitet 
h) Utvärdering av verksamheten  i) ___________________________ 

 
3. Informationssektorn (andra MBK, andra info-enheter) 
a) Marknadsföring 
b) Anpassning till förändringar (IT)  
c) IT-utrustning  
d) Omvärldsbevakning (inom egna förvaltningen) 
e) Omvärldsbevakning (staden, nationellt) 
f) Samarbete med andra MBK i staden g) ___________________________ 
 
4. Informationscenter (den egna lotsen) 
A 
a) Resurser som är up-to-date 
b) Resurser som matchar användarnas behov 
c) Utveckling av nya informationsresurser 
d) Storleken av tillgängliga resurser 
e) Kvalitet på resurserna 
f) Tillgång till databaser 
g) Format och design av resurser 
h) Kvalitet och relevans på tillgängliga resurser i) ____________________________ 

     
      B 

a) Personalens serviceorientering 
b) Personalens kunskaper 
c) Utbildning av personalen 
d) Motiverad och nöjd personal 
e) Kundernas syn på verksamheten 
f) Kännedom om användarnas behov 
g) Utveckling av verksamheten 
h) Lokalernas utformning 
i) Tillgänglighet – öppettider  j) ____________________________ 
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Bilaga 2 Intervjuguide   
Intervjuguiden har använts som underlag för de intervjuer som utförts vid medborgarkontor 
 
Fakta om informanten  
position 
utbildning 
annan yrkeserfarenhet 
uppgifter 
 
Om verksamheten 
Hur länge har ni haft ett medborgarkontor?  
Vilka uppgifter har medborgarkontoret? (information, handläggning, integrerat 

med övriga myndigheter, annat?)  
Hur många besökare har ni   (mätningar? Förändring över tid?)  
Vilken sorts information/rådgivning är  
mest efterfrågad    (exempel) 
 
personal     (utbildning, antal) 
Vad ser du som personalens viktigaste uppgifter (serviceorientering, kunnighet, 

omvärldsbevakning, annat)  
lokaler  (bibliotek/annat, anpassning, närhet till 

övriga verksamheter) 
Tillgänglighet – Öppettider    
övriga resurser   (IT-utrustning, medborgarterminaler, 

databaser, specialister, osv) 
 
Ursprungliga syftet med införandet  (service, effektivitet, utv. den lokala 

demokratin) 
Vem/vilka formulerade syftet  (politiker, tjänstemän, personalen som 

byggde upp servicen) 
Har verksamheten (syftet) förändrats?   (Varför/varför inte? På vilket sätt?) 
Finns en gemensam syn på syftet?  (i personalgruppen, bland politiker, 

tjänstemän, medborgare?)  
 
Samarbetet med övriga verksamheter  (utbyte av information, förankring, 

kännedom om verksamheten, feedback)  
Politiker/tjänstemäns syn på verksamheten (samarbete, feedback) 
 
Kännedom om medborgarnas behov  (har ni tagit reda på det, hur?) 
Anpassning efter de behov som råder i stadsdelen  
Resurser som matchar medborgarnas behov (Hur) 
I vilken utsträckning känner medborgarna till er  
verksamhet?    (marknadsföring, hur?) 
Medborgarnas syn på verksamheten?  (Hur har ni tagit reda på det? 

nöjda/missnöjda? Övrig feedback?)  
 
Uppföljning/utvärdering    (hur sker det? Vad leder det till) 
 
Ekonomiska prioriteringar (utbildning av personal, personella 

resurser, lokaler, ny teknik, utveckling 
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av nya informationsresurser, annat? 
Motiveringar? ) 

Personalens behov av fortbildning  (Inom vilka områden, vilken typ av 
utbildning, organiserad form/på egen 
hand) 

Uppdatering av resurser      
Organisering av omvärldsbevakning    (ansvarsområden) 
 
Egna synpunkter på verksamheten    (bra/förbättringsområden – vilka?) 
 
Vilka råd skulle du vilja ge till andra som ska starta upp en liknande verksamhet? 
 
Skriftliga planer för verksamheten (projektbeskrivning/översikt/skriftlig plan) 
Hur har planen tagits fram (när, av vem/vilka, på vems uppdrag-

intressenter) 
För vem/vilka är den framtagen   
 
Kännedom hos personalen 
 
Vad innehåller er plan (prioriteringar, ansvar - vem, tidsplaner 

- när, målbeskrivningar – hur, olika 
nivåer av mål)  

 
Integrerad i verksamheten   (hur används den) 
På vilket sätt vägleder den er i ert arbete 
 
Varför har ni en skriftlig plan  (egen syn på vikten av en skriftlig plan) 
 
Hur ser du på målen för verksamheten (för- och nackdelar, omfattning, 

användbarhet, aktualitet, förankring, 
tidsaspekter, ansvar osv) 

 
Har den reviderats   (när, hur, varför) 
 
Vilka råd skulle du vilja ge till dem som ska formulera en skriftlig plan för en liknande 
verksamhet? 
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Bilaga 3  Intervjufrågor 
Intervjufrågor till enhetschefen vid Majornas bibliotek 
 
Fakta om informanten 
Vilken position har du och vilka är dina uppgifter?  
Vilken utbildning har du? 
Har du någon annan yrkeserfarenhet och i så fall vilken/vilka? 
 
Om nuvarande verksamhet 
Hur stor är personalstyrkan i biblioteket och vilken utbildning har de?  
Hur är era lokaler utformade? Vilka för- nackdelar finns med lokalerna? 
Hur ser samhällsinformationen ut i dag i biblioteket? (jfr hemsidan - vad är skillnaden?) 
 
Om uppdraget 
Har du tidigare erfarenhet av MBK? (tagit del av utvärderingar, annat) 
Hur har uppdraget förmedlats?  
Väckte förmedlandet några frågor om den nya verksamheten? 
Hur har du tolkat uppdraget?  
Vad avses med benämningarna i budgeten för 2006 om mini-medborgarkontor och ”modern 
mötesplats”  
Hur ser du på uppdraget? Vad innebär det?   
Vilken syn har personalen på uppdraget? (vilka konsekvenser) 
Vilka förväntningar finns på den nya verksamheten?  (från politiker, förvaltningen, dig själv, 

övrig personal, medborgarna?) 
 
Planeringsprocessen  
Har du tidigare erfarenhet av införandet av nya verksamheter i biblioteket?  
Finns det någon beredskap för ett sådant arbete? Vilka ”verktyg” använder du dig av?  
Hur ser fördelningen av roller och ansvar ut i planeringsprocessen?  (din, personalens, 

informationschefen) 
 
Var står ni i processen i dag: 
Vad har gjorts hittills i planeringsprocessen? 
Vad har ni lärt er hittills och vilka slutsatser har ni dragit när det gäller utformandet av 
medborgarlotsen i Majorna?  
Hur ser det ut framöver?  (planeringsmässigt, obesvarade frågeställningar mm) 
Vilka är de knepigaste frågorna att lösa som du ser det med planeringen av medborgarlotsen?  
Finns det redan resurser som ni kan dra nytta av i planeringen – på vilket sätt?  

(personal, kunskap, lokaler, demografiska 
förhållanden, nuvarande verksamheter) 

Hur kommer verksamheten att se ut, tror du?  (lokalmässigt, personal, resurser, 
inriktning, typ av service m m) 

 
Skriftliga planer och styrdokument i den befintliga verksamheten  
Vilka styrdokument arbetar ni efter i biblioteket? 
Om det finns skriftliga planer för biblioteket – vad innehåller dessa, hur används de? 
Hur fungerar mål- och resultatstyrningen på operativ nivå? (arbetsplaner, 

handlingsplaner) 
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Kommer det att upprättas någon skriftlig plan för den nya verksamheten?  
(hur, innehåll och utformning, användningsområde) 

Uppföljning av medborgarlotsen ska ske enligt er verksamhetsplan – på vilket sätt ska det 
göras? Påverkar det planeringen och i så fall hur? 
 
 


