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SAMMANFATTNING 

 

Titel: Värdeskapande inom kommunala projekt - En tillämpning av Public Value 

Management på kommunala samhällsutvecklingsprojekt 

Nivå: Examensarbete på grundnivå i företagsekonomi 

Författare: Sarah Dahlbäck Pettersson och Sigrid Larsson 

Handledare: Maria Fregidou-Malama och Monika Wallmon 

Datum: 2018 – 01 

 

Syfte: Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur värdeskapande i 

kommunala projekt kan påverkas av Public Value Management.  

 

Metod: Denna studie har utförts med kvalitativ metod bestående av åtta semi-

strukturerade intervjuer som sedan transkriberats och tematiserats. 

  

Resultat & slutsats: Studien påvisar att det samhällsvärde som skapas inom 

projekten uppvisar drag av Public Value Management men att begreppet inte är känt 

av projektledarna. Slutsatsen är det saknas indikationer på att Public Value 

Management är en förutsättning för kommunal värdeskapande, även om styrmodellen 

kan bidra med positiv påverkan på processen. 

 

Förslag till fortsatt forskning: Genom att vidare studera den värdeskapande 

processen ur politikernas och medborgarnas perspektiv kan en ökad förståelse för 

Public Value Managements betydelse för offentlig styrning erhållas. 

  

Uppsatsens bidrag: Studien bidrar med en ökad förståelse för hur värdeskapandet 

inom kommunala projekt påverkas av Public Value Management, vilket visualiseras i 

en schematisk modell som kan användas av projektledarna för att maximera 

värdeskapandet inom deras projekt.. 

 

Nyckelord: Public Value Management, New Public Management, samhällsvärde, 

projektledning, offentlig sektor 
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ABSTRACT 

  

Title: Value creation within municipal projects - An application of Public Value 

Management on municipal community development projects. 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Sarah Dahlbäck Pettersson and Sigrid Larsson 

Supervisors: Maria Fregidou-Malama och Monika Wallmon 

Date: 2018– 01 

  

Aim: The aim of this study is to increase the understanding of how value creation in 

municipal projects can be influenced by Public Value Management.  

  

Method: This study has been conducted with a qualitative methodology. The 

empirical data was gathered through eight semi-structured interviews where all of the 

responses were transcribed and thematisized according to our predetermined themes.  

 

Result & Conclusions: Our study indicates that the public value that is created 

through municipal project does show signs of Public Value Management despite the 

fact that the project leaders are not familiar with the term. The conclusion is that 

Public Value Management does not seem to be a prerequisite for the creation of 

public value. Although, it may very well contribute with positive influences to the 

process of value creation. 

   

Suggestions for future research: Further research could address the value-creating 

process from the perspective of the politicians as well as the citizens. This would 

contribute to a better understanding for the value of Public Value Management as a 

model of governance for the public sector. 

 

Contribution of the thesis: The contribution of the thesis is an increased 

understanding for how the creation of public value within municipal project can be 

affected by Public Value Management, which we have also visualized with a 

schematic model that can be used by the project managers to maximize the value-

creation through their projects. 

  

Key words: Public Value Management, New Public Management, public value, 

project management, public sector
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1 Inledning 
I detta kapitel ges en introduktion till det ämnesområde som utgör föremål för vår 

studie. Vi diskuterar tidigare studier och belyser de forskningsgap vi ämnar adressera. 

Kapitlet avslutas med en presentation av studiens forskningsfrågor samt syfte och 

avgränsning. 

 

1.1 Introduktion 

Det finns forskare som hävdar att den offentliga, och därmed den kommunala, sektorn 

bör bedrivas med fokus på värdeskapande och nätverk istället för att eftersträva likheter 

med den privata sektorn som ofta förespråkas inom rådande styrmodell, New Public 

Management (se exempelvis Benington, 2011; Crawford & Helm, 2009; O’Flynn, 2007; 

Stoker, 2006). Motivet är att kommunala organisationer skiljer sig från privata, 

vinstdrivande organisationer på fler än ett sätt (Bovaird & Loeffler, 2012; Boyne, 2002; 

Collin & Tagesson, 2010; Crawford & Helm, 2009; Knutsson, Mattisson, Ramberg & 

Tagesson, 2008; van der Wal, de Graaf & Lasthuizen, 2008; van der Waldt, 2011). När 

det är demokrati, sociala intressen och värdeskapande som ska ligga till grund för de 

prioriterade målen (Elg, Wihlborg & Örnerheim, 2015; Knutsson et al., 2008; Moore, 

2013), kan styrning och modeller inte vara utformade för att främst se till finansiella 

mått och utfall (Moore, 2003; Stoker, 2006). Den styrmodell som bland annat 

Benington (2011), Moore (2003; 2013), O’Flynn (2007) och Stoker (2006) istället anser 

vara bäst lämpad för att beakta och tillvarata de värden som den kommunala sektorn 

avser skapa, är Public Value Management. Den styrningen sätter fokus på de värden 

som skapas för samhället istället för att endast tillgodose finansiella intressen hos 

offentliga organisationer. 

 

Den kommunala sektorn har sedan länge bedrivits enligt New Public Management, en 

styrmodell som har starka influenser från den fria marknaden och tanken på 

marknadskrafter som styr utbud och efterfrågan (Crawford & Helm, 2009; Stoker, 

2006). Som en respons på det har privatisering av statliga bolag blivit vanligare, men 

effekterna av detta är inte alltid till medborgarnas fördel (se bland andra Marçal, 2014; 

Nyberg, 2017; Stoker, 2006). Eftersom den kommunala sektorn till stor del är 

skattefinansierad, är det således medborgarnas kapital som möjliggör de aktiviteter och 

åtgärder som de kommunala organisationerna företar sig (Boyne, 2002; Elg et al., 
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2015). Medborgarna borde därmed ha rätt att uttala sig om, och påverka, vad denna 

finansiering ska bidra till. Detta belystes av Marçal (2014) som skrev en ledare om att 

skattesänkningar urholkar välfärden, och Nyberg (2017) påpekade i sin kulturartikel att 

demokratin och transparensen försämrats inom den offentliga sektorn. Liknande kritik 

återfinns även i vetenskaplig litteratur (se bland andra O’Flynn, 2007; Shaw, 2013; 

Stoker, 2006). Stoker (2006) framhåller att marknadskrafterna som förespråkas inom 

New Public Management inte reglerar utbud och efterfrågan på ett sätt som optimerar 

skapandet av samhällsvärdet. Istället, menar han, skulle samhället gynnas av att styras 

enligt Public Value Management. 

 

Public Value Management är en värde- och nätverksdriven styrmodell (Shaw, 2013; 

Stoker, 2006) som fokuserar på mjukare värden, såsom tillit, demokrati, rättvisa och 

sociala vinster (O’Flynn, 2007) och som eftersträvar att både medborgarnas enskilda, 

likväl som de kollektiva samhälleliga preferenserna tas till vara (Moore, 2013). 

Förespråkare för Public Value Management menar att New Public Management inte kan 

effektivisera utan att riskera en reducering av samhällsvärdet (Benington, 2011; 

Crawford & Helm, 2009; Marçal, 2014; Nyberg, 2017; O’Flynn, 2007; Stoker, 2006), 

men utbudet av empiriska studier inom området är ringa (Colon & Guérin-Schneider, 

2015; Hartley, Alford, Knies & Douglas, 2017; Shaw, 2013; Williams & Shearer, 

2011). Inte heller begreppet samhällsvärde, som är en central aspekt inom Public Value 

Management, har någon tydlig definition (Colon & Guérin-Schneider, 2015; Hartley et 

al., 2017; Shaw, 2013). 

 

Benington (2011) menar att begreppet värde i samhällelig mening skiljer sig från det 

ekonomiska värdebegreppet, vilket skulle kunna förklara de misslyckanden som Marçal 

(2014) och Stoker (2006) hänvisat till att New Public Management uppvisat. 

Traditionellt ekonomiska värdemodeller är inte anpassade för att mäta och utvärdera 

samhällsvärde (Benington, 2011; Stoker, 2006) och bör ersättas med andra modeller 

som kan beakta även de mjuka värdena. Dahl och Soss (2014) belyser dock paradoxen i 

att de modeller som förespråkas inom Public Value Management för att råda bot på 

New Public Managements marknadsmisslyckanden egentligen är desamma som 

kritiseras, även om de genomgått vissa justeringar.  
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Inom Public Value Management består samhällsvärde av det som allmänheten 

kollektivt uppfattar som betydelsefullt och gynnane för samhället (Alford & O’Flynn, 

2009; Benington, 2011; Moore, 2013; O’Flynn, 2007). Bovaird och Loeffler (2012) 

tolkar samhällsvärdet som att det utgörs av det mervärde som kan skapas inom det 

offentliga (Bovaird & Loeffler, 2012). Samhälleligt mervärde utgörs enligt denna 

definition av enskilda kundvärden, indirekt påverkan av kundvärden, sociala värden, 

miljövärden samt värden som gynnar demokrati och dess utveckling. Hartley et al. 

(2017) påtalar dock att definitionen skulle gynnas av ytterligare studier, och då främst 

empiriska, eftersom det råder brist på dem. 

 

För skapande och utveckling av samhällsvärde inom Public Value Management, 

refereras det gärna till en vanligt förekommande modell: den strategiska triangeln 

(Moore, 2013). Modellen visar hur värdeskapande är beroende av en balans mellan 

legitimitet, operativ kapacitet och samhällsvärde. Här uppstår dock ett dilemma i och 

med den otydliga definitionen av vad som utgör samhällsvärde (Colon & Guérin-

Schneider, 2015; Hartley et al., 2017; Shaw, 2013, van der Wal et al., 2008; Williams & 

Shearer, 2011). 

 

Finns det då incitament till att förändra styrningen av den kommunala sektorn? Och om 

styrningen förändras, vilket uttryck skulle det kunna ta sig i praktiken? Ett sådant 

incitament skulle kunna vara ett optimerat värdeskapande för samhället i sin helhet 

(Moore, 2013; Stoker, 2006). I praktiken gäller det att hitta en yrkesroll som arbetar 

nära värdeskapande mot samhället för att kunna besvara den frågan. Mot bakgrund av 

att Andersen (2009) framhåller att ett syfte med projekt är att skapa värde, riktar sig 

denna studie mot kommunala projektledare, då det är en yrkeskategori som ska verka 

för att skapa värden för människor. Att leda ett projekt innebär dels en utmaning i att 

balansera faktorerna tid, kostnad och kvalitet, och dels att göra detta i en omvärld som 

allt oftare ter sig allt mer komplex (Andersen, 2009). Faktorerna som ska balanseras 

inom projekten utgör projekttriangeln (a.a.). Den visar, inte helt olikt den strategiska 

triangeln (Moore, 2013), på inbördes relationer mellan faktorerna som alla har möjlighet 

att påverka projektets utfall. Om projekttriangeln kan relateras till den strategiska 

triangeln, och kommunala projekt är en arbetsform som gynnar värdeskapande 

(Andersen, 2009), utgör projektledare en utmärkt målgrupp för att studera om och hur 

en eventuell förändring av styrningen kan antas påverka i praktiken. 
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Enligt Andersen (2009) har projekt som värdeskapande arbetsform vunnit allt mer mark 

de senaste åren. Rent generellt har antalet insatser som drivs via projekt successivt blivit 

allt fler, vilket kan härledas till projektens struktur, värdeskapande förmåga och 

kapacitet att möta utmaningen med en mer komplex och dynamisk omvärld (a.a.). Så är 

fallet även inom våra kommuner. Generellt, har valet av projekt som arbetsform ökat 

markant inom den offentliga sektorn (Andersen, 2009; Crawford & Helm, 2009), och 

det har satsats stort på effektivisering av offentlig projektledning (Crawford & Helm, 

2009). Men mot bakgrund av diskussionen om paradigmskifte och värdeskapande kan 

man fråga sig vilket fokus effektiviseringen har haft? Har den gjorts med avseende på 

konkurrens, utbud och efterfrågan såsom det efterfrågas inom rådande styrmodell, New 

Public Management (Crawford & Helm, 2009; Premfors, Ehn, Haldén & Sundström, 

2009; Stoker, 2006), eller har man strävat efter att inkludera samhällsvärde på ett sätt 

som kan indikera att ett paradigmskifte faktiskt är förestående? 

 

Att empiriskt studera hur kommunalt anställda projektledare arbetar med värdeskapande 

i praktiken, och ställa det i relation till de värdeskapande processer som förespråkas 

inom Public Value Management, skulle inte bara utgöra ett kumulativt bidrag till 

forskning om projektens värdeskapande funktion, utan även tillhandahålla en djupare 

förståelse för hur den kommunala sektorns behov av en ny styrmodell kan se ut. 

1.1.1 Forskningsfrågor 

Baserat på ovanstående problematisering tar vår studie avstamp i följande 

forskningsfrågor: 

 

 Vad innebär begreppet samhällsvärde för kommunala projektledare i praktiken? 

 I vilken utsträckning utmärker sig den strategiska triangelns tre faktorer: 

legitimitet och stöd, operativ kapacitet och samhällsvärde, inom kommunala 

projekt? 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är öka förståelsen för hur värdeskapande i kommunala projekt 

kan påverkas av Public Value Management. 
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1.3 Avgränsning 

Denna studie riktar sig till den kommunala förvaltningen för samhällsutveckling. Valet 

av avgränsning baserar vi på att samhällsutvecklingen omfattar medborgarnära åtgärder 

med olika grad av visibilitet, vilket kan påverka synen på vad som är värde, samt att 

denna isolering av en kommunal förvaltning ger en större homogenitet i 

respondentgruppen. 

 

1.4 Studiens genomförande och disposition 

Med denna studie vill vi beskriva de praktiskt tillämpade strategierna för skapandet av 

samhällsvärde hos kommunala projektledare, för att sedan ställa dessa i relation till 

teorier om Public Value Management. Syftet med att utgå från hur värdeskapande ter 

sig i praktiken istället för att studera hur tillämpningar av teorier kan ske, är från vår 

sida en ambition att testa teorin om Public Value Management. Genom semi-

strukturerade intervjuer med kommunala projektledare avser vi att beskriva vilket 

värdeskapande som sker inom kommunerna idag och vilken effekt, om någon, Public 

Value Management skulle kunna innebära för fortsatt skapande av samhällsvärde. 

 

I nästkommande sektion av vårt arbete ges en genomgång av tidigare litteratur inom 

relevanta ämnesområden, vilken mynnar ut i studiens teoretiska referensram. Därefter 

presenteras och motiveras vårt metodval och studiens genomförande. De genomförda 

intervjuerna och dess utfall presenteras sedan i den fjärde sektionen, för att slutligen 

övergå till vår analys av värdeskapande i praktiken och dess koppling till teorier om 

Public Value Management. 
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2 Litteraturgenomgång 

I denna sektion presenteras de teorier som ligger till grund för vår studie. Vi inleder 

med att presentera New Public Management och Public Value Management samt hur 

dessa två styrmodeller skiljer sig åt. Därefter presenterar vi de olika, inom litteraturen 

förekommande, synerna på värde och samhällsvärde, för att slutligen beskriva den 

kommunala sektorns karaktäristiska drag. Sektionen avslutas med ett tydliggörande av 

studiens teoretiska referensram. 

 

2.1 New Public Management 

New Public Management har sina rötter i public choice theory och nyliberalismen 

(Colon & Guérin-Schneider, 2015) och karaktäriseras av frimarknadsinspirerade motiv 

och modeller (Crawford & Helm, 2009; Meynhardt, 2009; Stoker, 2006). Detta innebär 

att New Public Management lägger stor vikt vid synen på medborgaren som konsument 

och en tanke om att offentliga verksamheter kan bedrivas enligt samma modeller som 

de privata (Dahl & Soss, 2014). Boyne (2002) poängterar dock att det saknas empiriska 

bevis som stödjer antagandet om att offentliga organisationer med fördel kan bedrivas i 

enlighet med privata mått och modeller, och att det därför endast bör rekommenderas 

efter noggranna övervägningar. Denna åsikt kan även anses väl understödd i 

resonemangen om skillnader mellan offentlig och privat sektor (se exempelvis Bovaird 

& Loeffler, 2012; Boyne, 2002; Collin & Tagesson, 2010; Crawford & Helm, 2009; 

Knutsson et al., 2008; van der Wal et al., 2008; van der Waldt, 2011). Följdfrågan blir 

då följaktligen, huruvida de privata modellerna kan svara upp mot behoven och 

målsättningarna inom den offentliga sektorn om de skiljer sig åt på flera punkter?  

 

Kritiken mot New Public Management gäller främst de marknadsmisslyckanden som 

uppstått. Enligt vissa forskare (se bland andra Benington, 2011; Crawford & Helm, 

2009; O’Flynn, 2007; Stoker, 2006) kan detta utgöra ett incitament för att överväga en 

reform som tillvaratar och beaktar de offentliga organisationernas karaktärsdrag och 

målsättningar på ett bättre sätt. Exempelvis, ifrågasätter Bozeman och Johnson (2015) 

huruvida eventuella marknadsmisslyckanden relateras till marknadernas ineffektivitet 

och brist på information eller till att marknadseffektivitet de facto är irrelevant i 

förhållande till skapandet av meningsfulla utfall för samhället. Colon och Guérin-

Schneider (2015) menar å andra sidan att det inte finns empiriska studier som bekräftar 



Sarah Dahlbäck Pettersson           Högskolan i Gävle 

Sigrid Larsson                     Examensarbete Företagsekonomi C 

 

7 

 

att New Public Management hindrar skapandet av samhällsvärden, men framhåller att 

offentliga reformer som genomförs med aspekten samhällsvärde i fokus bör fortsätta 

adresseras av forskare, då de skulle kunna lyfta fokus från att endast mäta effektivitet 

och ekonomiskt värde till att söka ett mer holistiskt perspektiv. 

 

2.2 Public Value Management 

Sedan New Public Management anammades som styrmodell, och orsakade en 

organisatorisk reform inom offentlig sektor världen över, har det kritiserats för sina 

marknadsinspirerade modeller (se bland andra Benington, 2011; Boyne, 2002; Crawford 

& Helm, 2009; Moore, 2003, 2013; O’Flynn, 2007; Stoker, 2006). Förvisso är det 

relevant även för de verksamheter som inte är vinstdrivande att kunna granska sina 

kostnader likväl som sin effektivitet. Det är exempelvis viktigt att kunna täcka sina 

kostnader med det tillgängliga kapitalet, vilket medför ett intresse att reducera 

kostnaderna för att producera tjänster med ett bibehållet kvalitetskrav (Moore, 2003). 

Även om det finns vissa marknadsmodeller, som exempelvis det balanserade styrkortet, 

som beaktar de mjukare, icke-finansiella mått som företag rekommenderas att 

kontrollera, påpekar Moore att dessa modeller ändå håller finansiella prestationer som 

det centrala målet. Crawford och Helm (2009) menar att den företagsliknande offentliga 

modellen måste lämna plats för en mer nätverkande modell om offentlig sektor ska 

kunna hantera en omvärld som blir allt mer dynamisk genom globalisering, IT-

utveckling och ett högre engagemang från aktiva medborgare. 

 

År 1995 publicerades den första boken om Public Value, Creating Public Value: 

Strategic Management in Government, av Mark H. Moore, och sedan dess har han 

utgivit ytterligare artiklar och böcker inom området (se exempelvis Moore, 2003, 2013; 

Moore & Khagram, 2004). Public Value-begreppet har kontinuerligt debatterats och 

utvecklats till att bli det utmanande paradigm inom offentlig styrning som det idag anses 

vara av vissa forskare (Benington, 2011; Crawford & Helm, 2009; O’Flynn, 2007; 

Stoker, 2006). Medan syftet med offentliga organisationer är att identifiera och 

tillgodose de behov och värden som inte kan regleras av privata organisationer på ett 

tillfredsställande sätt (Moore, 2003), är syftet med Public Value Management att 

tillhandahålla en styrmodell som beaktar dessa behov och bistår i de värdeskapande 

processerna. Genom att tydliggöra de sociala resultat som eftersträvas, en lämplig 
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strategi för att nå dem och ett sätt att mäta huruvida processen leder till de önskade 

resultaten, ska Public Value Management vara optimerat för offentliga organisationer 

(a.a.). 

 

För att identifiera behov och värden krävs en öppen dialog med ett stort antal olika 

intressenter (Bozeman & Johnson, 2015; Crawford & Helm, 2009; Moore, 2013; 

Stoker, 2006) oavsett om dessa intressenter utgörs av medborgare, andra offentliga 

organisationer eller organisationer inom den privata sektorn. Inom Public Value 

Management är samverkan en central aspekt, inte minst för att tackla den komplexa och 

dynamiska omvärlden (Crosby, Hart & Torfing, 2017) och för att offentliga 

organisationer ska kunna nå sina mål (Moore, 2013). Den samverkan som åsyftas är en 

effekt av den nätverksstyrning som utgör viktig faktor i värdeskapandet inom Public 

Value Management (Bryson, Sancino, Benington & Sørensen, 2017; Crawford & Helm, 

2009; Crosby et al., 2017; Moore, 2013; Stoker, 2006). Bozeman och Johnson (2015, 

s.69) förklarar hur nätverkandet tar plats i en offentlig sfär, en “arena” där 

samhällsvärden kan diskuteras fritt: “The public sphere … has been developed … to 

describe the conceptual, physical, or even the virtual space in which public values are 

discussed, shaped, developed, and revised”. 

 

Att Public Value Management associeras med nätverksstyrning, visar på en ambition att 

involvera samhället och medborgarna i värdeskapande och beslutsfattande (Bozeman & 

Johnson, 2015). Stoker (2006) framhåller också att det är genom inkludering och öppen 

dialog som kriterierna för samhällsvärde fastställs. För att möjliggöra och underhålla en 

öppen dialog kring vad samhällsvärde är och hur det skapas, krävs dock att aktörerna 

inom den offentliga sfären bemöts av, och bemöter andra med, respekt samt att en 

känsla av tillit och jämställdhet förmedlas (Benington, 2011; Bozeman & Johnson, 

2015; Crawford & Helm, 2009). 

 

Demokrati och politik har en betydande roll i Public Value Management (Alford & 

O’Flynn, 2009; Stoker, 2006). Dels för att samhällsvärdet är beroende av en 

demokratisk process där medborgarna har rätt att delta och säga sin åsikt i 

samhällsrelaterade frågor (Stoker, 2006), men också för att skapa legitimitet och stöd 

för beslut i dessa frågor (Alford, Douglas, Geuijen & Hart, 2017; Elg et al., 2015), då en 
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majoritet av de tillgängliga resurserna för potentiella satsningar tillhandahålls av 

medborgarna. 

2.2.1 Den strategiska triangeln 

Public Value Managements fokus på värdeskapande genom tillgängliga resurser, med 

en demokratiskt understödd legitimitet för allokering av de resurserna, illustreras i den 

strategiska triangeln (se figur 2.1). 

 

Figur 2.1  - Den strategiska triangeln (Moore, 2013, s.30) 

 

Den strategiska triangeln består av tre faktorer som måste balanseras på ett strategiskt 

sätt för att optimera värdeskapande (Alford et al., 2017; Alford & O’Flynn, 2009; 

Bryson et al., 2017; Colon & Guérin-Schneider, 2015; Moore, 2003, 2013; Moore & 

Khagram, 2004).  

 

Värdefaktorn i triangeln avser den process som definierar samhällsvärde enligt 

allmänheten (Colon & Guérin-Schneider, 2015). Moore (2013) framhåller att detta 

värde ofta är av social karaktär, med syfte att underlätta och förbättra medborgarnas liv 

och vardag. Vad som utgör värde, eller samhällsvärde, är dock inte teoretiskt entydigt 

(Benington, 2011; Colon & Guérin-Schneider, 2015; Hartley et al., 2017; Meynhardt, 

2009; Shaw, 2013). 
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Legitimitet och stöd, ofta benämnd auktoriserande miljö (se exempelvis Alford et al., 

2017; Alford & O’Flynn, 2009; Colon & Guérin-Schneider, 2015), är en faktor som 

adresserar vikten av att legitimera eller auktorisera de strategiska processer, projekt, 

program eller aktiviteter som syftar till värdeskapande (Moore, 2013). Stödet etableras 

främst i nätverket av intressenter, såsom skattebetalare och politiker (Alford et al., 2017; 

Colon & Guérin-Schneider, 2015; Moore, 2013). 

 

Den sista faktorn, operativ kapacitet, åsyftar processen att möjliggöra genomförandet av 

strategiskt värdeskapande (Alford et al., 2017; Moore, 2013). Med den operativa 

kapaciteten avses de resurser och kompetenser, interna och externa, som finns 

tillgängliga (Moore, 2013). Samverkan och nätverk utgör viktiga aspekter inom den 

operativa kapaciteten, då Moore (2013) poängterar att offentliga organisationer ofta 

behöver samarbetspartners för att nå sina mål för värdeskapande. 

2.2.2 Kritik riktad mot PVM 

Ingen forskning existerar utan att kritiseras, och så är även fallet med Public Value 

Management. De mest framträdande kritikerna är Dahl och Soss (2014) och Rhodes och 

Wanna (2007), men ett antal andra forskare har också uttryckt en viss kritik mot 

företeelser inom Public Value Management (se exempelvis Alford et al., 2017; 

O’Flynn, 2007; Shaw, 2013). 

 

Till de mer lågmälda motargumenten hör O’Flynns (2007) påpekande att en omställning 

till Public Value Management skulle medföra stora omorganisationer och förändringar 

för offentliga ledare, vilken bidrar till att komplicera en implementation av 

styrmodellen. Det framhålls också som problematiskt att teorierna uppvisar en stor 

inkonsekvens, så till vida att olika forskare framhåller olika definitioner av de centrala 

faktorer och begrepp som Public Value Management associeras till (Dahl & Soss, 2014; 

Rhodes & Wanna, 2007; Shaw, 2013). Utöver detta, lyfts även den något idealiserande 

beskrivningen av den offentlige ledarens egenskaper och omgivningar som en kritisk 

reflektion inom området (Alford et al., 2017; Rhodes & Wanna, 2007). Exempelvis 

påtalar Alford et al. (2017) att den offentliga ledaren ofta tillskrivs egenskaper som i det 

närmaste upplevs övermänskliga. Ledaren antas vara en mästare inom samtliga av sina 

kompetensområden och att Public Value Management tenderar att förbise de ledare som 

inte innefattas i denna kategori (Alford et al., 2017; Rhodes & Wanna, 2007). Dessutom 



Sarah Dahlbäck Pettersson           Högskolan i Gävle 

Sigrid Larsson                     Examensarbete Företagsekonomi C 

 

11 

 

ifrågasätts de fallstudier som använts för att exemplifiera Public Value Management, 

genom att de förefaller allt för enkla för att ge en rättvisande bild av tillämpningens 

effekter (Alford et al., 2017). Detta har dock motargumenterats med förklaringen att de 

underliggande faktorerna i varje problem som studerats har bidragit till att de, med rätta, 

anses som komplicerade (a.a.). Ett exempel på detta kan vara att det upplevda värdet av 

en satsning, exempelvis när det gäller avfallshantering, är samstämmigt högt inom en 

kommun. Det är lätt att förespråka en effektiv avfallshantering, men det är svårare att 

uppmuntra medborgarna att faktiskt bidra till syftet genom att själva avstå från att 

konsumera miljöfarliga produkter (a.a.). 

 

Den tyngre kritiken omfattar dock politikernas förminskade roll (Alford et al., 2017; 

Rhodes & Wanna, 2007) och det faktum att modeller och antaganden inom Public 

Value Management framstår som en konceptuell spegling av de marknadsinspirerade 

modeller som de facto kritiseras (Dahl & Soss, 2014). Ett exempel på denna 

konceptuella spegling kan ses i Bozeman (2015), som refererat till att de modeller han 

själv föreslagit kan ses som en motsvarighet till den traditionellt ekonomiska varianten. 

Även Benington och Moore (2011, refererad i Dahl & Soss, 2014, s.499) relaterar 

offentliga verksamheter till privata genom att poängtera att “the ‘market environment’ is 

to the corporate manager what the ‘authorizing environment’ is to the public manager”. 

 

Alford et al. (2017) menar att offentliga ledare tidigare varit bisittare som endast 

ansvarar för att implementera policys som fastställts av politiker, vilket inneburit att 

beslutsfattandet och definitionen om vad som ska anses värdefullt och prioriterat för 

samhället legat i politikernas roll (Alford et al., 2017; Rhodes & Wanna, 2007). När 

Public Value Management då förespråkar att offentliga ledare närmar sig politiken och 

inte bara samverkar i värdeskapande och deltar i beslutsprocesser, även själva fattar 

beslut, menar Rhodes och Wanna (2007) att de blir “platoniska väktare” (a.a., s.406) 

som klivit utanför ramarna för sina befogenheter och kompetenser. Alford et al. (2017) 

sällar sig till samma kritiska åsikt och menar att det finns en risk för att offentliga ledare 

som engagerar sig i politiska processer riskerar att föra med sig en egen agenda och 

därmed underminerar demokratin. Däremot kan det av vissa ledare anses som en 

nödvändighet att vara delaktig i processen för att kunna genomföra sina tilldelade 

åtaganden (Hartley, Alford, Hughes & Yates, 2015). Det kan också bidra till 

effektiviteten inom den offentliga sektorn att offentliga ledare själva kan fatta beslut 



Sarah Dahlbäck Pettersson           Högskolan i Gävle 

Sigrid Larsson                     Examensarbete Företagsekonomi C 

 

12 

 

kring prioriterade satsningar i de fall politikerna inte kan enas eller är frånvarande 

(Alford et al. 2017). Benington (2011) framhåller dock att den politiska processen i 

själva verket utgör en begränsning för den offentliga ledaren när denne söker fastställa 

vad som är samhällsvärde, och att det därmed inte är möjligt för ledaren att driva sin 

egen agenda i den auktoriserande miljön.  

 

2.3 Värde och samhällsvärde 

Att bedöma vad samhället som helhet värderar kan bestå i att mäta nytta och 

ekonomiska förtjänster, eller att fokusera på att utröna vad som uppfattas av folket som 

värdefullt i normativ bemärkelse (Alford & O’Flynn, 2009). Public value, här benämnt 

samhällsvärde, är ett begrepp som fått stor uppmärksamhet de senaste årtionden (Alford 

& O’Flynn, 2009).  

 

Värde är ett vida använt begrepp som har definierats på ett flertal olika sätt. Å ena sidan 

kan värde tolkas enligt klassiskt ekonomiska termer, där det främst är monetära mått 

och rationella bedömningar av upplevd nytta som avses (Alford et al., 2017; Benington, 

2011). Å andra sidan kan värdebegreppet relateras till det som är allmänt ansett som 

meningsfullt genom att baseras på normer, värdighet och betydelse (Alford et al., 2017; 

Alford & O’Flynn, 2009; Meynhardt, 2009). Fortsättningsvis kommer våra 

hänvisningar till begreppet avse den senare definitionen, där värde är något allmänt och 

eftersträvansvärt som har betydelse för en stor grupp människor. 

 

Alford et al. (2017) visar på att det finns en nytta med att skilja på värde och värden. 

Begreppet värde, som enligt Benington (2011) tenderar att referera till den ekonomiska 

definitionen och ofta förekommer inom nyliberalistiska perspektiv, ger en syn på värde 

som något som individen prefererar eller gynnas av. När det istället refereras till värden, 

avses hellre de normativa värderingar om rättigheter och skyldigheter för medborgare, 

samt de ramverk som offentlig verksamhet bedrivs inom (Alford et al., 2017; Bozeman, 

2007; Meynhardt, 2009). Alford et al. (2017) menar dock att de båda begreppen inte står 

i konflikt med varandra, utan att de utvecklats med olika syften i åtanke.  

 

Begreppet samhällsvärde å andra sidan utgör en central aspekt inom Public Value 

Management (se bland andra Alford & O’Flynn, 2009; Benington, 2011; Moore, 2013; 
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O’Flynn, 2007). Det saknar dock en uttalad definition, då uppfattningarna om vad som 

utgör samhällsvärde är många (Benington, 2011; Colon & Guérin-Schneider, 2015; 

Hartley et al., 2017; Meynhardt, 2009; Shaw, 2013). Situationen förvärras ytterligare 

när begreppen frekvent används med olika definitioner (Benington, 2011; van der Wal 

et al., 2008). Förvirringen kring begreppets betydelse kan enligt Alford och O’Flynn 

(2009) till viss del förklaras genom begreppets kontextuella anpassningsförmåga, då 

upplevt samhällsvärde är beroende av förutsättningar och omständigheter. “Public value 

is not an absolute standard. Rather ... it is relative to circumstances in the ‘task 

environment’. A policy or purpose is valuable in the context of the material and social 

problems that arise in that environment” (Alford & O’Flynn, 2009, s.176).  

 

Att få en uppfattning om de kollektivt värderade aspekterna i samhället kan enligt 

Stoker (2006) ske genom dialog mellan folkvalda ledare och övriga intressenter. Vikten 

av att ha en dialog kan också skönjas i Alford & O’Flynns (2009, s. 176) uttalande om 

vad som avgör om något är värdefullt: “If something is valuable, it is because it is 

perceived to be valuable by people. Of course, here the people in question constitute a 

collectivity ... rather than an aggregation of individuals”. Samma uttalande påvisar 

därmed också skillnaden mellan det enskilda, ekonomiska värdebegreppet som 

förklarats av Benington (2011) och det normgivande värdebegreppet som frekvent 

förekommer i litteratur om samhällsvärde (se bland andra Alford & O’Flynn, 2009; 

Benington, 2011; Meynhardt, 2009; Moore, 2013; O’Flynn, 2007). 

 

2.4 Skillnader mellan New Public Management och Public Value 

Management 

För att påtala skillnaderna mellan Public Value Management och New Public 

Management, finns tendenser inom litteraturen att ställa de marknadsmässiga attityderna 

mot de värdeinspirerade (Hartley et al., 2017; O’Flynn, 2007; Shaw, 2013; Stoker, 

2006). Stoker (2006) lyfter till exempel fram hur New Public Management utgår från att 

offentliga organisationer kan drivas som privata, där enskilda kunder och ekonomiska 

mål är centrala, medan Public Value Management lägger större vikt vid demokrati, 

gemensamma värderingar sociala resultat och samverkan. Således blir de mjukare 

värdena, såsom relationer, tillit, rättvisa och sociala vinster viktiga aspekter i skapandet 

av samhällsvärde (O’Flynn, 2007; Shaw, 2013). 
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Att samarbeta med externa aktörer är centralt inom såväl New Public Management som 

Public Value Management, men medan den förra kontrakterar sina entreprenörer 

förhandlar den senare fram ett samarbete som bygger på ömsesidigt beroende (O’Flynn, 

2007; Shaw, 2013; Stoker, 2006). 

 

Vidare, ser man på ledningen, oavsett om den är intern eller om den är mer 

övergripande och politisk, som något stelt och definitivt inom New Public Management. 

Till skillnad från detta, där beslutsfattande och måluppfyllelse är centralt, fokuseras det 

inom Public Value Management på att politiken och den interna ledaren ska främja 

dialog mellan parter (O’Flynn, 2007; Shaw, 2013; Stoker, 2006). 

 

 

Tabell 2.2 - Skillnader mellan styrmodellerna. En jämförelse mellan New Public 

Management och Public Value Management 

(egen konstruktion baserad på Hartley et al., 2017; Stoker, 2006; Shaw, 2013).  
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Skillnader mellan New Public Management och Public Value Management förekommer 

således i ett stort antal av de aspekter som rör privat kontra offentlig verksamhet och 

omfattar därmed fler områden än enbart hur värde kan och bör skapas (Hartley et al., 

2017; O’Flynn, 2007; Shaw, 2013; Stoker, 2006). Utan en uppfattning om hur 

samhällsvärde skapas, och vad som skapar det, är det inte möjligt att vara effektiv enligt 

Stoker (2006), men Colon och Guérin-Schneider (2015) poängterar att Public Value 

Management inte är en förutsättning för att skapa värde till samhället, utan att det även 

kan ske inom New Public Management.  

 

2.5 Den kommunala sektorn 

Kommunerna ingår i den offentliga sektorn och kännetecknas därmed av utmärkande 

drag från denna. Den offentliga sektorn omfattas av andra regelverk och förutsättningar 

än den privata sektorn (Boyne, 2002; Collin & Tagesson, 2010; Knutsson et al., 2008; 

van der Waldt, 2011), vilket ger att de förhåller sig till andra objektiv och strategiska val 

än de vinstdrivande företagen. Detta gäller således även de kommunala förvaltningarna. 

Boyne (2002) nämner exempelvis kollektivt ägande, skattefinansiering och politisk 

kontroll som utmärkande faktorer när det talas om offentlig kontra privat sektor. Utöver 

detta, påtalas också komplexiteten i offentliga organisationer (a.a.), främst genom 

samverkansprocesser och de många olika intressenterna (Bovaird & Loeffler, 2012; 

Boyne, 2002; Crawford & Helm, 2009).  

 

Sammantaget, skiljer sig den kommunala sektorn från den privata på flera sätt (se 

exempelvis Bovaird & Loeffler, 2012; Boyne, 2002; Collin & Tagesson, 2010; 

Crawford & Helm, 2009; Knutsson et al., 2008; van der Wal et al., 2008; van der Waldt, 

2011), då främst vad gäller finansiering, samt förhållandet till målsättningar, 

organisationsstrukturer och värderingar (Boyne, 2002). Det resoneras dessutom kring 

vikten av att beakta dessa skillnader när man överväger relevanta styrmodeller för att 

inte riskera att de unika samhällsvärdena ska gå förlorade (van der Wal et al., 2008). 

Nedan kommer vi att utveckla ett resonemang som tydliggör hur de nämnda faktorerna 

påverkar kommunerna och styrningen av desamma. 

2.5.1 Ägande och skattefinansiering 

Kommunala uppdrag och aktiviteter finansieras främst av skatter och lagstadgade 

avgifter (Boyne, 2002; Elg et al., 2015). Därmed utgör skattebetalarna för kommunen 
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vad finansiärerna utgör för privata organisationer. Den stora skillnaden ligger dock i att 

kommunen inte bedriver sin verksamhet med vinst som främsta mål (Boyne, 2002; 

Collin & Tagesson, 2010; Knutsson et al., 2008) utan strävar efter att producera värde i 

form av sociala nyttor och normer (Moore, 2003). Collin och Tagesson (2010) påtalar 

dessutom att det är reglerat i kommunallagen att verksamheter inom kommunen inte får 

bedrivas med syfte att skapa vinst. När vinstkravet utelämnas blir målbilderna av annan 

karaktär än i kommunernas privata motsvarigheter. Generellt ses sociala intressen, 

jämlikhet, ansvarighet och transparens som viktiga mål i den kommunala sektorn, men 

även kostnadsreducering och förbättrad servicekvalitet utgör centrala mål (Boyne, 2002; 

Knutsson et al., 2008). Att finansieras av skattebetalarna innebär att ägarnas röster är 

många. Denna aspekt medför enligt Boyne (2002) att kommunernas effektivitet 

minskar, men också att målbilderna blir fler och mer diffusa. Förutom dessa nämnda 

effekter, finns även en utmaning i att identifiera alla intressenter och underlätta deras 

fortsatta medverkan i beslut och projekt (van der Waldt, 2011). 

2.5.2 Politiska influenser 

Enligt Elg et al. (2015) är influenserna från den demokratiska processen och de politiska 

besluten en av de faktorer som gör det offentliga så unikt. Beslutsfattandet i kommunala 

verksamheter är en politisk process (van der Waldt, 2011), och Boyne (2002) menar att 

politiker spelar en stor roll i att generera stöd inför acceptans och implementering av 

nya regler eller policys. Det finns dock, menar Boyne, en risk att demokratiska och 

politiska processer som forum för beslutsfattande medför en ökad konfliktrisk i och med 

de många intressenterna, vars åsikter kan skiljas åt.  

 

Förutom att utgöra en källa till legitimitet, sätter politiken även begränsningar i form av 

lagar, regler och normer (Elg et al., 2015; Knutsson et al., 2008; van der Waldt, 2011) 

som måste efterlevas och införlivas i de kommunala verksamheterna. Boyne (2002) 

menar dock att det finns en risk att politiska beslut orsakar frekventa förändringar i 

kommunal policy, vilket i sin tur påverkar redan pågående processer (Knutsson et al., 

2008). Därmed tvingas kommunala ledare att hålla ett mer kortsiktigt tidsperspektiv för 

att kunna vara flexibla inför förändringar (Boyne, 2002; Knutsson et al., 2008). 
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2.5.3 Projekt som arbetssätt inom kommunal sektor 

Enligt van der Waldt (2011) är bevisen tillräckliga för att projekten utgör ett effektivt 

verktyg för kommunala uppdrag och aktiviteter vid värdeskapande, samt att kommuner 

på senare tid lagt allt större fokus på att bedriva sina åtaganden i projektform. Att 

bedriva åtaganden som projekt bidrar med struktur, vilken illustreras i figur 2.3, där 

dess livscykel består av faserna uppstart, planering, genomförande, utvärdering och 

avslut. 

 

 

Figur 2.3 - Projektens livscykel (Egen konstruktion efter inspiration från Andersen, 

2009, s.5) 

 

Förutom projektens livscykel, finns även en välkänd och frekvent refererad modell, 

bestående av vad som kan tolkas som projektens kvalitetskriterier: tid, kostnad och 

kvalitet. Projekttriangeln (Andersen, 2009), som illustreras i figur 2.4 nedan, visar på 

relationerna mellan kvalitet och tid, tid och kostnad samt kostnad och kvalitet. 

 

 

Figur 2.4 - Projekttriangeln (egen konstruktion efter inspiration från Andersen, 2009, 

s.6) 
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Ser man till relationerna mellan de faktorer som angivits i figur 2.4 så innebär det att en 

förändring, exempelvis en minskning av finansiella resurser, får effekter på projektets 

resultat genom såväl kvalitets- som tidsaspekten (Andersen, 2009). Som Knutsson et al. 

(2008) poängterat, är kostnadsreducering och kvalitetsförbättring två centrala mål inom 

den kommunala sektorn. Vid en applicering av de två målbilderna i projekttriangeln, 

visas att projektet, om det förväntas hålla hög kvalitet till låg kostnad, kommer att ta 

längre tid. Den ökade tidsåtgången uppstår genom att en ökning av kvalitet antingen 

kräver en ökning av kostnad med bibehållen tidsram, eller en längre tidsfrist för att 

kunna hålla en lägre kostnad. I denna studie är kvaliteten den viktigaste aspekten då vi 

vill mena att projektens kvalitet, dess målbild och resultat, kan vara synonymt med vår 

definition av samhällsvärde. 

 

 

2.6 Teoretisk referensram 

Syftet med studien är att öka förståelsen för hur värdeskapande i kommunala projekt 

kan påverkas av Public Value Management. Det innefattar att beskriva hur projektledare 

uppfattar, använder och uppnår samhällsvärden i sitt arbete, samt i fall Public Value 

Management är en förutsättning för att ytterligare utveckla de värdeskapande 

processerna. Därav har vi tagit avstamp i två olika teorier: Public Value Management 

och kommunal projektledning. Flera modeller har dessutom presenterats, varvid vi fann 

det relevant att presentera hur dessa teorier och modeller har bidragit till det teoretiska 

ramverket för just vår studie. 

 

Den strategiska triangeln (Moore, 2013), en modell som i vårt tycke sammanfattar 

Public Value Management på ett överskådligt sätt, består av de tre faktorerna: 

legitimitet och stöd, operativ kapacitet och samhällsvärde. Medan faktorerna legitimitet 

och stöd samt operativ kapacitet påtalar de begrepp och företeelser som är en 

förutsättning för maximalt värdeskapande, består faktorn samhällsvärde av begrepp, 

såsom sociala resultat, hållbarhet, transparens och ansvarighet, som är lätta att relatera 

till de mål och krav som kännetecknar den kommunala sektorn.  
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Projekttriangeln (Andersen, 2009) relateras sedan till den operativa kapaciteten i 

strategiska triangeln. Den operativa kapaciteten kan i detta fall närmast förstås som 

aktiviteterna i projekten mellan planeringsfasen och utvärderingsfasen, vilket innebär de 

faser där begrepp som strategi, struktur, resurser och kompetenser har betydelse för 

projekten. Det finns även anknytning till andra Public Value Management-faktorer 

förutom den operativa kapaciteten. Medan kvalitetsfaktorn, som kan anses synonym 

med det eftersträvade resultatet och därigenom kopplas till samhällsvärdet, utgör 

förstadiet till projekten även en del av faktorn för legitimitet och stöd i den strategiska 

triangeln. Detta baserar vi på att beslutsprocessen inom kommunal sektor ofta är 

förknippad med politik, samt för att de finansiella resurserna kommer från 

medborgarna. 

 

I tabell 2.5 redovisas hur de teoretiska modellerna relateras till varandra och till Public 

Value Management, därefter följer en utveckling av dessa relationer. 

 

 

Tabell 2.5 - Relationer mellan de teoretiska modellerna (Egen modell av den teoretiska 

referensramen för vår studie). 

 

Som tabell 2.5 här ovan visar projekttriangeln från projekt (se figur 2.4) på relationer till 

den strategiska triangeln (se figur 2.1) på olika sätt. 
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Projekttriangeln är uppbyggd av de tre faktorerna tid, kostnad och kvalitet (Andersen, 

2008). Enligt Moore (2013) är projekt en del av den operativa kapaciteten i den 

strategiska triangeln så till vida att de bidrar med de specifika aktiviteter, och en struktur 

för dessa, som syftar till värdeskapande. Så enbart utifrån det uttalandet skulle vår 

integration kunna motiveras. Vi har dock valt att även relatera projekttriangeln till den 

strategiska triangelns legitimitetsfaktor, vilket vi baserar på att projektens förekomst 

först och främst är ett resultat av ett politiskt beslut, vilket gör att de är auktoriserade, 

men också på att kriterierna tid, kostnad och kvalitet även utgör en restriktion och 

utvärderingsmall som projektledarna måste förhålla sig till. Vidare anser vi att en av 

projekttriangelns tre faktorer, kvalitet, även kan relateras till själva samhällsvärdet, 

vilket vi grundar i att kvaliteten på projekten kan anses synonym med de önskvärda 

resultaten som projekten avser att skapa. Inom PVM, såväl som inom den kommunala 

sektorn, består dessa önskvärda resultat av att uppnå kvalitativa värden som gynnar 

samhället. 

 

Ytterligare en annan projektmodell presenterades tidigare i litteraturgenomgången: 

Projektens livscykel (se figur 2.3). Denna modell visar strukturen för projekten, de faser 

som projekten går igenom. Även detta kan relateras till faktorerna i den strategiska 

triangeln. Dels genom sin koppling till den operativa kapaciteten där den tillhandahåller 

en strategi och struktur som möjliggör värdeskapande åtgärder, men också för att den 

vägleder hela processen från uppstart till överlämnande. Samtliga relationer i 

resonemanget ovan kan även illustreras schematiskt, vilket vi gjort i figur 2.6 nedan: 
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Figur 2.6 - Värdeskapande enligt Public Value Management. Egen modell av studiens 

teoretiska referensram, skapad efter inspiration från Andersen (2008) och Moore 

(2013). 

 

Figur 2.6 avser att tydliggöra den värdeskapande processen. Grunden utgörs av den 

strategiska triangeln, därav de tre tydligt markerade sektionerna: legitimitet, operativ 

kapacitet, samt samhällsvärde. Inom de tre sektionerna påvisas de frågeställningar och 

ställningstaganden som de kommunala projekten möter under sin livstid: 

 Finns ett värde att skapa? 

 Vilka restriktioner omfattas projekten av? 

 Finns resurser och strategier tillgängliga internt, eller krävs samverkan för att 

skapa värdet? 

 Utgör projektens utfall, resultatet, det eftersträvade samhällsvärdet? 

 

Slutligen visar figur 2.6 även en tidslinje som vi valt att illustrera med projektens 

livscykel (se figur 2.3). Bakgrunden till detta är att vi önskar visualisera hur vi tolkat 

projektens relation till de olika PVM-inspirerade sektionerna. Medan legitimitet och 

stöd för projekten befästs i uppstartsfasen genom politiska beslut om projekt samt 
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fastställande av projektkriterier, innefattar faserna för planering och utförande ett 

säkerställande av den operativa kapaciteten som är nödvändig för att genomföra 

projektet med önskat resultat. Slutligen resulterar projektet i ett utfall som utvärderas 

och överlämnas till projektägarna. Här menar vi att det relateras till den strategiska 

triangelns faktor för samhällsvärde genom att det utgör såväl syftet som resultatet av 

alla värdeskapande insatser som företas. 

 

Ovanstående modell utgör grunden från vilken vår studie tar avstamp. Den ligger som 

grund för den intervjuguide vi ämnar använda (se appendix), samt har bidragit med 

dispositionen för sektionerna för empiri och resultat. 
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3 Metod 

Här presenteras vårt forskningsstrategiska ställningstagande, samt hur studien 

bedrivits. Vi förklarar därmed hur vi arbetat med tidigare litteratur, vårt 

urvalsförfarande och hur empirisk data inhämtats och bearbetats, för att slutligen 

beröra de forskningsetiska principer vi förhållit oss till. 

 

3.1 Forskningsstrategi och teoretisk ansats 

Att studera hur ett fenomen eller ett begrepp upplevs eller används inom specifika 

samhällsområden kräver att studien genomförs med tyngdpunkt i att tolka den sociala 

verkligheten (Bryman & Bell, 2013). Denna tolkande, beskrivande strategi kan ske 

genom olika metoder, men brukar gå under samlingsnamnet: kvalitativ forskning. 

Ontologiskt, sällar vår studie sig till konstruktionismen, då det är vår uppfattning att den 

kommunala sektorn kännetecknas av en tydlig organisationsstruktur med utpräglade 

hierarkier och en kultur i form av ett offentligt etos som präglar dem som är anställda 

inom sektorn, men att människor i stor utsträckning kan påverka den genom aktivt 

deltagande (Lincoln & Guba, 1985). Kortfattat, innebär detta att den verklighet som vi 

refererar till i vår studie inte kan anses motsvara en absolut sanning, utan ska betraktas 

med hänsyn till de sociala aktörernas upplevelser av den (Bryman & Bell, 2013; 

Sohlberg & Sohlberg, 2013). Vidare, har vår studie fokuserat på begreppet 

samhällsvärde såsom det upplevs av våra respondenter. Av denna anledning har vi valt 

att använda oss av semi-strukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod (Bryman & 

Bell, 2013; Hartley et al., 2017; Starr, 2014; Zaharia & Grundey, 2008), då vi anser att 

denna metod är bäst lämpad när vår avsikt är att öka förståelsen för hur projektledare 

relaterar till och använder använder sig av begreppet samhällsvärde inom den 

kommunala samhällsutvecklingen. 

 

Då de studerade teorierna fortfarande är i en utvecklingsfas (Hartley et al., 2017) har vi 

valt att låta vår insamlade data påverka konstruktionen av den teoretiska ramen under 

studiens gång. Induktion, som detta teoretiska förhållningssätt kallas utgår från tidigare 

forskning utan att låsa sig vid den (Bryman & Bell, 2013; Sohlberg & Sohlberg, 2013). 

Vi framhåller också att vi förhåller oss till teori på ett interpretativistiskt sätt (Morgan, 

1980), då vi haft ambitionen att beskriva om och hur begreppet upplevs förekomma och 

vilken betydelse det har i vardagen enligt de människor som deltagit i studien.  
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3.2 Tillvägagångssätt vid litteraturgenomgång  

För att finna och fördjupa oss i relevanta teorier kring Public Value Management och 

samhällsvärde, inleddes arbetet med en genomgång av tidigare litteratur. Tidigare 

litteratur fyller två syften i vårt arbete. Dels utgör den grunden till vårt teoretiska 

ramverk och dels till formuleringen av våra forskningsfrågor. 

 

Den första frågeställningen bygger på att begreppet samhällsvärde saknar en tydlig 

definition i existerande litteratur (Rutgers, 2008), samt att tidigare litteratur främst varit 

av teoretisk karaktär istället för empirisk (Hartley et al. 2017). Förståelsen för hur den 

praktiska tillämpningen av samhällsvärde sker inom den kommunala sektorn idag kan 

och bör därmed i vår mening utvecklas. Den andra frågeställningen relateras till de 

centrala aspekterna inom Public Value Management: legitimitet och stöd, operativ 

kapacitet och samhällsvärde, samt på vilket sätt dessa aspekter utmärker sig inom 

kommunala projekt idag. Förespråkare för Public Value Management menar att det 

krävs en styr-reform för att kunna skapa samhällsvärde inom den kommunala sektorn 

(Moore, 2003), medan värdeskapande anses möjligt även inom New Public 

Management (Colon och Guérin-Schneider, 2015). Mot bakgrund av detta avser vi via 

vår andra frågeställning studera om och hur värdeskapandet sker inom kommunala 

projekt. 

 

Ett kontinuerligt fokus på forskningsfrågorna är vägledande för att skapa en god 

argumentation i litteraturgenomgången och enligt Bryman och Bell (2013) är det viktigt 

att ha förmågan att plocka ut endast de delar som bär relevans för argumentationen i 

relation till forskningsfrågorna. 

 

De första artiklarna vi fann och läste, hittades genom sökningar i Academic Search Elite 

och Discovery, elektroniska databaser som vi har tillgång till via Högskolan i Gävle. 

Vår främsta sökparameter, förutom nyckelord som exempelvis “public value 

management”, “value creation” och “public value”, var att artiklarna vi fann skulle vara 

peer reviewed. För att vår litteraturgenomgång skulle ha en större möjlighet att hålla en 

god kvalitet, var det viktigt för oss att de artiklar vi refererar till har genomgått en 

granskning av utomstående forskare innan de publicerats. Vid vår första genomläsning 
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utgick vi från ett 50-tal artiklar, från vilka vi valde 15 stycken att djupläsa. Ganska snart 

noterade vi att vissa författare och verk omnämnts flitigt i merparten av artiklarna. Via 

artiklarnas referenslistor fick vi således rekommendationer på andra relevanta artiklar 

som vi inte funnit via våra inledande sökningar i databaserna. Majoriteten av de 

frekvent refererade artiklarna kunde vi därmed söka fram via de nämnda databaserna 

eller via Google Scholar, vilket gjort att vi i så stor utsträckning som möjligt kunnat 

hålla oss till originalkällor. Det föreligger alltid en risk med sekundärkällor då de 

ofrånkomligen genomgått tidigare tolkningsprocesser (Bryman & Bell, 2013), något 

som i vår mening påverkar dess validitet och äkthet negativt. I de fall vi inte fått tillgång 

till originalkällorna har vi ställts inför valet mellan att acceptera den potentiella 

felmarginalen som föreligger för sekundärkällor eller att utelämna information som vi 

ansett ha relevans för vår studie. I stor utsträckning har vi dock funnit stöd för sådan 

specifik information i andra originalkällor. Utifrån denna diskussion vill vi poängtera att 

även vår litteraturgenomgång i någon mening påverkats av vår egen tolkningsprocess. 

 

Vi har återvänt till våra refererade artiklar och även sökt kompletterande referenser vid 

flera tillfällen under arbetets gång. Bryman och Bell (2013) påtalar att det är viktigt att 

låta litteraturgenomgången vara en levande process under hela tiden. Under arbetets 

gång har vi löpande fört anteckningar om källorna och dess relevans för studien, samt 

markerat de stycken vi upplevt som särskilt betydelsefulla för vår litteraturgenomgång. I 

våra anteckningar har vi använt oss av sidhänvisningar för att enklare kunna återgå till 

tidigare refererade stycken under skrivprocessen, men i uppsatsen presenterar vi 

informationen i enlighet med APA:s rekommendationer och ger sidhänvisningar vid 

citering (Röda Korsets Högskola, 2015). Detta bidrar även, enligt oss, till en trevligare 

läsupplevelse. 

 

3.3 Urval 

Kvalitativa urval är generellt mindre än kvantitativa urval (Starr, 2014), vilket stämmer 

även för vår studie. Vi har inte heller eftersträvat ett slumpmässigt urval, som ofta 

förespråkas när studier bedrivs inom kvantitativa forskningsstrategier, vilket Starr också 

nämner som karaktäristiskt. Hellre, skulle vår urvalsmetod kunna ses som tematisk 

(Bryman & Bell, 2013), då vi medvetet valt att kontakta individer med en specifik 
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yrkesroll inom en utvald kommunal förvaltning för att besvara våra forskningsfrågor. Vi 

kommer nedan att redogöra för de faktorer som haft betydelse för vårt urval. 

3.3.1 Offentlig sektor 

Vårt val att studera den offentliga sektorn bygger först och främst på vårt eget intresse 

för området. Offentlig sektor skiljer sig, som vi påtalat i litteraturgenomgången, från 

den privata sektorn genom exempelvis omfattande regelverk, skattefinansiering och en 

annan typ av syften och målbilder. Dessa faktorer påverkar såväl strategi och 

beslutsfattande som ledarskap och resultatuppföljning, vilket vi anser är intressant att 

studera ur ett företagsekonomiskt perspektiv. Utöver detta, var valet av offentlig sektor 

mer eller mindre självskrivet när vi fattat tycke för begreppet samhällsvärde och hur det 

kan användas i syfte att optimera offentliga organisationer.  

3.3.2 Val av förvaltningsområde 

Det har forskats och skrivits en hel del om samhällsvärde i offentlig sektor. Vi noterade 

dock via sökningen av akademisk litteratur till vår litteraturgenomgång att det är 

vanligare att behandla samhällsvärde och implementering i verksamheter inom 

landstinget än inom kommunen. Kommuner bistår allmänheten med ett brett utbud av 

tjänster som syftar till medborgarnas välbefinnande, varvid vi valt att rikta in oss på de 

kommunala förvaltningarna i vår studie om samhällsvärde. Mer konkret, föll vårt val på 

förvaltningarna för samhällsutveckling, då vi är av åsikten att samhällsvärde borde vara 

av större relevans och ges ett större utrymme inom dessa enheter i deras planering och 

prioritering av kommande satsningar i samhället. 

3.3.3 Val av respondenter 

Att vi sökt våra respondenter bland projektledare inom förvaltningarna för 

samhällsutveckling baserar sig på projektens värdeskapande roll, samt att en 

projektledare är involverad i samtliga projektfaser, från planering till överlämning. Då 

nätverkande påtalas som en central aspekt inom Public Value Management, blev 

projektledarrollen än mer relevant att studera genom dess samordnande funktion. 

Genom att välja en roll, projektledaren, och en specifik del av den kommunala 

verksamheten har vi isolerat en homogen grupp, vars synpunkter kan och har betraktats 

ur ett liknande perspektiv. Att välja en rimligt homogen grupp som uppbär tillräckliga 



Sarah Dahlbäck Pettersson           Högskolan i Gävle 

Sigrid Larsson                     Examensarbete Företagsekonomi C 

 

27 

 

möjligheter att besvara våra forskningsfrågor är något som DiCicco-Bloom och 

Crabtree (2006) ser som en viktig del i urvalet av respondenter. 

3.3.4 Urvalsmetod 

Huvudsakligen karaktäriseras vårt urval av kriterierna för ett tematiserat urval, då vi 

vänt oss specifikt till projektledare inom samhällsutvecklingen. Kontakten har skett via 

personliga besök på kommunhus, via telefonsamtal med kommunens kundtjänst, samt 

via e-mail. I något enstaka fall har respondenten själv rekommenderat ytterligare 

projektledare för oss att tillfråga, ett förfarande som inom företagsekonomisk forskning 

brukar benämnas snöbollsurval. Vi anser dock att detta förekommit vid så få tillfällen 

att vi inte kan relatera till det som en förekommande urvalsmetod. 

 

3.4 Insamlingsmetod och bearbetning 

Valet av semistrukturerade intervjuer som insamlingsmetod baserade sig på vår 

ambition att beskriva den värdeskapande processen i de kommunala projekten, med 

avsikt att utröna huruvida Public Value Management har, eller håller på att 

implementeras. Hartley et al. (2017) poängterar att forskningsfältet gynnas av att 

studeras ur flera olika metodologiska perspektiv tack vare att det fortfarande pågår 

omfattande debatter kring ämnet och dess definition. Att samla in data genom 

kvalitativa intervjuer kan då motiveras genom en ökad möjlighet att belysa hur 

respondenterna själva tolkar och upplever värdeskapandet i sina projekt (Hartley et al., 

2017; Zaharia & Grundey, 2008), vilket kan bidra till teoretisk ackumulation. Starr 

(2014) påpekar att graden av struktur för en intervju tenderar att relateras till 

urvalsstorleken och att man för mindre studier, där avsikten främst är att lyfta 

respondenternas egna åsikter och upplevelser, generellt håller en låg grad av struktur. 

Vår studie omfattade 8 intervjuer och föll således inom ramen för mindre studier. Givet 

det låga antalet respondenter hade våra intervjuer kunnat vara av ostrukturerad form, 

men då vi, likväl som tidigare studier (se exempelvis Hartley et al., 2017), upplevt en 

stor ambivalens kring begreppen föll vårt slutliga val ändå på att behålla en viss struktur 

och genomföra semistrukturerade intervjuer. Via den semistrukturerade formen har 

respondenterna haft möjlighet att besvara våra frågeställningar med större frihet. 

DiCicco-Bloom och Crabtree (2006) menar att denna typ av intervju möjliggör en 

dialog mellan intervjuare och respondent. Denna åsikt delas av oss. Vi anser också att 
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vår studie gynnats av möjligheten att samtala fritt kring specifika teman för att även 

kunna beakta och utveckla relaterade aspekter av upplevd relevans för studien. 

  

Själva frågeställningarna var på förhand dokumenterade i vår intervjuguide (se bilaga), 

men ordningsföljd och eventuella följdfrågor kunde anpassas efter situation och intresse 

(Bryman & Bell, 2013). Vår intervjuguide bestod av 11 frågor som utformats efter 3 

olika teman: kommunala projekt, definition av samhällsvärde, legitimitet och stöd. 

Genom dessa teman, täcker vår intervjuguide in de tre faktorer som den strategiska 

triangeln (Moore, 2013) består av, och bidrar därmed till ett empiriskt underlag som står 

i relation till våra uttalade forskningsfrågor. 

3.4.1 Intervjuerna 

Inledningsvis sökte vi kontakt med de kommuner vi avsåg att inkludera i vår studie och 

presenterade oss, samt att vi avsåg komma i kontakt med projektledare inom 

samhällsutvecklingen för vårt examensarbete. Vi upplevde att de ställde sig positiva till 

att medverka och vi fick ganska omgående kontaktuppgifter till frivilliga respondenter. 

Alla 8 intervjuer genomfördes på respondenternas arbetsplats och på en tid de själva 

valt. Då sannolikheten är större att respondenterna ska känna sig bekväma och 

avslappnade när de själva tillåts välja tid och plats (Bryman & Bell, 2013), var det ett 

medvetet val från vår sida att erbjuda dem den möjligheten.  

 

Samtliga respondenter hade fått ta del av ett informationsbrev (se bilaga) inför 

intervjutillfället, där vi förutom att presentera oss själva och studien, även beskrivit var 

den information som framkommer vid intervjuerna ska redovisas. Vi berörde även vissa 

andra etiska aspekter i enlighet med Vetenskapsrådets (2002) rekommendationer, vilka 

vi kommer att utveckla nedan. 

 

Vid intervjutillfällena inledde vi med att prata igenom det informationsbrev som de fått 

ta del av inför intervjun, för att säkerställa att de var införstådda med vårt syfte och 

deras rättigheter. Vi frågade också hur de förhöll sig till att intervjun spelades in i syfte 

att underlätta transkribering. Samtliga respondenter godkände detta, vilket inte bara 

underlättade vår databearbetning utan dessutom tillät oss att lyssna mer aktivt på 

respondenterna utan att behöva anteckna under tiden (Bryman & Bell, 2013). 
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För att skapa en mer avslappnad stämning inför intervjun, och för möjligheten att se om 

eventuella avvikande åsikter mellan respondenterna kunde anses vara av demografisk 

karaktär, inledde vi med ett par kontrollfrågor om deras ålder och bakgrund samt hur 

länge de arbetat inom den kommunala sektorn. Därefter förflöt intervjuerna enligt 

strukturen för vår intervjuguide. Vid behov ställdes uppföljningsfrågor genom att vi 

som intervjuare återkopplade till deras tidigare svar. Samtliga intervjuer förflöt utan 

upplevda komplikationer med en genomgående stämning som var avslappnad, genuin 

och positiv. 

3.4.2 Kommunerna 

De två kommuner som studerats är belägna i Västerbotten respektive Dalarna. Med 

hänsyn tagen till kommunernas storlek och en risk för att respondenternas identitet röjs 

om den på något sätt går att utläsa via deras individuella uttalanden, har vi valt att inte 

beskriva dem närmare. Vi har även gjort bedömningen att det saknar relevans för 

studien att respondenterna kan relateras till sina respektive kommuner. De presenteras 

därför utan inbördes ordning i tabell 3.1.  

3.4.3 Respondenterna 

Våra respondenter, som är åtta till antalet, har olika bakgrund även om olika ingenjörs- 

och ekonomiutbildningar dominerar. Även deras verksamma tid som projektledare inom 

den kommunala sektorn varierar stort, allt från en månad upp till över 25 år. Deras 

bidrag, som baseras på deras egna upplevelser och erfarenheter, utgör därmed underlag 

för en jämförelse mellan de verkliga värdeskapande processerna och de som förespråkas 

inom Public Value Management.  Samtliga respondenter har en bakgrund i den privata 

sektorn, vilket vi finner intressant då vi uppfattar att det kan vara skillnad mellan 

offentliga och privata projekt (se tidigare diskussion). 

 

Av demografiska skäl valde vi att inkludera huruvida respondenten är en kvinna eller en 

man, samt deras ålder, då vi anser att detta kan ha betydelse för hur de uppfattar och 

tolkar vissa aspekter. Vi noterar dock att spridningen mellan manliga och kvinnliga 

projektledare är god. 

 

Vi fann även en viss spridning inom respondenternas verksamma områden. Vilket, 

enligt oss, också kan komma att vara en påverkande faktor till eventuella 
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inkonsekvenser i deras svar då vi bedömer att de uppdrag och projekt som hanteras 

inom de olika verksamhetsområdena är av olika karaktär och kan omfattas av olikartade 

målsättningar. 

 

Då vi värnar om våra respondenters identiteter har vi, förutom att inte namnge de 

kommuner inom vilka de är verksamma, även tilldelat en anonymitetskod till var och en 

av dem. Ovan nämnda information har sammanfattats i tabell 3.1 nedan för en lättsam 

översyn. Därefter presenteras de empiriska underlag som våra resultat och slutsatser 

kommer att bygga på. 

 

 

Tabell 3.1 - Kodningsmall. Förteckning över respondenterna och deras respektive 

anonymitetskod.  

3.4.4 Transkribering 

Efter intervjuerna, transkriberades dem i sin helhet, vilket rekommenderas av bland 

andra Bryman och Bell (2013) och Starr (2014), då det återger informationen i sin 

helhet. Vi lyssnade därefter igenom dem ännu en gång efter genomförd transkribering 

för att säkerställa att vårt transkript överensstämmer med respondentens svar (DiCicco-

Bloom & Crabtree, 2006). I och med att intervjuerna spelades in, förelåg ingen risk med 

att genomföra flera intervjuer tätt inpå varandra. Detta är annars ett förfarande som 

generellt inte brukar rekommenderas, då det är lätt att man hinner glömma viktiga 

aspekter kring intervjun om inte anteckningarna transkriberas direkt efter, och gärna 

innan nästa intervju (Bryman & Bell, 2013; Starr, 2014). Transkribering är en 
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tidskrävande process, och vi noterade att vissa inspelningar var lättare än andra att 

transkribera. En av svårigheterna vi upplevde under transkriberingsprocessen var att 

människor tenderar att uttrycka sig på ett sätt i tal och ett annat i skrift. Exempelvis 

lämnades många meningar utan ett formellt avslut, vilket innebar att det blev svårare för 

vår del att hitta sammanhang och helhet vid transkriberingen. Därmed finns en risk för 

att vår egen tolkningsprocess har påverkat resultatet av transkriberingen. Talspråkliga 

uttryck och lokala referenser var också vanligt förekommande. Medan detta saknar 

betydelse för studien och redovisningen av empiriskt material, hade de lokala 

referenserna viss relevans för oss då vi kunnat relatera till dessa för att skapa en djupare 

förståelse för det respondenterna åsyftat. 

3.4.5 Tematisering 

I och med att kvalitativa datainsamlingar snabbt genererar stora mängder ostrukturerad 

data, samt att analysmetoderna tenderar att vara iterativa till sin karaktär, är viktig del av 

bearbetning och analys av kvalitativa data att tematisera den (Bryman & Bell, 2013). 

Allt eftersom våra intervjuer genomfördes och transkriberades, noterade vi generella 

reflektioner mellan respondenternas svar och vår teoretiska referensram, vilka även 

fördjupade vår förståelse för den praktiska aspekten av samhällsvärdet och möjliggjorde 

mer utvecklade dialoger och följdfrågor vid kommande intervjusituationer.  

 

De teoretiska teman som använts vid tematiseringen hade definierats i förväg utifrån 

den strategiska triangelns faktorer: samhällsvärde, operativ kapacitet, samt legitimitet 

och stöd, men kompletterades successivt med specifika beståndsdelar som vi bedömde 

relevanta för studiens resultat. För en sammanställning av våra teman och dess 

beståndsdelar, se tabell 3.2 nedan: 
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Tabell 3.2 – Definierade teman för dataanalys. Analysen av data baseras på den 

strategiska triangelns tre faktorer samt dess beståndsdelar (egen konstruktion mot 

bakgrund av litteraturgenomgången i denna uppsats). 

 

3.5 Etiska ställningstaganden 

I vår studie har vi förhållit oss till Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska 

principer: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Att förhålla sig till etiska principer är viktigt, framförallt när studien 

innehåller mänsklig medverkan (Bryman & Bell, 2013). 

 

Informationskravet, vilket innebär ett krav på att berörda informeras om studiens syfte 

(Vetenskapsrådet, 2002), har beaktats genom att vi via informationsbrevet såväl som vid 

intervjutillfället informerat respondenterna om vad vi avsett att studera, samt att deras 

medverkan är helt frivillig (Dicicco-Bloom & Crabtree, 2006). 

 

I och med att respondenterna redan innan intervjun anmält sig som frivilliga till att 

medverka, anser vi att samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002) efterlevts. Vi har även 

påtalat deras möjlighet att själva begränsa sin medverkan under pågående intervju 

(Dicicco-Bloom & Crabtree, 2006), vilket de kan göra genom att avstå från att besvara 

specifika frågor eller genom att avbryta intervjun utan att detta får konsekvenser för 

någon part. 
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Dicicco-Bloom och Crabtree (2006) påpekar att uttalad konfidentialitet är viktigt för att 

respondenterna ska kunna känna sig trygga och våga svara ärligt på frågorna. Detta har 

också haft betydelse för oss vid våra intervjutillfällen (Bryman & Bell, 2013). Vi var 

tydliga med att all medverkan från individer och kommuner sker under anonymitet. 

Vidare har vi, under bearbetningen, arbetat aktivt med att presentera relevant 

information utan att göra det möjligt att urskilja kommunerna eller de enskilda 

individers identitet. 

 

Den sista rekommenderade etiska principen är nyttjandekravet, vilket innebär att all 

insamlad data endast kommer att presenteras i vårt examensarbete (Vetenskapsrådet, 

2002). Detta uttrycktes vid flera tillfällen från vår sida, och vi erbjöd slutligen 

respondenterna att få ta del av det färdiga arbetet om de så önskade. 
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4. Resultat 

I denna sektion redogör vi för den data som insamlats via de semi-strukturerade 

intervjuerna. Respondenternas svar representeras av deras respektive anonymitetskod, 

vilka presenterades i metodavsnittet. Vi behandlar hur respondenterna upplever att 

samhällsvärde, operativ kapacitet, samt legitimitet och stöd beaktas och brukas i 

praktiken inom förvaltningen för samhällsutveckling. 

 

4.1 - Redovisning av empiriskt material 

Det transkriberade material som vi hade till vårt förfogande efter genomförda intervjuer 

var omfattande och informativt. Istället för att fokusera på Public Value Management, 

utgick vår intervjuguide från de kommunala projekten och hur vissa aspekter som är 

relaterade till specifika teman inom Public Value Management uppfattas av 

projektledare som är verksamma inom den kommunala sektorn. Därav kommer det 

empiriska materialet inte att behandla Public Value Management, utan endast 

värdeskapande inom kommunala projekt, dess karaktärsdrag och koppling till den 

auktoriserande omgivningen. Materialet presenteras enligt våra huvudteman: 

Samhällsvärde, operativ kapacitet och legitimitet och stöd, som i sin tur är kopplade till 

projekttriangelns tre delar (se tabell 2.5). I efterföljande kapitel kommer vi att resonera 

kring det empiriska materialet i relation till värdeskapande och Public Value 

Management. 

4.1.1 Samhällsvärde 

När respondenterna fick frågan om vad samhällsvärde innebar för dem, berörde många 

av dem en upplevelse av att det är något som har betydelse för allmänheten och 

medborgarna utan att de nödvändigtvis behöver vara medvetna om det. Vidare, var det 

allmänt gällande att samhällsvärde är något som innebär en påverkan eller effekt för 

många (R1, R3, R6).  

 

Generellt är respondenternas definitioner samstämmiga, men det finns variationer i 

sättet att uttrycka värde. Främst framhålls att värdet kan handla om sådant som publika 

platser och miljöer som är estetiskt tilltalande och som inger en känsla av trygghet (R2, 

R5), eller att det kan bestå av sociala värden där faktorer som integration, en fungerande 

vardag, en meningsfull tillvaro och ett socialt liv är av betydelse (R2, R7, R8). 
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Ett annat sätt att definiera samhällsvärde var att se det som anledningen till de 

kommunala insatserna (R4, R8). Att det är svar på frågan “varför” man utför någonting i 

kommunal kontext. Respondent R8 utvecklade detta resonemang med att de projekt 

som bedrivs med skapande av samhällsvärde som underliggande mål, vilket enligt 

henne är alla kommunens projekt, även bidrar till att kommunen ska fortsätta att 

utvecklas och vara en attraktiv plats för människor att bo i. Även respondent R6 

uttrycker en åsikt som kan relateras till detta “varför”, då han menar att samhällsvärde 

kan vara ett underlag för beslut. Detta kan baseras på att rollen som projektledare eller 

beslutsfattare ofta innebär ett aktivt ställningstagande till olika samhälleliga 

konsekvenser för att finna det optimala tillvägagångssättet, givet den påverkan de får på 

samhället. 

 

Att fastställa det samhällsvärde som faktiskt skapas genom kommunala projekt är dock 

svårare än att definiera det, menar respondenterna. Den klassiska uppföljningen av 

projekt, mot tid, kostnad och kvalitet lever kvar (R5, R7, R8), men har även 

kompletterats med andra mått. Samarbete, kommunikation och samordning (R7, R8) är 

vanliga parametrar för utvärdering av kommunala projekt idag. 

 

Det krävs dock inte en exakt planföljsamhet mot de klassiska kriterierna för att 

projekten ska anses lyckade (R2, R6, R8). Exempelvis kan en väl fungerande 

problemlösning vid oförutsedda händelser, eller en känsla av att den tid som investerats 

i projektet mynnat ut i något positivt, väga upp andra tillkortakommanden (R6). Det 

finns däremot en upplevelse bland respondenterna att projektkriterierna inte 

nödvändigtvis ger en rättvis bild av det värde som skapas via projekten. 

Medborgarundersökningar och interna värderingar av kausala effekter såsom färre 

sjukskrivningar, lägre arbetslöshet eller färre utbetalda bidragsstöd kan synliggöra 

projektens värdeskapande (R1), men det säger egentligen ingenting om hur samhället 

upplever de mjukare värdena. “Man kanske mäter saker bara för att mäta”, reflekterar 

respondent R1. Dels råder det brist på parametrar för att mäta samhällsvärde, men enligt 

respondent R1 så saknas det även kompetens för att mäta de parametrarna. “Det borde 

finnas folk som kan sånt här”, menar R1. Respondent R7 anser att normativa 

värderingar beaktas i beslut i större utsträckning än tidigare, men att förändring tar tid. 

Det ökade intresset för de mjukare värdena som påtalats av respondenterna i relation till 
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samhällsvärdets definition, har även skapat en medvetenhet och ett intresse för nya sätt 

att arbeta med värdeskapande: “Public Value. Det tycker jag väl känns lite mer som vi 

jobbar idag ... medan sättet vi mäter på är det gamla ... och jag tror att man kanske måste 

värdera om” (R7).  

4.1.2 Operativ kapacitet 

Inom Public Value Management, består den operativa kapaciteten av den offentliga 

organisationens strategi och struktur, samt dess resurser och kompetenser, vilket här 

översätts till de projektaktiviteter som äger rum mellan faserna för planering och 

utvärdering. I detta arbete bidrar projekten med strategi och struktur, medan 

kompetensutveckling och samverkan står för en effektiv resursallokering. 

Respondenterna har därmed fått beskriva vad som kännetecknar de kommunala 

projekten, samt hur de ser på resurser och samverkan. 

 

Strategi och struktur 

Till skillnad från respondenternas relativt samstämmiga definition av samhällsvärde, var 

det svårare att urskilja vad de upplever som kännetecknande för kommunala projekt, 

samt vilka de medföljande utmaningarna och fördelarna är. Gällande frågan om vad 

som kännetecknar kommunala projekt, påtalades dock de etablerade projektkriterierna 

(R1, R7) samt att projekten finns till för samhället (R5, R8). Andra karaktärsdrag som 

uttalades i sammanhanget var att de bidrar till fortsatt kommunal utveckling (R8), samt 

att samverkansprojekt är vanligt förekommande (R3, R5, R7). Att samverka och 

nätverka kan gynna den värdeskapande processen (R3) och dialog är således ett relevant 

verktyg för samverkan. Men med dialoger följer också vissa risker. Dels måste den vara 

ansvarsfull för att förhindra försvagade relationer eller stagnerad utveckling (R1), och 

dels riskerar man att dialogen medför frekventa förändringar som komplicerar 

kommunernas långsiktiga arbete. Trots detta, så framhåller respondent R8 att dialogen 

är viktig i kommunala projekt: 

 

För mig är det ju jätteviktigt att vi är flera i projektet och gemensamt tycker till 

och diskuterar för då hittar vi bättre lösningar. Men kommer det inte någon 

medborgare som tycker till, dom kan ju ha jättebra synpunkter. Det blir ju ofta 

bättre när dom är med och tycker till. (R8) 
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Respondenterna R4 och R6 nämnde skillnader och likheter mellan privata och 

kommunala projekt. Medan respondent R4 ansåg att skillnaden mellan projektformerna 

är relativt påtaglig, ansåg respondent R6 är att det inte är så stor skillnad då många 

aspekter, exempelvis projektfaserna, är desamma inom både privat och kommunal 

sektor. 

 

Vad gäller de utmaningar som upplevs i samband med kommunala projekt anades dock 

en större samstämmighet i respondenternas svar. Antalet involverade intressenter var 

den klart vanligast förekommande utmaningen (R2, R4, R5, R7). Med intressenter 

menas inte enbart dem som aktivt arbetar med projekten, utan även dem som påverkas 

av det (R7). Respondent R7 förklarar hur en uppsättning intressenter kan se ut vid en 

anpassning av en förskola: 

 

Dels har vi då föräldrar, barnen som är på förskolan, pedagogerna som arbetar 

där ... det kan vara fastighetsteknikerna som skottar vägar fram till entréerna. I 

vissa fall också så måste vi kontakta räddningstjänsten om det ska vara någon 

tillfällig utrymningsplan. (R7) 

 

Förutom att det är många individer och situationer att ta hänsyn till, påpekas också 

svårigheten med att nå fram till en överenskommelse inför eller under ett projekt (R7, 

R8), vilket kan få projekten att stanna upp. Att leverera enligt ställda förväntningar (R5, 

R7, R8) uppgavs också som en stor utmaning. Förutom de de traditionella 

projektkriterierna: tid, kostnad och kvalitet, förekommer också utmaningen med att leva 

upp till personliga och samhälleliga förväntningar på projektet. Respondent R5 

återkopplar till det stora talet involverade intressenter och menar att man aldrig kan göra 

alla nöjda. Även respondent R7 och R8 ansluter till det resonemanget med åsikterna att 

alla medborgare tycker olika och att det alltid finns någon som inte ställer sig positiv till 

en föreslagen åtgärd. Den tredje utmaningen innefattar samordningen av projekten (R5, 

R7). Respondent R5 framhåller att projekt med hög grad av samordningsbehov är mer 

komplicerade. Inte minst för att det under projektens gång ofta inträffar oväntade 

händelser. Att förhålla sig till förändringar utgör således även det en utmaning som är 

karaktäristisk för kommunala projekt (R2, R5). Slutligen nämns även resursbrist. 

Respondent R8 framhåller det som den största svårigheten att överkomma inom 



Sarah Dahlbäck Pettersson           Högskolan i Gävle 

Sigrid Larsson                     Examensarbete Företagsekonomi C 

 

38 

 

kommunala projekt. Intressant nog var denna utmaning inte frekvent omnämnd bland de 

övriga respondenterna, trots respondent R8:s uttalande om dess relevans. 

 

De upplevda fördelarna med kommunala projekt ter sig få i relation till utmaningarna. 

Strategi och struktur var den fördel som omnämndes av flest respondenter (R2, R4, R6, 

R8). Medan strukturer och strategier kan ses som begränsningar, kan de även utgöra ett 

stöd för en individ. Något att luta sig emot i beslutssituationer (R7). Respondent R8 

talar om struktur i relation till framförhållning och menar att: “Framförhållning och 

struktur utgör inte begränsningar. Det skapar eftertanke och planering vilket ger bättre 

kapitalanvändning och bättre projekt. När förbisedda eller oförutsedda saker inträffar 

kan den politiska gången utgöra ett hinder eller en brist, men oftast är det fördelaktigt”. 

 

Åter igen återkommer de oförutsedda händelserna. Att hantera dessa kräver flexibilitet, 

eller möjlighet att vara flexibel vid behov, vilket respondent R3 menar att man har, 

eftersom man har “friare tyglar i ett projekt”. Respondent R8 anser dessutom att 

flexibiliteten är god när beslutsunderlagen är tillräckliga och när de skapar 

handlingsutrymme för projektledarna.  

 

Resurser och kompetenser 

Den andra delen av den kommunala sektorns operativa kapacitet, resurser och 

kompetenser, är mångfacetterad. Resurser kan exempelvis utgöras av de 

projektanställda, likväl som dess eventuella upphandlade entreprenörer eller 

samarbetspartners. Utöver det förekommer även mänskliga resurser i form av 

volontärer, eller finansiella och materiella resurser, samt utvecklingen av de befintliga 

resurserna. 

 

Resurser i form av det kapital som projekten har att tillgå är inte deras egna (R8) utan 

består av skatter och avgifter som medborgarna tillhandahåller. I vissa fall får 

projektledare vara med och avgöra vad detta kapital ska användas till (R8), men oftast 

ligger detta utanför deras kontroll då det, samt budget för projekten, fastställs på politisk 

väg (R6). 

 

Att utveckla sina interna resurser kan ske genom erfarenhetsåterföring och 

kompetensutveckling via lärande (R4, R5), antingen via en följeforskare som utvärderar 
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och coachar (R4), genom uppföljande dialog med intressenter efter projekt (R5), eller 

genom erfarenhetsutbyten inom nätverken (R4). I de fall man ägnat sig åt nya koncept, 

såsom byggtekniker, ny teknologi eller liknande, så är kontroller och besiktningar än 

mer noggranna för att möjliggöra en god kompetensutveckling och minska risken för 

inlärning av felaktiga tillvägagångssätt (R5). 

 

Externa resurser är vanligt inom kommunala projekt i och med att de interna resurserna 

sällan är tillräckliga för att genomföra hela projektet från planering och detaljritning till 

genomförande och besiktning (R8). Upphandling av entreprenörer, konsulter och 

arkitekter (R5, R6, R8) samt anställning på projektbasis (R1, R7) är ett sätt för 

kommunala projekt att avtala om nyttjanderätt av externa resurser. Alla externa resurser 

måste dock inte kontrakteras. Samverkan med volontärer är ett annat sätt att nyttja 

externa resurser, vilket exempelvis kan yttra sig genom fadderverksamheter i relation 

till integrationsärenden (R2).  

4.1.3 Legitimitet och stöd 

Uppfattningen från respondenterna är att de inte förväntas ha någon utökad dialog med 

medborgarna eller samhället, utan att politikerna legitimerat projekten när de väl har 

godkänts i den politiska instansen, varefter projektet sedan löper på (R1, R2, R3, R4, 

R5, R6, R8). Däremot menar ett flertal av dem att dialogen är ett sätt att beakta de 

demokratiska principerna, då den ger alla rätt att medverka och förmedla sin åsikt (R4, 

R5, R6, R8).  

 

Under projektens gång finns olika sätt att säkerställa transparens gentemot medborgare 

och samhälle. Exempelvis kan information spridas via samverkanskontakter, 

kontaktnätverk, egna internetbaserade kanaler, samt media (R3, R4). Generellt 

säkerställer respondenterna kravet på transparens genom att all information ska vara 

öppen och tillgänglig för alla att ta del av (R2, R5, R6, R7). En av dem menar dock att 

transparens inte bara gäller att informationen ska vara öppen och tillgänglig, utan att det 

föreligger ett ansvar hos projektledarna att förmedla information till de berörda i 

projektet som de inte endast får tillhanda utan dessutom förstår (R8). 

 

Internt upplevs dock ansvaret för projektet ligga starkt på projektledaren (R7, R8) och 

internkontroll används som ett verktyg för att följa upp projektet (R1, R5, R8). Vid 
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upphandling av externa tjänster kan kontrollen vara svårare att utföra i vissa fall (R5), 

men det finns en samstämmighet över ansvarsfrågan och att projektorganisationen är 

den som är ansvarig (R6, R7). 

5. Analys 

I vår analys reflekterar vi kring resultatet och dess koppling till teorierna. 

Respondenternas uttalanden om värdebegrepp och värdeskapande via kommunala 

projekt relateras här till den strategiska triangeln och dess tre faktorer: legitimitet och 

stöd, operativ kapacitet och värde. Den strategiska triangelns tre faktorer är kopplade 

till projekttriangelns tre faktorer enligt tabell 2.5. 

 

5.1 Analys av empirisk data 

Mot bakgrund av vårt antagande att kommunala projektledare kan ha svårigheter med 

att diskutera Public Value Management då begreppet inte är vida känt och accepterat, 

har vår empiri samlats in med fokus på värdeskapande inom de kommunala projekten. 

Detta visade sig vara en korrekt bedömning, då majoriteten av respondenterna 

förklarade att de inte var bekant med begreppet Public Value Management. Det blir 

således vår uppgift att här ställa projektens värdeskapande faktorer i relation till Public 

Value Management och därigenom visa på hur samhällsvärde definieras, samt om 

skapandet av detta värde kan antas vara främjat av en styrning som inspirerats av Public 

Value Management. Vi inleder med att diskutera samhällsvärdets definition för att 

vidare behandla resultaten för den strategiska triangelns två följande faktorer: operativ 

kapacitet, samt legitimitet och stöd. 

5.1.1 Samhällsvärde 

Respondenternas egna definitioner av vad samhällsvärde är kan på ett tydligt sätt 

relateras till den syn som Public Value Management har på begreppet. Samhällsvärde i 

Public Value Management anses vara gynnande och meningsfullt för samhället (Alford 

& O’Flynn, 2009; Benington, 2011; Moore, 2013; O’Flynn, 2007), och det återspeglas 

väl i respondenternas syn på saken, vilket illustreras i tabell 5.1 nedan. 
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Tabell 5.1 - Definitioner av samhällsvärde 

 

I relation till den upplevda inkonsekvensen kring samhällsvärdets definition (Colon & 

Guérin-Schneider, 2015; Hartley et al., 2017; Shaw, 2013), så leder våra respondenters 

beskrivning av begreppet oss i en annan riktning, där vi vill mena att resultatet visar att 

definitionen av samhällsvärde är tydlig och enstämmig inom kommunala projekt. 

 

Respondenterna nämner de allmänna, små och dolda sakerna som karaktäristiska för 

definitionen av samhällsvärde (R1, R2, R3, R5, R6, R7, R8). Detta indikerar enligt oss 

att det som är värdefullt inte nödvändigtvis är något som medborgarna aktivt efterfrågar, 

men som de förutsätter ska finnas och fungera för att det bidrar till deras vardag på ett 

positivt sätt, vilket stämmer väl överens med Moores (2003) utveckling av det 

samhällsvärde som avses inom Public Value Management. Därmed anser vi att de 

normativa värdena (Alford & O’Flynn, 2009; Benington, 2011; Meynhardt, 2009; 

Moore, 2013; O’Flynn, 2007), som Public Value Management ofta relaterar till, finns 

närvarande i projektledarnas uppfattning av vad samhällsvärde innebär och består av. 

 

Bozeman & Johnson (2015), Crawford och Helm (2009), Moore (2013) och Stoker 

(2006) hävdar att dialog är en förutsättning för att fastställa samhällsvärdets kriterier 

inom Public Value Management. Vissa respondenter framhåller att dialog är en viktig 

del i att fastställa värde i kommunala projekt (R1, R3, R8) och att medborgarnas 

deltagande oftast medför positiva influenser, men att dialogen där deltagandet bidrar till 

beslut ofta ligger hos politikerna istället för hos projektledarna (R1, R2, R3, R4, R5, R6, 

R8). Därmed menar vi att beslutsprocessen kring samhällsvärdet inom kommunala 

projekt inte stämmer överens med den som förespråkas inom Public Value 

Management, där nätverksstyrning och en inkludering av medborgarna i 

beslutsfattandet (Bozeman & Johnson, 2015) är tongivande. Ytterligare en aspekt som 

talar emot att beslutsfattandet skulle vara inspirerat av Public Value Management, står 

att finna hos Rhodes & Wanna (2007) som menar att Public Value Management 

förminskar politikernas roll och uppmuntrar offentliga ledare att agera utanför sina 

befogenheter, medan respondenterna i själva verket upplever att politikerna är dem som 

fastställer vilka projekt som ska genomföras och under vilka förutsättningar. 
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Ur respondenternas perspektiv upplevs att deras arbetssätt kring värdeskapande liknar 

Public Value Management, men att sättet de mäter det skapade värdet på inte gör det 

(R5, R7, R8). Även i de fall som mjukare aspekter beaktas i bedömningen av värdet så 

saknas kompetensen att göra det på rätt sätt (R1). Att främst mäta i siffror stämmer inte 

överens med det verkliga värdet som projekten avser att skapa, varför det finns ett 

upplevt behov av en förändring (R7). 

 

Åsikten att det finns ett behov av att förändra sättet man mäter och utvärderar projekten 

kan understödjas av teorier kring kommunal kontra privat sektor, där det påtalas att de 

två sektorerna inte är jämförbara (Bovaird & Loeffler, 2012; Boyne, 2002; Collin & 

Tagesson, 2010; Crawford & Helm, 2009; Knutsson et al., 2008; van der Wal et al., 

2008; van der Waldt, 2011). Kommunen strävar efter värdeskapande i större 

utsträckning än privata organisationer (Boyne, 2002; Collin & Tagesson, 2010; 

Knutsson et al., 2008), vilket enligt Moore (2003) utgör ett incitament till att överge de 

marknadsinspirerade styrmodellerna och istället överväga Public Value Management. 

Mot bakgrund av det, vill vi mena att respondenterna påtalat precis det som Public 

Value Management påstås kunna bidra med: ett fokus på värdeskapande som relaterar 

till den kommunala sektorns målbilder och förutsättningar på ett bättre sätt (Benington, 

2011, Moore, 2003, 2013; O’Flynn, 2007; Stoker, 2006). 

 

Sammanfattningsvis, vill vi mena att uppfattningen av samhällsvärdets definition är 

tydlig bland kommunala projektledare och att det främst består av resultat och utfall 

som har betydelse för allmänheten som helhet. Samhällsvärde är därmed något som är 

övergripande, oavsett om det gäller en trygg och tillfredsställande omgivning eller 

aspekter som påverkar medborgarnas sociala vardag. 

 

I tabell 5.2 nedan ställs definitionerna av samhällsvärde enligt Public Value 

Management respektive studiens resultat i relation till varandra. 
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Tabell 5.2 – Jämförelse av samhällsvärdets definition. Betydelsen av samhällsvärde 

enligt Public Value Management och enligt studiens respondenter. 

 

Definitionen av samhällsvärde enligt respondenterna stämmer väl överens med hur det 

beskrivs inom litteraturen för Public Value Management (Alford & O’Flynn, 2009; 

Benington, 2011; Bovaird & Loeffler, 2012; Moore, 2013; O’Flynn, 2007), vilket 

indikerar att Public Value Management kan anses tillämpbart som styrmodell för 

kommunala projekt. Resultatet visar tydligt att det läggs stor vikt vid att samhällsvärdet 

relateras till en kollektiv påverkan för samhället och att det har en positiv inverkan på 

sociala och psykosociala aspekter. Att respondenterna påtalar brister kring de sätt som 

projektens värdeskapande kan utvärderas, visar också på att det krävs en förändring. 

Dock ställer vi oss kritiska till att den förändringen måste innebära en styrreform.  

5.1.2 Operativ kapacitet 

Den operativa kapaciteten förstås som den process som möjliggör värdeskapande 

(Alford et al., 2017; Moore, 2013) och innefattar således såväl de resurser som krävs, 

som den struktur som är nödvändig. Att nyttja projekt som arbetssätt bidrar med strategi 

och struktur, vilket respondenterna huvudsakligen nämner i positiva ordalag. Strukturen 

ges främst via projektens livscykel (se figur 2.3), som beskriver de olika faserna ett 

projekt genomgår, och de restriktioner som definieras via projekttriangelns (se figur 2.4) 

tre faktorer: tid, kostnad och kvalitet (Andersen, 2008). För att avgöra hur 

värdeskapandet påverkas av att bedrivas i projektform, bad vi respondenterna att 

beskriva vad som karaktäriserar kommunala projekt och vilka utmaningar respektive 

fördelar som uppstår i relation till dem, för att sedan kunna ställa deras syn på projekten 

som arbetssätt mot Public Value Management. 
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Vad som kännetecknar kommunala projekt var dock inte lika samstämmigt som vad 

samhällsvärdets definition var, men en översikt av respondenternas åsikter återfinns i 

tabell 5.3 nedan. 

 

 

Tabell 5.3 - Karaktärsdrag för kommunala projekt. Sammanställning av 

respondenternas upplevelser av kommunala projekt. 

 

Projekten uppges fokusera på samhället, att de finns till för medborgarnas skull (R5, 

R8). Detta stämmer väl överens med Andersens (2009) förklaring av projekt som en 

struktur för värdeskapande. De etablerade kriterierna för projekten uppges vara ett 

utmärkande karaktärsdrag, och strukturen som dessa ramar medför upplevs positiv 

enligt respondenterna (R2, R4, R5, R8), inte minst för projektens förmåga att hantera 

förändringar genom en god flexibilitet inom de givna ramarna (R2, R5, R8). Strukturens 

positiva inverkan omnämns även inom teorierna för Public Value Management, där 

Moore (2013) framhåller att struktur är en förutsättning för skapande av samhällsvärde. 

 

De flesta uttalandena om vad som kännetecknar kommunala projekt rör dock de många 

intressenter som inkluderas i projekten (R2, R4, R5, R7), samt svårigheten med att 

uppfylla de förväntningar som ställts för projekten (R5, R7, R8). Utöver de aktörer som 

samarbetar kring projektets genomförande måste även medborgarna vägas in bland 

intressenterna, vilket ställer krav på dialog och nätverkande. Samtliga respondenter 

nämner att värdeskapande i projekten i någon mån är beroende av nätverk. Genom 

nätverken samordnas resurser, vilket enligt Collin och Tagesson (2010) är en vanlig 

företeelse inom kommunala verksamheter. Exempel från respondenterna på nätverk och 

samverkan omfattar olika typer av aktiviteter, från upphandling av externa resurser till 
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volontärer som bidrar med arbetskraft för att gynna samhället. Nätverken är således en 

förutsättning för kommunernas värdeskapande, och detta uppmärksammades även av 

Moore (2003; 2013) som menar att offentliga organisationer sällan är utrustade för att 

skapa värde på egen hand. 

 

Givet att teorier kring den kommunala sektorn påtalar ett behov av att rekrytera externa 

resurser för att skapa värde (Boyne, 2002; Knutsson et al., 2008; Moore, 2003), antog vi 

att respondenterna mest troligt skulle nämna att projekten uppvisar dessa tendenser. 

Som förväntat, uttalades behovet av resursanskaffning för projektens genomförande, 

samt att detta kan ske på flera olika sätt. De vanligaste sätten att öka mängden 

tillgängliga resurser sker genom upphandling av entreprenörer och konsulter (R5, R6, 

R8) eller genom projektanställningar (R1, R7), men även samverkan med volontärer 

förekommer (R2). Inom teorier gällande kommunal sektor, beskrivs dessa 

tillvägagångssätt av Collin och Tagesson (2010), men Moore (2003) hävdar att nätverk 

och samverkan är det vanligaste sättet att överkomma resursbegränsningar inom Public 

Value Management, tack vare en stark preferens för samskapande genom nätverk 

(Shaw, 2013; Stoker, 2006), där nyttan av samverkansrelationer premieras framför 

kontraktering. 

 

När antalet intressenter blir stort blir kravet på en effektiv samordning större, vilket 

enligt respondenterna utgör en utmaning i de kommunala projekten (R5, R7). Likväl 

som många aktörer kan underlätta genomförandet av de värdeskapande aktiviteterna, så 

ökar risken för konflikter. Ett sätt att hantera konflikter enligt Public Value 

Management är att idka öppna dialoger (Boyne, 2002; Stoker, 2006), något som även 

bidrar till erfarenhetsåterföring och kompetensutveckling för projektdeltagarna (R4, 

R5). En kontinuerlig utveckling av den interna personalen är enligt respondent R5 viktig 

eftersom kompetens utgör en styrka hos projektorganisationen. 
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Tabell 5.4 – Jämförelse av den operativa kapacitetens betydelse. Baserat på studiens 

resultat i förhållande till teorin om Public Value Management. 

 

Som tabell 5.4 illustrerar, uppvisas goda likheter mellan den operativa kapaciteten inom 

Public Value Management och de kommunala samhällsutvecklingsprojekten. Detta 

medför att van der Waldts (2011) uttalande om att projekt är ett erkänt effektivt verktyg 

för kommuner kan anses styrkt utifrån resultatet av vår studie. Vi kan även konstatera 

att likheterna mellan projekten och den operativa kapaciteten är tillräckliga för att ge 

relevans åt Moores (2013) påstående om projektens roll inom Public Value 

Management. Att respondenterna framhåller att samverkan och nätverk är så frekvent 

förekommande ger också stöd för att Public Value Management lämpar sig som 

styrmodell för den kommunala sektorn i likhet med vad flera forskare föreslagit (se 

exempelvis Alford et al., 2017; Moore, 2013; Shaw, 2013; Stoker, 2006), men att det 

skulle vara en förutsättning för skapande av samhällsvärde anser vi inte att studien ger 

tillräckliga belägg för att styrka. Ingen av våra respondenter nämnde att projekten 

innebär en värdeskapande process, vilket enligt oss kan indikera att den interna synen på 

projekten ses som ett tillvägagångssätt hellre än ett verktyg för värdeskapande.  

5.1.3 Legitimitet och stöd 

Inom Public Value Management spelar politiken en stor roll i definitionen av 

samhällsvärde, samt för att fastställa legitimitet och stöd för planerade aktiviteter 

(Alford et al., 2017; Boyne, 2002; Moore, 2013; Rhodes & Wanna, 2007; van der 

Waldt, 2011). Även respondenterna uttryckte att politiken har stor betydelse. För 

projekten inom den kommunala sektorn är det inom politiken som det beslutas om vilka 

projekt som ska genomföras och vilka förutsättningar i form av finansiella resurser och 
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restriktioner de omfattas av. Respondenternas upplevelse av vad legitimitet och stöd 

innebär för de kommunala projekten visas i tabell 5.5 nedan. 

 

Tabell 5.5 – Legitimitet och stöd i kommunala projekt. Baserat på respondenternas 

svar.  

 

Elg et al. (2015), Knutsson et al. (2008) och van der Waldt (2011) menar att den 

politiska agendan bistår med att etablera de lagar, regler och normer som de kommunala 

verksamheterna ska förhålla sig till. Dessa lagar kan utgöra utmaningar och hinder för 

projektledare, men enligt respondenterna R7 och R8 innebär de även ett stöd för 

projektledarna i de kommunala projekten. Stödet utgörs av de ramar projekten medför, 

inom vilka projektledarna tillåts agera, och för att samma ramar utgör ett stöd i 

situationer där de ställs inför kritik (R8). 

 

En annan aspekt av betydelse för projektens legitimitet ligger i det fastslagna 

samhällsvärdet. Respondent R6 framhåller att samhällsvärde kan utgöra ett 

beslutsunderlag (R6). Att medborgarna dessutom får medverka i processen att besluta 

om vad som utgör samhällsvärde bidrar till ökat stöd för de kommunala insatserna 

(Stoker, 2006), på samma sätt som transparensen gör. Transparens innebär enligt 

respondenterna att vara öppen kring projekten, samt att delge offentlig information om 

dem vid förfrågan (R2, R5, R6, R7). Transparensen främjar delaktighet och genererar 

därmed ytterligare stöd för de kommunala projekten, varför transparens upplevs mycket 

betydelsefullt av samtliga respondenter. Möjligtvis beror detta fokus på transparens på 

att den kommunala sektorn håller detta begrepp centralt (Boyne, 2002; Knutsson et al., 

2008), samt att det regleras i lag, hellre än att det har med Public Value Management att 

göra.  

 

Respondent R8 påpekar att det är viktigt att ta hänsyn till mottagarna av projektrelaterad 

information när det gäller att vara transparent, och berättar om en situation där 
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informationen förvisso gått ut till berörda, men att vissa människor på grund av 

personliga färdigheter inte kunde tillgodogöra sig den. Att säkerställa transparens i 

projekten kan göras via olika medel, men även här förekommer nätverk och samverkan 

som en relevant faktor för informationsspridning. 

 

 

Tabell 5.6 – Jämförelse av legitimitet och stöd i kommunala projekt. Definitioner enligt 

Public Value Management och enligt studiens resultat. 

 

Det vi kan konstatera när vi studerar tabell 5.6 är att underlaget för vad legitimitet och 

stöd är och hur det uppstår är betydligt tunnare än vad respondenterna presterade vid 

förfrågningar om operativ kapacitet och samhällsvärde. Detta skulle kunna bero på att 

de uttalat att de själva inte legitimerar satsningar eller för dialog med medborgare (R1, 

R2, R3, R4, R5, R6, R8). Utifrån insamlad empiri är det svårt att ställa några konkreta 

analyser av Public Value Managements roll för de kommunala projekten när det gäller 

faktorn för legitimitet och stöd. 
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6 Slutsatser 

I detta kapitel diskuterar vi projektkriterierna i förhållande till Public Value 

Management, dess relevans för värdeskapande, samt påtalar de förbättringspotential 

för kommunala projekt som uppmärksammats. Vidare redogör vi för studiens bidrag 

och begränsningar, samt förslag till vidare studier. 

 

6.1 Slutsats 

Syftet med denna studie var att öka förståelsen för hur värdeskapande i kommunala 

projekt kan påverkas av Public Value Management. Vår problematisering mynnade ut i 

två forskningsfrågor som står i relation till studiens syfte: 

 

 Vad innebär begreppet samhällsvärde för kommunala projektledare i praktiken? 

 I vilken utsträckning utmärker sig den strategiska triangelns tre faktorer: 

samhällsvärde, operativ kapacitet samt legitimitet och stöd inom kommunala 

projekt? 

 

Tanken bakom vårt syfte och våra forskningsfrågor bottnade till en början i en 

fascination över styrmodellen Public Value Management, som genom nätverkande, 

dialog och samverkan bjuder in medborgare till beslutsprocesser. I relation till den 

kommunala verksamheten, där finansieringen främst sker genom skatter och samhällets 

medborgare anses vara dem som nyttjar och värderar de slutliga resultaten av 

kommunens insatser, kändes möjligheten till medborgarnas delaktighet som ett 

vinnande koncept. I slutändan finner vi dock att en reform av offentlig styrning mot 

Public Value Management inte nödvändigtvis är en förutsättning för att kommunala 

projekt ska skapa samhällsvärde. 

 

Vad gäller samhällsvärdet, blev det snabbt tydligt att tanken på vad begreppet innefattar 

var relativt entydig bland de projektledare som utgjorde vår respondentgrupp. 

Övergripande var att samhällsvärdet innebär kollektiva nyttor av social och psykosocial 

karaktär som bidrar till en känsla av välbefinnande hos allmänheten. Vi finner därmed 

inte stöd för åsikterna om att begreppet saknar en tydlig definition. Hellre vill vi mena 

att det sker en förväxling mellan samhällsvärde i normativ bemärkelse och värde i 

ekonomisk bemärkelse, så till vida att vissa omnämner värde såsom ett underlag för 
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rationella beslutsprocesser, medan andra refererar till rättigheter och skyldigheter, 

såsom känslor av trygghet och meningsfullhet eller efterlevnad av regler. 

Respondenterna påtalade även att just värde är svårt att synliggöra i projekten, framför 

allt när det kommer till att utvärdera vilket värde som faktiskt skapats och hur väl det 

stämmer överens med målet för projektet. Dels uppger de att de mått och modeller som 

finns för utvärdering av projekten främst är inriktade på monetära mått istället för 

mjukare, värderelaterade mått, och dels menar de att brister i förhållande till de 

fastställda projektkriterierna kan vägas upp av många andra faktorer som möjliggör att 

värde skapas trots att de ursprungliga förväntningarna för projekten inte efterlevts. Detta 

indikerar enligt oss att värdeskapande kan ske på flera plan i projekten, men som idag 

inte utvärderas på ett tillfredställande sätt. Därav anser vi att en översyn av de 

tillgängliga måtten och modellerna för värdeskapande i kommunala projekt kan och bör 

adresseras för att optimera värdeskapandet, men att det inte nödvändigtvis behöver 

föregås av ett paradigmskifte inom offentlig styrning såsom litteraturen inom Public 

Value Management förespråkar. 

 

Vi har under studiens gång uppmärksammat att medvetenheten kring vilken styrmodell 

som är den rådande inom den kommunala verksamheten är låg. Det har gjort att fokus 

för vår studie har varit att genom respondenternas svar utröna hur väl Public Value 

Management och den strategiska triangelns beståndsdelar: samhällsvärde, operativ 

kapacitet, samt legitimitet och stöd passar in i uppfattningen av de arbeten som bedrivs i 

projektform. Vi har genom intervjuerna studerat hur respondenterna definierar 

samhällsvärde, samt vilken roll den definitionen har i projekten. Med tanke på den låga 

kännedomen om Public Value Management bland respondenterna, vill vi mena att 

begreppet inte har någon uttalad roll i skapandet av samhällsvärde i de kommunala 

projekten idag. Däremot har vi funnit att Public Value Managements olika faktorer ändå 

går att urskilja i de projekt som bedrivs inom den kommunala verksamheten. Därav vill 

vi mena att det påtalade behovet att förändra styrningen av den kommunala sektorn till 

att bli mer nätverksstyrd och värdefokuserad, kanske inte behöver vara så relevant som 

litteraturen påtalat. 

 

För att utvärdera huruvida värdeskapandet inom kommunala projekt följer New Public 

Management eller Public Value Management, tar vi avstamp i vår egen tabell för 

skillnader mellan New Public Management och Public Value Management (tabell 2.2.). 
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Tabellen har sedan kompletterats med studiens resultat. Nedan följer tabell 6.1 som 

visar denna process, samt en efterföljande diskussion utifrån denna. 

 

 

Tabell 6.1 - Sammanställning av studiens resultat. Baserat på tabell 2.2 (detta arbete) 

och på respondenternas svar.  

 

Det som tydligt framgår från ovanstående tabell är att de projektledare som medverkat i 

studien beskriver en projektledning som karaktäriseras till viss del av New Public 

Management, med med ett flertal influenser från Public Value Management. De två 

aspekter som till stor del visar en tydlig koppling till New Public Management är 

rollbeskrivningen av politiken och ledaren. Där dialogen med medborgarna och 

demokratin inte är så utmärkande som man kunnat önska baserat på det som förespråkas 
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inom Public Value Management. Vi vill dock poängtera att samtliga av de övriga 

aspekterna uppvisar en kombination av de båda styrmodellerna. För den tidigare 

litteraturen kring Public Value Management innebär detta att påståendet om att 

styrmodellens tillämpning utgör en förutsättning för ett optimerat värdeskapande inom 

offentlig sektor kan ifrågasättas. Om samhällsvärdet skapas inom den kommunala 

sektorn även under influens av New Public Management, på det sätt och med de resultat 

som respondenterna uppgivit, kan kritiken mot New Public Management som en 

olämplig styrmodell för offentligt värdeskapande mildras. 

 

Denna studie har visat att skapande av samhällsvärde har en betydande roll i de 

kommunala projekten, vilket enligt oss påvisar att värdeskapande sker och beaktas i 

relation till kommunala projekt trots att Public Value Management inte är en vedertagen 

styrmodell. Vi har även noterat att det förekommer samverkan och nätverk i stor 

utsträckning inom kommunernas projekt, trots att tidigare litteratur påtalat 

nätverksstyrning som något mer eller mindre unikt med Public Value Management. 

Vidare, observerades dessutom politikens och transparensen betydelse för att skapa stöd 

för de planerade insatserna. Till skillnad från den kontinuerliga dialog som 

rekommenderas inom Public Value Management ser vi dock att denna inte sker mellan 

medborgarna och de offentliga ledarna, som i detta arbete utgörs av projektledare. Det 

är istället via politiken som medborgarnas önskemål och åsikter kommer till sin rätt. Vi 

vill dock mena att skapande av samhällsvärde skulle kunna gynnas av en dialog som 

sker på fler plan och med större kontinuitet. Inte minst på grund av projektens flexibla 

natur. Förändringar i projektplaner och -restriktioner riskerar att bli suboptimerande om 

inte medborgarnas röst beaktas. Inom faktorn för legitimitet och stöd fann vi därmed 

belägg för att Public Value Management skulle kunna bidra med positiva förändringar 

genom att utöka graden av dialog mellan offentliga ledare och medborgare, en dialog 

som idag sker mellan medborgarna och politiken. 

 

Vi har återvänt till den schematiska modellen för vår teoretiska referensram (se figur 

2.6) för att synliggöra hur de karaktäriserande dragen för kommunala projekt relateras 

till faktorerna inom Public Value Management, vilket vi gjort genom att komplettera 

modellen med de projektrelaterade nyckelord som vi funnit via analysen av de 

empiriska underlagen. Detta redovisas i figur 6.2 nedan. 
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Figur 6.2 – Den värdeskapande processen. Baserad på figur 2.6 (detta arbete), 

kompletterad med identifierade nyckelord från respondenternas syn på kommunala 

samhällsutvecklingsprojekt. 

 

Figur 6.2 är indelad i de tre faktorer som den strategiska triangeln (figur 2.1) inom 

Public Value Management består av: legitimitet, operativ kapacitet och samhällsvärde. 

Studiens ambition har sedan varit att knyta dessa faktorer till projektledares definition 

av kommunala projekt, med utgångspunkt från projekttriangeln (figur 2.4) och dess 

kriterier: tid, kostnad och kvalitet. Nedan utvecklar vi projekttriangelns relation till de 

tre beskrivna faktorerna inom Public Value Management. 
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Projekttriangelns koppling till legitimitetsfaktorn är tydlig, då triangelns kriterier utgör 

de fastställda ramarna inom vilka projekten bedrivs. Dessa kriterier föregås dessutom av 

politiska beslut och gällande lagar för kommunal verksamhet, vilket också utgör en 

viktig del för projektens legitimitet. 

 

Inom den operativa kapaciteten återfinns ett stort antal projektrelaterade nyckelord 

under rubrikerna: resurser, strategi och struktur, samt nätverk och samverkan. Även här 

spelar projekttriangelns kriterier en betydande roll. Kriterierna tid, kostnad och kvalitet 

måste balanseras av projektledarna för att uppnå önskade resultat inom avtalad tid och 

med en optimal resursallokering. Att uppnå balans innebär att utifrån fastställda 

projektkriterier utvärdera resursbehov och vid behov komplettera de egna resurserna 

med externa för att nå önskad kvalitet inom en rimlig tidsram. Detta sker enligt 

projektledarna till stor del genom kontraktering, vilket New Public Management 

förespråkar, men även genom samverkan och nätverk där avtalet om samverkan bygger 

på att båda parter gynnas av samarbetet, hellre än att det kontrakteras för den ena 

partens behov. Det senare alternativet har stor relevans inom Public Value Management. 

 

Projekttriangelns kvalitetsfaktor tolkar vi som den aspekt som har störst relevans i 

förhållande till Public Value Managements faktor för samhällsvärde. Projektens kvalitet 

kan förstås som det resultat som eftersträvas. Då kommunala projekt uppges finnas till 

för samhället och medborgarna, vill vi mena att samhällsvärdet i detta fall är så gott som 

synonymt med projektkvaliteten. Att det är just sociala resultat och normer som 

figurerar som målbilder, visar på en medvetenhet kring den nytta som projektens 

förväntade resultat förväntas medföra för samhället, det vill säga: samhällsvärdet. Vad 

vi dock uppmärksammat bland respondenterna är en önskan om förbättrade möjligheter 

att identifiera och utvärdera det samhällsvärde som skapas. Ett ökat fokus på Public 

Value Management skulle kunna bidra med exempelvis processvärdering, där 

etablerade relationer och uppnådda delmål figurerar som kvalitetsmått.  

 

Baserat på ovanstående modell och den frekventa förekomsten av nyckelord som 

förespråkas inom Public Value Management, menar vi att värdeskapandet utgör ett 

centralt mål för de kommunala projekten, trots att Public Value Management inte är en 

erkänd och accepterad styrmodell inom kommunala verksamheter idag. Om detta har att 

göra med att Public Value Management till viss del speglar existerande koncept och 
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modeller eller om det kan härledas till att New Public Management inte begränsar 

värdeskapande på det sätt som tidigare uttryckts, förklaras inte av denna studie. Vad vi 

däremot kan belysa är att värdeskapandet via kommunala projekt skulle kunna 

effektiviseras genom en ökad dialog med medborgarna samt via utökade möjligheter att 

successivt utvärdera och följa upp det värde som skapas löpande under projektens 

livscykel. Det är också tydligt att projekten spelar en stor roll inom Public Value 

Managements operativa kapacitet. Vi ifrågasätter dock varför det inte uppmärksammas i 

större utsträckning när det gäller att legitimera beslutade insatser eller vid utvärdering 

av levererat samhällsvärde. 

 

Sammanfattningsvis vill vi framhålla att samhällsvärdet inte har så spridda definitioner 

som tidigare påtalats (se tidigare diskussion). Istället vill vi mena att det är en relativt 

samstämmig syn på vad samhällsvärde innebär. Vi kan också bekräfta att Public Value 

Management, och dess strategiska triangel, figurerar i de kommunala projekten även om 

det inte förknippas med just Public Value Management idag. Att utvärdera huruvida 

detta beror på en medveten inställning bland projektledare att fokusera på mjukare 

värden istället för marknadsmässiga impulser, eller om det bottnar i en felaktig tolkning 

av möjligheterna till värdeskapande inom New Public Management, är en annan studie. 

Tills vidare vill vi därmed mena att Public Value Management möjligen kan bidra med 

positiva influenser till de kommunala projekten vad gäller dialog och nätverk, men att 

vår studie inte visat på tydliga incitament för att den offentliga sektorn står inför ännu 

en styrreform. 

 

6.2 Studiens bidrag och begränsningar 

Denna studie har skapat en ökad förståelse för hur värdeskapande i kommunala 

samhällsutvecklingsprojekt ser ut och bidrar såväl teoretiskt som praktiskt till 

ämnesområdet. 

 

Teoretiskt, har studien visat att samhällsvärdets definition ter sig mer samstämmigt än 

vad vi inledningsvis antog att det skulle vara, vilket vi anser kan utgöra en vägledning 

till en kommande allmänt accepterad begreppsdefinition. Dessutom har vetskapen om 

att samhällsvärde de facto beaktas och aktivt eftersträvas inom kommunala projekt 

utgjort ett bidrag till debatten om Public Value Management som ett nytt paradigm, då 
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flertalet förespråkade synsätt redan tillämpas inom kommunala projekt. Exempelvis har 

denna studie visat att samhällsvärde, då även i den form som förespråkas inom Public 

Value Management, även skapas inom den marknadsinspirerade styrmodellen, New 

Public Management, som gäller idag. Däremot upplever vi att det idag saknas strategier 

för att tillvarata det skapade mervärdet på ett optimalt sätt. 

 

Studiens praktiska bidrag består av en modell illustrerar den kommunala processen för 

värdeskapande genom projekt. Modellen bygger på en, för projektledare, välkänd 

modell som dessutom relaterats till de faktorer som enligt Public Value Management är 

nödvändiga för ett optimerat värdeskapande. Att visualisera dessa förhållanden kan 

bidra till en ökad medvetenhet om hur värdeskapande gynnas av att bedrivas genom 

projekt, ett arbetssätt som också visat sig funktionsdugligt även under New Public 

Management.  

 

Studiens främsta begränsningar består i att den isolerat endast en liten del av den 

kommunala sektorn, samhällsutvecklingsprojekt, medan Public Value Management 

antas omfatta hela den offentliga sektorn. Våra resultat kan därför inte anses 

representativa för vare sig den kommunala eller offentliga sektorn, utan endast för det 

värdeskapande som sker inom de kommuner som deltagit i studien. Vi vill dock 

framhålla att eventuell överförbarhet till andra kommuner bör beaktas med viss 

försiktighet då vi, trots att vi funnit anmärkningsvärt små variationer mellan de två 

studerade kommunerna, inte kan garantera att samtliga svenska kommuner arbetar på 

samma sätt. Vidare har en begränsning utgjorts av att det är projektledarna som utgjort 

informanter i denna studie, då detta medför att mål, resultat och de värdeskapande 

processerna endast beskrivs ur ett perspektiv. Genom att exempelvis triangulera denna 

studie med en enkät som riktats till medborgare inom de aktuella kommunerna, hade 

ännu ett perspektiv beaktats och en tydligare analys av kommunalt värdeskapande 

kunnat göras. 

 

6.3 Rekommendationer till fortsatta studier 

Vi har valt att studera hur värde beaktas och skapas inom de temporära 

projektorganisationerna som verkar inom den kommunala sektorn. Syftet har varit att 

öka förståelsen för huruvida det värde som skapas kan antas vara beroende av den 
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kommunala verksamhetens styrning. Det har varit en utmaning att studera styrmodeller 

i en kontext där projektledarna tydligt arbetar efter ett uppsatt mål och till en mindre del 

med att sätta dessa mål och visioner. De strategiska frågorna har inte upplevts som 

primära i projektorganisationen, som istället fokuserar på den operativa verksamheten. 

Genom att studera värdeskapandet ut politikernas perspektiv, finns en större möjlighet 

att besvara de strategiska frågeställningar som nu lämnats delvis obesvarade. Om 

framtida studier istället tar medborgarnas perspektiv, kan deras upplevelse av den egna 

möjligheten att påverka beslut om samhällsvärden, och till vilken utsträckning de finner 

att de slutliga resultaten svarar upp till dessa förväntade värden, adresseras. Vår 

rekommendation är att värdeskapandet studeras utifrån båda intressentgrupperna för att 

skapa en helhetsbild av processen. 

 

Dialogen mellan medborgare och projektledare, som enligt Public Value Management 

är ett viktigt verktyg för att optimera skapandet av samhällsvärde, skulle kunna gynnas 

av att framtida studier fokuserar på hur båda parter upplever att det skapade värdet 

påverkas av medborgarnas delaktighet. 

 

Slutligen kan kompletterande studier, där fler av projektens intressentgrupper utgör 

respondenter, med fördel genomföras för att styrka studiens uppvisade resultat. Detta 

skulle kunna väga upp den negativa inverkan som studiens nämnda begränsningar kan 

anses ha på resultatens överförbarhet och generaliserbarhet.  
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Bilaga 1 – Informationsblad till Dig som respondent 
 

Information om intervjun 

Intervjun ni ombetts genomföra är en del i ett examensarbete som genomförs av två 

ekonomistudenter vid Högskolan i Gävle. Ämnet är projektledning inom offentlig 

sektor och syftet är att studera hur projektledare definierar begreppet samhällsvärde, 

samt hur begreppet beaktas i de olika projektfaserna inom kommunala samhällsprojekt. 

 

Intervjuns karaktär och innehåll 

Intervjun kommer att vara semi-strukturerad till sin karaktär, vilket innebär att vi utgår 

ifrån, men inte begränsas av, en intervjuguide. Innehållet kommer att kretsa kring teman 

som Public Value Management, samhällsvärde och offentlig projektledning, kring vilka 

vi samtalar fritt. Målsättningen är att skapa en förståelse för Er upplevelse av hur dessa 

begrepp definieras och förekommer inom Er verksamhet. 

 

Urval och underlag 

Urvalet är begränsat till projektledare inom kommunal samhällsutveckling, och det 

slutliga underlaget kommer att omfatta totalt tio intervjuer. 

 

Redovisning av intervjumaterial 

Ert bidrag kommer att presenteras i form av empiriskt underlag till en examensuppsats 

på C-nivå inom ekonomprogrammet vid Högskolan i Gävle. Respondenter samt 

representerade kommuner kommer att anonymiseras i uppsatsen. Ni erbjuds även 

möjlighet att själva ta del av den färdiga uppsatsen om så önskas. 

 

Frivillighet 

Med Er tillåtelse, kan intervjun komma att spelas in som stöd för transkribering. 

Ni som respondent har möjlighet att utan närmare motivering avstå från att besvara 

specifika frågor eller avbryta Ert deltagande utan att detta påverkar studenternas 

bedömning eller slutresultat negativt. 

 

Kontaktuppgifter till ansvarig student 

För ytterligare upplysningar eller önskemål kring intervjun är ni välkommen att 

kontakta Sigrid Larsson/Sarah Dahlbäck Pettersson som är ansvarig för Er intervju. 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 
1. Vad karaktäriserar kommunala projekt enligt dig? 

2. Vilka utmaningar ställs man inför som projektledare inom kommunen? 

3. Kan du förklara hur kedjan/kedjorna för ansvar och kontroll ser ut i era projekt? 

4. Är du bekant med styrmodellerna New Public Management och Public Value 

Management? 

 

Om ja: 

- vad anser du är respektive modells utmärkande drag? 

- vilken av dessa styrmodeller upplever du att er verksamhet präglas av idag? 

 

Om nej (kort beskrivning av modellerna): 

NPM brukar karaktäriseras av marknadsorientering, dvs. att marknadens behov 

och trender styr utbud och efterfrågan, samt att offentlig sektor kan bedrivas 

som den vinstdrivna privata sektorn. Medborgarna som kunder. PVM tenderar 

däremot att fokusera på demokrati, normativa värden och det kollektiva värdet 

som huvudsakliga påverkansfaktorer i beslutsfattande. Medborgarnas 

individuella, och samhällets kollektiva preferenser för vad och hur offentlig 

sektor ska leverera vägs in. Utöver detta är samhällsvärde en central aspekt. 

 

 

5. Hur skulle du definiera begreppet samhällsvärde? 

6. På vilket sätt anser du att din definition av samhällsvärde beaktas inför och 

under era projekt? 

7. Vilken betydelse anser du att lokal och nationell politik har för samhällsprojekt? 

8. Hur stor betydelse har “medborgarnas röst” i de beslut som fattas inför och 

under projektets gång? 

9. Vilken betydelse har begreppet transparens för dig i relation till kommunala 

projekt? 

10. Hur arbetar ni med att säkerställa legitimitet och stöd för era projekt? 

11. Vilka aspekter är relevanta i utvärderingen av projektens utfall? 

 


