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Sammanfattning 
År 2002 upphörde kommundelsnämnderna inom Örebro kommun och då togs ett politiskt 

beslut om att tillsätta processledare i sex utsatta bostadsområden, i bland annat Vivalla. 

Processledarnas huvudsakliga arbetsuppgifter var att bidra till områdesutvecklingen i 

områdena. Tjänsterna har successivt avvecklats och verksamhetsår 2013 togs processledaren 

bort från Vivalla. Syftet med studien var att söka kunskap om samhällsarbetets utveckling i 

lokalsamhället Vivalla. Ytterligare ett syfte var att undersöka om det fanns några aktörer som 

ansvarar för samhällsarbetet i och med processledarens avveckling. Empirin samlades in 

genom kvalitativa intervjuer. Respondenterna var en politiker vid kultur- och 

medborgarnämnden, en offentligt anställd samhällsarbetare i Örebro, en socialarbetare vid 

socialförvaltningens förebyggande enhet samt en frivillig samhällsarbetare verksam i Vivalla. 

Resultaten analyserades med utgångspunkt i ett konfliktperspektiv och genom 

komplexitetsteorin samt strategier för samhällsarbete. Analysen visade både likheter och 

skillnader mellan respondenternas uttalanden om betydelsen av processledaren, motiv till 

avvecklingen och aktörer som kan upprätthålla samhällsarbetet. Samhällsarbete som 

verksamhet finns inte i samma utsträckning i Vivalla sedan processledarens tjänst togs bort. 

Vår studie kommer fram till att det inte finns någon konkret handlingsplan för hur det civila 

samhället ska mobilisera sig själva. 

 

Nyckelord: Samhällsarbete, komplexitetsteori, områdesutveckling, lokalsamhälle, 

konfliktperspektiv.  
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Abstract 
During the year of 2002, the municipal committees of Örebro municipality were discontinued 

and a political decision was made to appoint process leaders in six affected housing areas, 

among them Vivalla. The process leaders´ main task was to contribute to a development 

within these areas. The services have gradually been liquidated and during the business year 

of 2013, the last process leader was removed from Vivalla. The aim of this study was to seek 

knowledge about the development of societal work in the local society of Vivalla. An 

additional objective of this study was to investigate if there are any actors whom are 

responsible for the societal work in relation to the liquidation of process leaders. The 

empirical data was collected through qualitative interviews. Respondents were politicians at 

the Culture and Citizen Committee, an official societal worker in Örebro, a social worker at 

the Social Department´s prevention unit as well as a volunteer societal worker in Vivalla. 

Results were analyzed with a premiss in the Conflict Perspective and the Complex Theory 

and also strategies for societal work. The analysis showed both similarities and dissimilarities 

between the respondents´ statements about the meaning and importance of process leaders, 

the motivation for liquidation, and actors that can maintain societal work. Societal work as an 

activity does not exist to the same extent in Vivalla since the employment of process leaders 

was terminated. Our study shows that there is no concrete plan of action for how civil society 

should mobilize themselves. 

 

Keywords: Community work, complexity theory, community development, local community, 

conflict perspective. 
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1 Inledning  
Det går att se tydliga förändringar inom välfärds- och socialpolitiken i Sverige under 1990-

talet och framåt. Vid en jämförelse från 1990-talet tills idag finns motsättningar, framförallt 

på grund av den djupa ekonomiska krisen, men även en arbetslöshetsnivå som har legat på 

historiskt höga nivåer. Förändringarna har medfört nödvändiga besparingar i de offentliga 

utgifterna. Internationalisering och globalisering innebär nya förutsättningar för Sveriges 

välfärdspolitik. Parallellt med de politiska förändringarna påverkar internationaliseringen och 

globaliseringen också relationen mellan stat och kommun. I och med de politiska 

förändringarna har kommunerna i högre utsträckning tilldelats och delvis övertagit statens roll 

som välfärdsgarant. Utvecklingen medför att samhället i dag befinner sig i ett perspektivskifte 

vad gäller relationen mellan individ och samhälle. En distinkt skillnad mellan individ och 

samhälle kan åskådliggöras som en bidragande faktor till den ökade individualiseringen i 

samhället. Relationen mellan individ och samhälle har förändrats i samband med att 

välfärdsstaten Sverige har förändrats. Samtidigt med denna individualisering sker en 

förändring i samhället och världen runt oss (Johnsson & Söderberg, 2010). 

 

Vidare refererar Johnsson och Söderberg (2010) till ett citat hämtat från SOU 2000:1 där det 

går att utläsa att tanken är att medborgaren ska vara medskapare av framtiden: 

 
Medborgarna måste ges autonomi för att var för sig och i olika slag av gemensam 

självförvaltning i största möjliga utsträckning själva ordna sina liv. Den offentliga 

maktutövningen får inte klä av medborgarna denna vilja att ha kontroll över och ta ansvar för 

sina liv. 

 

Under 1990-talet förespråkade de starka högerpolitiska och ekonomiska krafterna en 

privatisering av stora delar av den offentliga sektorn. Utfallet av utvecklingen har medfört 

samhällsförändringar som ökar trycket på lokalsamhället och tidens ekonomiska och politiska 

maktprivilegier riskerar att marginalisera grupper, vilket kan tänkas medföra att de hänvisas 

till redan starkt segregerade områden (Wahlberg, 2013). Risken med dagens utveckling kan 

leda till att större grupper marginaliseras i förhållande till arbets- och bostadsmarknaden med 

åtföljande sociala problem. Situationen för med sig en ny aktualitet för samhällsarbete. När 

inte stat och kommun själva kan leverera sina tjänster krävs att medborgarna av egen kraft 

hittar former för att handskas med problem. Det civila samhället och människors samarbete 

måste vitaliseras för att gemensamt ha möjlighet att lösa frågor. Det är samhällsarbetets 

uppgift att ge stöd till människors organisering för att de själva ska ta itu med gemensamma 

problem (Wahlberg, 2013). 

 

Samhällsarbete inom den offentliga sektorn ska tjäna ett allmänintresse, i enlighet med 

Socialtjänstlagen och ha en inriktning mot en fördjupning av demokratin, utveckla 

medborgarrollen samt en utveckling av en jämn fördelning av samhällets resurser (Wahlberg, 

2013). I 1 kap. 1 § Socialtjänstlagen (2001:453) [SoL] framgår det att: 
 

Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas 

ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktivt deltagande i 

samhällslivet. Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och 

andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna 

resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och 

integritet. 
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 I 1 kap. 5 § SoL nämns det att socialtjänsten har en skyldighet att medverka i 

samhällsplaneringen och påverka samhällsutvecklingen i enlighet med målen i 

portalparagrafen. Utvecklingsarbete i kommunal regi utifrån medborgarnas intressen kan 

enligt Wahlberg (2013) förklaras som samhällsarbete.  Det betecknar de interventions- och 

arbetssätt som utvecklas av anställda inom den offentliga sektorn, på basis av humanistiska 

och demokratiska värderingar, i samverkan med berörda människor. Syftet är att uppnå en 

social, politisk, kulturell och ekonomisk vitalisering i lokalsamhällena och till att förbättra 

levnadsförhållandena i allmänhet och för utsatta grupper i synnerhet. 

1.1 Bakgrund 

I Örebro kommun finns det fem stadsdelar som kan benämnas som invandrartäta där Vivalla 

är en av dessa. Invånarna i området har lägre inkomst, lägre utbildningsnivå och högre 

socialbidragskostnader än kommungenomsnittet. Folkmängden motsvarar en större tätort 

(Freyne-Lindhagen & Pettersson, 2000). I området finns ungefär 2 500 lägenheter och de 

flesta ägs av Örebrobostäder (ÖBO) (Örebro kommun, 2014). Statistik hämtat från Örebro 

kommuns statistikdatabas visar att det år 2012 bodde 6937 invånare i området och 5316 hade 

en annan etnisk bakgrund (Örebro kommun, 2013). Vivalla är ursprungligen ett 1960-tals 

område som stod färdigt år 1970 och uppfördes under miljonprogrammets dagar. Eriksson 

och Holmgren (1983) skriver att år 1965 beslutades det att under en 10 års-period bygga 100 

000 lägenheter/år i Sverige. Nybygget skulle innebära att minska trångboddheten och få bort 

lägenheter med dåliga sanitär standard och bytas ut dem med nya moderna lägenheter. 

Wahlberg (1990) nämner att bebyggelsen i området består av låghus med två våningar. Under 

denna tid var befolkningsantalet högt i Vivalla för att sedan hastigt minska på grund av 

trångboddhet bland barnfamiljer. Låghusen upplevdes för små och var en orsak till 

utflyttningen från området, vilket på den tiden förklarades som ett av de problem området 

stod inför. 

År 1980 inrättades på försök kommundelsnämnder i ett antal områden i Örebro och Vivalla-

Lundby var en av dessa. Kommundelsnämndens verksamhetsområden var bland annat 

grundskola, förskola, socialtjänst, kultur och fritid samt äldreomsorg. Kommundelsnämnden 

hade beslutsfattanderätt gällande fritid- och kultur, skola- och de sociala sektorerna. Nämnden 

upprättade en egen budget och ansvarade för personalen. Ytterligare ett ansvar var att 

samordna verksamheterna bland de andra sektorerna och se till att skapa goda förhållanden 

mellan invånarna och föreningarna i området. Avsikten med kommundelsnämnderna var att 

stärka den kommunala demokratin. Ett krav var att ledamöter var tvungna att bo i området, 

detta för att öka förtroendet för förtroendevalda. En annan tanke var att decentraliseringen i 

områdena skulle öka effektiviteten genom att resurserna samordnades av de berörda i stället 

för av centrala tjänstemän. Den 31 december år 2002 upphörde Vivalla-Lundby 

kommundelsnämnd och verksamheterna överfördes till en rad nya nämnder. 

Kulturverksamheterna överfördes till kultur- och medborgarnämnden och därmed 

centraliserades de dåvarande verksamheterna i området in till centrala Örebro (Örebro 

stadsarkiv, 2011). 

I och med upphörandet av kommundelsnämnderna och den rådande situationen tillsattes sex 

processledare i Baronbackarna, Markbacken, Brickebacken, Oxhagen, Varberga samt Vivalla. 

En av processledarna som blev placerad ute i Vivalla var utbildad socionom och hade som 

uppgifter att bland annat bidra till områdesutvecklingen genom projektidéer, samordna 

projekt och utveckla dessa. Områdesutvecklingsarbetet fokuserade på integrationsfrågor och 

skapandet av en helhetssyn där all verksamhet i området, projekt och samarbetspartners 
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involveras i utvecklingsarbetet. Vivalla kommundel har medverkat i flera partnerskapsprojekt 

med syfte att utveckla processer i samhället för en hållbar utveckling med fokus på frågor 

som rör miljö, folkhälsa och demokrati (Wahlberg, 2013). Projekten i Vivalla lyckades skapa 

goda förutsättningar för ett framgångsrikt samhällsarbete. Det har kunnat ske genom 

samarbete med den lokala befolkningen, områdets institutioner och föreningsliv. 

Kommunikation och dialog mellan berörda parter har utvecklats och samverkan tillsammans 

med invånarnas egna organisationer (Wahlberg, 2013). 

 

Från och med verksamhetsåret 2013 har kultur- och medborgarnämnden beslutat att avveckla 

processledarens tjänst och menar att nämnden går från en kommunal 

tjänstemannaorganisation till att stödja en civil organisation för att stärka det civila samhället. 

De genomför en strukturell förändring där de avvecklar tre tjänstemän och avsätter resurser 

till utvecklingsbidrag på 500 000 kronor. Bidraget införs för att främja föreningar, 

studieförbund och andra organisationer till områdesutveckling med fokus på att öka barn och 

ungdomars deltagande i organiserad verksamhet. Vidare framför nämnden i 

verksamhetsplanen att det finns många föreningar i de olika bostadsområdena och speciellt i 

Vivalla behöver föreningarna lokaler och möjligheter för att verka i området. Förvaltningen 

och nämnden ämnar jobba vidare med den rådande situationen för att få till en bra lösning så 

fort som möjligt (se bilaga 1). 

1.2 Problemformulering 

Mycket tyder på att relationen mellan individ och samhälle har förändrats då medborgaren ska 

vara medskapare av framtiden och förändringarna ökar ansvaret på lokalsamhället samtidigt 

som ekonomiska och politiska maktprivilegier riskerar att marginalisera medborgarna. 

Situationen medför en ny aktualitet för samhällsarbetet och då kommunen inte själva kan 

leverera sina tjänster måste medborgarna själva hitta former för att handskas med problem. 

Det sociala arbetet bör enligt vår uppfattning vara samhällsförändrande i den meningen att det 

ska förebygga uppkomsten av sociala problem.  Som tidigare nämnt i inledningen ska 

samhällsarbetet inom den offentliga sektorn enligt Wahlberg (2013) tjäna ett allmänintresse, i 

enlighet med Socialtjänstlagen. Arbetet ska bland annat inriktas mot en fördjupning av 

demokratin och utveckla medborgarrollen. Bakgrunden tyder på att processledaren lyckades 

skapa ett framgångsrikt samhällsarbete och delaktiggöra medborgarna i områdesutvecklingen 

i Vivalla. Samtidigt beslutar politikerna att avveckla tjänsten och ger istället ekonomiskt stöd 

till det civila samhället för att de själva ska ansvara för områdesutvecklingen. I och med det 

väcktes frågan hur samhällsarbetets utveckling i Vivalla ser ut och om det finns aktörer som 

kan överta ansvaret för ett samhällsarbete när processledaren har avvecklats från området. 

 

Syfte 
Syftet med studien är därför att söka kunskap om samhällsarbetets utveckling i lokalsamhället 

Vivalla. Ytterligare ett syfte är att undersöka om det finns några aktörer som ansvarar för 

samhällsarbetet i och med processledarens avveckling. 

1.3 Frågeställningar 

 Vad har processledarens tjänst inneburit för Vivalla? 

 Vilka motiv fanns för att avveckla processledarens tjänst? 

 Finns det några aktörer i lokalsamhället som kan upprätthålla samhällsarbetet? 
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1.4 Centrala begrepp 

Det är svårt att göra en enhetlig definition av begrepp då de är mångtydiga. Avsikten är inte 

att slå fast vad begreppen betyder utan avser endast att beskriva innebörden av begreppen 

inom ramen för uppsatsen.  

 

1.4.1 Lokalsamhälle 

Med lokalsamhälle menas i denna uppsats en avgränsad geografisk enhet som karaktäriseras 

av långsamma förändringar. Ett lokalsamhälle kan ses stå i ett slags motsatsförhållande till 

något mer överordnat, ett så kallat storsamhälle. Lokalsamhället präglas av en gemenskap och 

ett ”ansikte-mot- ansikte-relation” invånarna mellan där det finns en gemensam kultur 

(Ronnby, 1992).  

 

1.4.2 Civilsamhälle 

Eftersom vi konsekvent använder oss av begreppet civilsamhället i vår uppsats väljer vi, likt 

Blennberger (1993) att använda uttrycket civilt samhälle som en annan benämning av den 

frivilliga sektorn. Det finns tvister mellan frivillig sektorn och den offentliga sektorn och i 

samband med det används oftast begreppet civilt samhälle. Civilt samhälle refererar till familj 

och socialt nätverk samt frivilliga organisationer.  

1.5 Disposition 

Denna studie är strukturerad på följande sätt: Studien inleds med inledning, bakgrund, 

problemformuleringar, syfte och frågeställningar samt centrala begrepp. Metoden för 

datainsamling och analys beskrivs sedan, följt av etiska överväganden för studien. Efter detta 

följer en presentation av tidigare forskning. Studiens tolkningsram beskrivs och därefter 

presenteras resultatet som analyseras med hjälp av tolkningsramen. Denna analys utmynnar i 

slutsatser kopplade till uppsatsens frågeställningar. Dessa slutsatser diskuteras i relation till 

tidigare forskning. 
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2 Metod 
I denna del av uppsatsen redovisa tillvägagångssättet för denna studie. Under metodkapitlet 

presenteras de val och överväganden som ligger till grund för uppkomsten av studiens 

empiriska material. Inledningsvis presenteras kvalitativ metod, intervjumetoden samt studiens 

urval. Därefter presenteras studiens genomförande, litteratursökning, validitet, reliabilitet, 

generaliserbarhet samt analysmetod och etiska överväganden.  

2.1 Kvalitativ metod 
Syftet med studien är att söka kunskap om samhällsarbetets utveckling i lokalsamhället 

Vivalla samt undersöka om det finns några aktörer som ansvarar för samhällsarbetet i och 

med processledarens avveckling. Därmed eftersöks en förståelse snarare än en förklaring av 

orsak och verkanssamband. Den kvalitativa metoden ger möjligheter att få en fördjupad 

kunskap om ett specifikt fenomen genom att tolka empirin utifrån studieobjektens perspektiv. 

Den kvalitativa ansatsen används när tolkning och förståelse från studiesubjektens perspektiv 

snarare efterfrågas än förklaringar och mätningar av exempelvis olika orsakssamband, som 

lämpar sig bättre att undersökas med en kvantitativ ansats (Bryman, 2012; Larsson, Lilja & 

Mannheimer, 2005). Studien ämnar inte söka orsakssamband genom att mäta olika variabler, 

vilket en kvantitativ ansats gör.  Däremot eftersöks studiesubjektens uppfattningar och 

kunskap av en social kontext därför är den kvalitativa metoden att föredra. Larsson, Lilja & 

Mannheimer (2005) nämner att det finns en problematik i att applicera en kvantitativ metod 

eftersom det kan reducera individer som verkar i en kontext till mätbara statistiska enheter.   

2.2 Datainsamlingsmetod 

Inom kvalitativ forskning används tre huvudtyper av insamling av data; 

halvstrukturerade/öppna intervjuer, direkta observationer samt dokumentanalyser (Larsson, 

Lilja & Mannheimer, 2005). Kvalitativa intervjuer användes eftersom de är mest tidseffektiva 

och lämpar sig bäst för den typ av kunskap som vi söker. 
 

I studien användes halvstrukturerade intervjuer. Målet med en halvstrukturerad intervju är att 

erhålla beskrivningar av respondenternas livsvärld och tolka innebörden av denna (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Vi söker i denna studie efter respondenternas beskrivningar av 

samhällsarbete genom en specifik företeelse. Grunden för halvstrukturerade intervjuer är 

några få formulerade teman, med underliggande förslag till frågor som under intervjuns gång 

kan komma att ändras eller utvecklas (Kvale & Brinkmann, 2009). Temana som låg till grund 

för intervjuerna formulerades med hjälp av uppsatsens syfte och frågeställningar, förslag på 

underliggande frågor till temana kunde alla härledas tillbaka till en specifik frågeställning. 

Fyra intervjuer genomfördes med olika aktörer som kan tänkas besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Alla intervjuer spelades in, för att underlätta transkribering och säkerställa att 

samtliga uttalanden registrerats. Inför varje intervju fick respondenterna information om 

inspelning av intervjun och om de kände sig bekväma med detta. Intervjuerna ägde rum på 

respondenternas arbetsplats, helt avskilt från utomstående. Enligt Bryman (2012) är det 

viktigt att respondenterna ska känna sig bekväma och medvetna om att ingen utomstående 

uppfattar vad som sägs under intervjun. Varje intervju tog mellan en till två timmar att 

genomföra och vem som skulle vara huvudansvarig för intervjun bestämdes i förväg, vilket 

gav en fördel i att den som inte var det kunde fokusera på att fånga upp frågor som missats. 

Då vi båda är oerfarna intervjuare uppmärksammande vi att de sista intervjuerna gick bättre 

än de första. Det kunde ha undvikts genom att ha gjort pilotstudier innan för att träna upp 

förmågan att intervjua. Pilotstudierna kunde ha hjälpt oss att få en uppfattning om våra valda 

teman för intervjun och vilka som var optimala. Det är att föredra då en utomstående inte har 



 

12 
 

den nödvändiga teoretiska förståelsen att kunna göra en korrekt transkribering (Bryman, 

2012). Transkriberingen hjälper empirin att få en struktur som är lämplig för att kunna göra en 

bra analys (Kvale & Brinkmann, 2009). Fokus för studien är inte den språkliga och sociala 

aspekten av intervjusituationen och då är det inte nödvändigt att transkribera texten ordagrant, 

utan en del förenklingar och struktureringar har gjorts av det inspelade materialet. Oväsentliga 

ord som inte kommer att påverka resultatet som ”alltså, jamen” etc. och ljud som ”mm, öh” 

etc. har redigerats bort.  

 

Steinar Kvales sju intervjuundersökningsstadier ligger till grund för studien. De olika 

stadierna är tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, verifiering samt rapportering. I 

det första steget, det vill säga tematiseringen skapas temana för studien (Kvale & Brinkmann, 

2009). Det beaktas genom att besvara frågorna, vad vi vill ta reda på och varför vi vill 

undersöka det. Vad-frågan innebär att forskaren måste ha förkunskap om det område som vill 

undersökas, för att kunna formulera relevanta frågor för att sedan kunna relatera den kunskap 

från befintliga basen av kunskap och teorier på det forskade området. Vi har beaktat det 

genom att ta del av aktuell forskning som har haft kopplingar till uppsatsens syfte samt fältet 

för samhällsarbete i stort, både i Sverige men även internationellt. Teoribildningarna inom 

fältet för samhällsarbete var nödvändigt att sätta oss in i, för att tillgodogöra oss forskningen 

men även för att analysera den inhämtade empirin. Varför-frågan handlar om att tydliggöra 

syftet med undersökningen (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi beaktar detta i inledningen genom 

att förklara varför området är intressant att undersöka, något som sedan mynnar ut i syftet 

med uppsatsen. Svaren på vad- och varför-frågorna bestämmer hur undersökningen ska 

genomföras, det vill säga metoden för datainsamlingen och analys. Svaret på hur-frågan 

besvaras genom att samla in kunskap om olika intervju- och analystekniker för att sedan 

avgöra vilken som lämpar sig bäst för studien (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

Denscombes (2009) nämner att intervjueffekten är något som uppstår mellan respondenterna 

och intervjuaren, vilket kan ge en påverkan på intervjun. Respondenterna svarar olika på 

frågorna eftersom de har olika erfarenheter och kommer från olika bakgrunder så som klass, 

kön, yrke samt ålder.  Beroende på hur intervjuaren bemöter respondenten kommer det att 

påverka svaren på frågorna. Det kan hända att respondenten själv svarar på ett sådant sätt som 

han eller hon tror att intervjuaren förväntar sig. Det är svårt för oss att uttala om en 

intervjueffekt uppstod under intervjuerna. Vi vet inte hur respondenterna uppfattade oss och 

om det har påverkat deras svar. Vi kan ställa oss kritiska till om svaren från respondenterna 

har varit sanningsenliga och om frågeställningarna har varit vägledande vilket kan ha påverkat 

resultatet.   

2.3 Urval 

Respondenterna i denna studie är en politiker vid kultur- och medborgarnämnden i Örebro 

kommun, en offentligt anställd tjänsteman som arbetar med samhällsarbete, en socialarbetare 

på socialförvaltningens förebyggande enhet samt en frivillig samhällsarbetare i Vivalla.  

Ovanstående respondenter valdes ut eftersom syftet med studien är att söka kunskap om 

samhällsarbetets utveckling i lokalsamhället Vivalla samt undersöka om det finns några 

aktörer som ansvarar för samhällsarbetet i och med processledarens avveckling. Samtliga 

respondenter påverkar på ett eller annat sätt samhällsarbetet i området och samtliga har 

samarbetat kring frågor som rör Vivalla. Studien ämnar få fram respondenternas subjektiva 

uppfattning av processledarens betydelse för Vivalla samt vilka aktörer som kan upprätthålla 

samhällsarbetet. Det finns flera aktörer inom det valda studiefältet. Skulle andra respondenter 

intervjuas kan det tänkas att det hade genererat en bredare bild av samhällsarbetet i Vivalla. 

Respondenterna är inte könsmässigt jämnt fördelade, då tre av dessa är män och en är kvinna. 
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Det går att diskutera huruvida en jämn könsfördelning respondenterna emellan hade kunnat 

påverka empirin på något vis, detta hade också kunnat innebära en analys av resultatet utifrån 

ett genusperspektiv. Denna studie ämnar däremot inte att studera samhällsarbetet i Vivalla 

utifrån ett genusperspektiv. Vidare har respondenterna olika bakgrund och är både etniska 

svenskar och utlandsfödda svenskar. Det går att spekulera i hur kulturella skillnader påverkar 

resultatet och kan ge ett bredare perspektiv. Studiens syfte är däremot inte att undersöka 

kulturella skillnader. 

2.4 Genomförande 

Vi fick kontakt med den offentligt anställde tjänstemannen via vår handledare. Genom samtal 

med honom fick vi kontakt med övriga respondenter, i ett så kallat snöbollsurval (Bryman, 

2012). De övriga respondenterna kontaktades via telefon och mail och samtliga var 

intresserade av att delta i studien. Därefter utformades ett informationsbrev som beskrev vårt 

syfte med uppsatsen samt delgav information utifrån vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer. Intervjuerna bokades in utifrån respondenternas tillgänglighet och önskemål på 

deras respektive arbetsplats. Vi bad om samtycke för att spela in intervjuerna med 

bandspelare, vilket alla godkände. Innan intervjuerna påbörjades berättades återigen syftet 

med studien, att det spelades in samt att deltagandet var frivilligt. Därefter inleddes intervjun 

med hjälp av en intervjuguide med teman som; processledare, samarbete, strukturer samt 

avslutning. Under intervjuernas gång uppkom följdfrågor för att samla in mer empiri. I 

uppsatsen har vi utgått från ett induktivt angreppsätt. Det induktiva angreppssättet innebär 

enligt Johansson och Lindfors (1993) att forskaren går från empiri till teori. Ett induktivt 

tillvägagångssätt utmärker sig genom att forskaren inte arbetar utifrån en förutbestämd 

hypotes utan att teorier och begrepp växer fram genom empirin som inhämtas.   

2.5 Litteratursökning 

För att ringa in och skapa en bild av forskningen som finns publicerad kring samhällsarbete 

har vi använt oss av databaser på internet. Databaserna har hittats via Örebro 

universitetsbiblioteks hemsida. De databaser som har använts är Social Services Abstracts, 

Sociological abstracts, DIVA och Google Scholar. Sökorden som användes var 

samhällsarbete, offentligt samhällsarbete, grannskapsarbete, Community work och 

Community development. När sökningarna genomfördes upptäcktes ett problem med 

definitionen och översättningen av samhällsarbete och Community work. Det medförde en 

stor mängd träffar när sökningarna gjordes på engelska. En stor del av forskningen och 

litteraturen behandlade samhällsarbete på frivillig basis i olika utvecklingsprojekt i 

utvecklingsländer, andra behandlade samhällsarbete i specifika kontexter som exempelvis i 

USA och Storbritannien, vilket vi ansåg oss inte ha särskilt stor nytta av. Övervägande delen 

av den forskning vi fann om samhällsarbete i Sverige är framtagen från mitten av 1970-talet 

till och med slutet av 1990-talet, vilket gjorde det svårt att hitta forskning kopplad till en 

nutida kontext. När vi fann forskning med relevans för studiens syfte, användes nyckelord och 

referenser från dem för att hitta mer. Vår handledare gav oss tillgång till artiklar och 

information om vår teori i denna uppsats. Vi har även via henne fått tillgång och tips på 

kurslitteratur som producerat kunskap om samhällsarbete i en svensk och internationell 

kontext.  

2.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Att implementera begrepp som validitet, reliabilitet och generaliserbarhet till en kvalitativ 

forskning är inte helt oproblematiskt. Inom den kvantitativa forskningstraditionen innebär 

begreppet validitet hur forskaren mäter det denne avser att mäta, det vill säga om de 
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indikatorer som har utformats för att mäta ett begrepp mäter specifikt det begreppet. 

Begreppet reliabilitet innebär mätningarnas stabilitet över tid, korrelationen mellan 

indikatorer samt internbedömarreliabilitet, det vill säga frågan om hur olika subjektiva 

bedömningar av material passar ihop. Begreppen kan användas inom kvalitativ forskning, 

men då behövs det en viss anpassning. Båda begreppen validitet och reliabilitet kan delas upp 

i intern- respektive extern (Bryman, 2012). Det är dessa begrepp som vi kommer att använda 

när vi diskuterar uppsatsens validitet och reliabilitet.  

 
Uppsatsens externa reliabilitet – det vill säga i vilken utsträckning studien är replikerbar, är 

liten. Inom kvalitativ forskning är detta ett problem, då det är i princip omöjligt att kontrollera 

att alla faktorer som kan påverka resultatet går att återskapa. Studieobjektet förändras över tid 

och det påverkar studiens replikerbarhet då det innebär att en senare studie av samma objekt 

eller fenomen blir en studie av ett förändrat objekt i en förändrad kontext (Bryman, 2012). 

Det som ökar studiens externa reliabilitet är att vi i detalj beskriver vårt tillvägagångssätt.  

 
Uppsatsens interna reliabilitet eller internbedömarreliabilitet innebär att forskarna som utför 

undersökningen tolkar det insamlade materialet på liknande sätt. För att säkerställa en 

undersökning kan flera forskare tolka samma empiri för att se om tolkningarna 

överensstämmer med varandra (Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005). Då vi under arbetets 

gång har analyserat och diskuterat all data, anser vi att uppsatsen har uppnått en relativt god 

intern reliabilitet. En tänkbar begränsning med uppsatsens interna reliabilitet är att vi båda har 

begränsad erfarenhet vad det gäller att tolka intervjuer.  

 
Intern validitet innebär att det bör finnas likformighet mellan insamlad data och de slutsatser 

som kan ges och idéer som utvecklas från denna. Innebörden är alltså hur tillförlitliga 

resultaten av en undersökning är (Larsson, Lilja & Manneheimer, 2005). Genom att forskaren 

reflekterar över tolkningarna av det insamlade materialet och har ett kritiskt förhållningssätt i 

förhållande till den tolkningsram som används, kan tolkningarna uppnå en viss kvalité. Det 

förutsätter att forskaren är väl införstådd med vad tolkningsramen innebär (Larsson, Lilja & 

Manneheimer, 2005). Vi har under denna uppsats förhållit oss kritiska till våra egna 

tolkningar av materialet genom att vi laborerat med ett flertal olika begrepp och tänkbara 

tolkningar av dessa som exempelvis tidigare erfarenheter och värderingar, för att stärka 

studiens interna validitet. Vi har också kritiskt reflekterat över tolkningsramens relevans och 

innebörd.  

 
Extern validitet innebär i vilken utsträckning resultatet av en studie går att generalisera till 

liknande kontexter och situationer (Bryman, 2012). Inom kvalitativa studier ifrågasätts 

generaliseringen av resultat eftersom det är en vanlig uppfattning att det endast är resultat från 

kvantitativa undersökningar som kan visa på orsakssamband, som i sin tur kan generaliseras 

(Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005). Vår studie har en låg extern validitet eftersom 

resultaten inte direkt kan vara överförbara till andra projekt. Som tidigare nämnts i 

bakgrunden tillsattes sex processledare i olika stadsdelar i Örebro. Övriga processledare har 

även de avvecklats och samtliga har arbetat under samma nämnd, vilket kan förstås som att 

deras arbete har varit av liknande karaktär. Det kan tänkas öka studiens externa validitet i den 

kontexten. En teoretisk generaliserbarhet kan också finnas eftersom resultaten kan prövas satt 

i relation till teorier och annan forskning.  

2.7 Databearbetning och Analysmetod 

Kvale & Brinkmann (2009) nämner en analysmetod vid namn meningskategorisering som 



 

15 
 

innebär att intervjumaterialet kategoriseras utifrån förbestämda teman. Kategoriseringen av 

data lämpar sig bäst när teoretiska analyser ska göras, då materialet får en struktur som tillåter 

det att ”göras till föremål för mer omfattande tolkningar och teoretiska analyser” (Kvale & 

Brinkmann, 2009). I transkriberingen av intervjuerna ställde vi upp empiriska teman, vilket 

hade rubrikerna: processledarens tjänst; avveckling; områdesgruppen; folkhögskolan; 

kommundelsnämnder; centralisering.  

 
Vid den första genomlyssningen av intervjuerna förde vi protokoll med tidsangivelser när det 

kom upp intressanta resonemang/svar utifrån temana. Kvale och Brinkmann (2009) påpekar 

att det i en kategorisering kan vara önskvärt att kartlägga materialet genom att redigera 

utskriften. Det har vi beaktat genom vår selektivitet i temaform och genom att redigera 

språket. Att använda sig av meningskategorisering innebär att allt material inte kommer att 

användas i uppsatsen. Det kan medföra en risk att material som kunnat ha betydelse förbises 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Det har vi försökt att undvika genom att diskutera fram viktiga 

teman inför transkriberingen/meningskategoriseringen som är viktiga utifrån studiens syfte, 

men samtidigt ta bort det som inte var av intresse. Det kan exempelvis vara upprepningar eller 

när respondenterna i sina svar lämnar frågan och för ett resonemang som inte berör 

uppsatsens ämne. Kvale och Brinkmann (2009) menar att risken med denna typ av 

analysmetod är att delar av empirin som inte kan placeras i de fördefinierade kategorierna kan 

avfärdas trots att det har relevans för studien. På grund av detta har vi valt att anpassa den så 

att det blev enklare att kategorisera in vårt material.  Vi började med att skapa övergripande 

kategorier eller teman för intervjuerna. Efter detta gick vi igenom empirin och placerade 

resultaten under dessa teman. Efter att ha gjort detta uppkom nya kategorier ur empirin. 

2.8 Etiska överväganden 

I intervjugenomförandet har vi valt att utgå från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(2002) för att säkerställa en etisk forskningsprocess. Principerna är en guide för forskaren vid 

överväganden mellan forskningskrav och individsskyddskrav. De olika principerna är 

uppdelade i fyra punkter: 

 

 Informationskravet. Har vi följt i studien genom att informera om uppsatsens syfte och att 

deltagandet är frivilligt samt att respondenterna har rätt att avbryta sin medverkan om de så 

önskar. Uppgifterna som lämnas kommer inte att användas för något annat syfte än 

forskningen.  

 

 Samtyckeskravet. Har vi följt genom att vi sökt upp informanterna och först gjort en förfrågan 

om deltagande. Därefter skickade vi ut information om intervjun och inhämtande av 

samtycke; De har haft möjlighet att tacka nej och vi har frågat om samtycke till inspelning av 

intervjun samt att de när som helst under inspelningen har rätt att avbryta.  

 

 Konfidentialitetskravet. Har vi följt genom att avidentifiera informanterna, detta är dock svårt 

då våra respondenter tillhör en lätt identifierbar grupp, då varje enskild informant intervjuas 

utifrån deras tjänsteposition i Örebro kommun. Vi nämner inte deras verkliga namn, dock är 

de införstådda med den låga graden av anonymitet och ingen av dem har uttryckt att det är 

något problem.  

 

 Nyttjandekravet. Uppgifter som samlas in om enskilda personer får bara användas för 

forskningsändamål, vilket vår studie kommer att göra. 
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Inför våra intervjuer har vi valt att skicka ut en sammanfattning av de etiska reglerna 

tillsammans med intervjufrågorna till respondenterna. Innan intervjun genomfördes 

informerade vi respondenterna om de etiska riktlinjerna igen. Respondenterna blev 

informerade om att deras personuppgifter inte kommer finnas med i uppsatsen utan kodas om.  
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3 Tidigare forskning 
I denna del av uppsatsen presenteras nationell och internationell forskning om samhällsarbete.  

3.1 Samhällsarbete – en diskursanalys 

I sin avhandling Samhällsarbete i Norden – diskurser och praktiker i omvandling beskriver 

Päivi Turunen (2004) samhällsarbetets utveckling på fem nivåer: projekt-, kommunal-, 

nationell-, nordisk- samt internationell nivå. I avhandlingen presenteras en insamling av 

beskrivningar av olika samhällsprojekt från fyra kommuner i de nordiska länderna. Genom en 

diskursanalys har Turunen förklarat utvecklingen av projekten på en internationell och 

nordisk nivå. 

Turunen (2004) framför i sin diskursanalys att till följd av välfärdsstaternas kriser har 

samhällsarbetet lagts ut till privata och ideella aktörer samt att samverkan mellan aktörerna 

blivit allt vanligare. Aktörer säger att de bedriver olika typer av samhällsarbete, men de 

praktiska arbetssätten liknar allt mer varandra. Inom flera diskussioner kring samhällsarbete 

antyds det att den typen av samhällsarbete som bedrevs under den moderna perioden (1930-

1970-talet) inte längre existerar. Turunen menar att arbetet bedrivs av andra aktörer än 

socialarbetare inom andra samhällssektorer. Slutsatsen av avhandlingen är att strategier för 

olika typer av samhällsarbete är många och vilken strategi som används påverkas av politiska, 

ekonomiska och ideologiska samhällsströmningar. 

 

Den vanligaste förekommande typen av samhällsarbete inom den offentliga sektorn på 

kommunal nivå är grupp- och områdesinriktad. Från 1990-talet och framåt ser Turunen en 

ökad blandning av ansvarsfördelning mellan professionella och frivilliga aktörer. Vidare 

diskuterar hon huruvida denna utveckling kan komma att leda till en tydlig uppdelning mellan 

professionellt myndighetsutövande arbete kontra ett outbildat oavlönat icke-

myndighetsutövande socialt arbete i lokalsamhällen.  

 

Turunen redovisar i sin diskursanalys en studie av ett antal samhällsarbetes projekt vilken 

påvisar två diskurser inom samhällsarbete. Den första är den skriftliga som innefattar fakta 

från olika läroböcker, rapporter samt forskningar. Den andra är den muntliga vilket innebär 

hur samhällsarbete uppfattas i det dagliga arbetet. De två diskurserna framför att det finns ett 

glapp mellan samhällsarbetets teori och praktik. Avhandlingens slutsats är att samhällsarbetet 

idag är splittrat och andra aktörer än socialarbetare har idag tagit över en del av utförandet av 

arbetet. Därigenom går det att säga att samhällsarbetet är professionaliserat men i praktiken 

blir det allt mer avprofessionaliserat (Turunen, 2004). 

3.2 Förhållningssätt i samhällsarbete 

I sin artikel Four Different Approaches to Community Participation, vilken publicerades i 

Community Development Journal beskriver Heather Fraser (2005) fyra olika förhållningssätt 

för att delaktiggöra lokalsamhällets invånare. Begreppet Community participation kan 

innefatta mycket beroende på inom vilken politisk eller ekonomisk inriktning det används. 

Det medför i sin tur vem som kan göras delaktig. Fraser presenterar en överskådlig bild över 

forskning kring olika förhållningssätt till invånares delaktighet och har sammanställt den i 

fyra huvudriktningar. Inriktningarna har olika syn på relationen mellan individ och samhälle 

där de mest särskiljande dragen ses i hur samhället påverkar individen och hur individen 

opererar inom samhället beroende på samhällets strukturer.  

 

Den första riktningen är det konservativa förhållningsättet, vilket utgår från en ekonomisk 

konservatism. Samhällsarbetet ses här som något som bedrivs frivilligt, exempelvis 
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välgörenhet. De som ska göras delaktiga i arbetet bestäms utifrån det som kostar minst och 

som generar störst ekonomisk vinst. De lokalsamhällen, som inte kan generera kapital för 

ekonomisk vinst, förbises avsiktligt (Fraser, 2005).  

 

Fraser (2005) nämner att den andra riktningen är det tekniska-funktionalistiska 

förhållningssättet, vilket innebär att konsekvensen av handlingen bestämmer om den är rätt 

(pragmatism) samt att det eftersträvas en största möjliga effekt för största möjliga antal 

individer (utilitaristism). I praktiken är det sammantaget att effektivisering och optimering 

eftersöks. Därmed blir det en självklarhet att delaktiggöra de med störst teknisk kompetens 

eller med störst socialt kapital, där förespråkarna för detta perspektiv menar att 

lokalsamhällets intresse tillgodoses automatiskt. Perspektivet medför således att 

marginaliserade grupper och individer inte inkluderas då de varken innehar socialt kapital 

eller teknisk kunskap.  

 

Den tredje riktningen är det progressiva förhållningssättet, vilket kännetecknas av 

empowerment och har ett tydligt fokus på lokalsamhällets delaktighet. Arbetet fokuserar på 

alla typer av utvecklingsarbeten för att stärka den demokratiska processen. Marginaliserade 

individer ges möjlighet via resurser att genom delaktighet påverka makten. Däremot söks inte 

förändringar av strukturer som är själva orsaken till marginaliseringen. Denna typ av 

förhållningssätt förekommer vanligen inom den offentliga sektorn, där delaktighet söks utan 

att för den sakens skull arbeta med strukturella förändringar (Fraser, 2005).  

 

Den fjärde och sista riktningen är det radikala och aktivistiska förhållningssättet, där 

delaktighet av marginaliserade individer eftersöks. Detta då individerna anses ha störst 

kunskap kring att vara marginaliserade och därmed vet vilka strukturer som behöver förändras 

för att de ska få ökad möjlighet till makt och inflytande. Här talar förespråkarna i termer som 

direkt demokrati och att fokus ligger på medborgarinflytande i politiska processer. 

Företrädare för denna typ av förhållningssätt är kritiska mot det konservativa och teknisk- 

funktionalistiska förhållningssättet då de anser att det kan vara förtryckande och 

exkluderande. Fraser riktar även kritik mot det progressiva förhållningssättet, då 

förespråkarna för inriktningen tror på mer långsiktiga förändringar. Förhållningssättet är 

vanligt inom frivilligsektorn, då de ideologiska ståndpunkterna inte är förenliga med 

traditionell kommunal makthierarki. Vidare menar Fraser att det är viktigt att tänka på att 

förhållningssätten är teoretiska uppdelningar och i praktiken överlappar dessa varandra 

(Fraser, 2005).  

3.3 Interventioner i samhällsarbete 

I sin artikel Multi Modes of Intervention at the Macro Level presenterar Jack Rothman (2008) 

tre tillvägagångssätt för insatser på samhällsnivå. Det första är planerings- och policyarbete, 

vilket innefattar strukturella insatser eller stadsplanering. Arbetet grundas i mätbara data och 

alla former av beslut kring insatser beslutas av personer med politisk makt.  

 

Det andra är kapacitetsutveckling i lokalsamhället, vilket innebär att grupper stöds i en 

fortgående process för att förstå och identifiera förtryckande strukturer i samhället och 

därigenom utveckla kunskap för att uppnå en förändring. Tillvägagångssättet kännetecknas av 

delaktighet mellan professionella och lokalsamhället och tillsammans skapas solidaritet 

(Rothman, 2008).  

 

Det tredje är socialt företrädarskap, vilket innebär arbete för förändring av marginaliserade 

gruppers intressen. Arbetet innebär att hitta kärnan till missförhållanden och orättvisor och 
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utifrån det få till en förändring. Målet med arbetet är att öka jämlikhet och social rättvisa. För 

att möjliggöra detta är aktion och konflikt vanliga resurser (Rothman, 2008).  

 

Enligt Rothman (2008) har samtliga förhållningssätt fördelar beroende på den rådande 

kontexten. Förhållningsätten går att kombinera och Rothman menar till att det kan leda till 

mer effektiva insatser. Strukturella insatser i offentliga organisationer, social planering och 

gräsrotsinriktat arbete är nödvändiga att kombinera för att bedriva ett gynnsamt 

förändringsarbete. Det finns en problematik kring förhållningssätten då teoretiska 

uppdelningar sker som är i strid med varandra. De teoretiska uppdelningarna påverkar i sin tur 

praktiken på så sätt att nödvändig utveckling mellan förhållningssätten stoppas av teoretiska 

motsättningar. Genom att exempelvis införa ett nedifrån- och upp- perspektiv på planerings- 

och policyarbete, kan idéer från gräsrotsarbetet påverka planerings- och policyarbetet. Det 

kan tänkas att detta kan minska glappet mellan staten och invånarna och att politiska beslut 

förankras tillsammans med lokalsamhället.  
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4 Tolkningsram 
I det här kapitlet beskrivs utformningen av den tolkningsram som används för att tolka och 

analyserat resultatet. Vi har valt ett komplexitetsteoretiskt perspektiv för att försöka förstå 

utvecklingen i Vivalla och vad som skett i samband med avvecklingen av processledaren, 

vilket föreföll sig vara mer komplext än vad vi kunnat ana. Fler komplexa mönster 

uppenbarade sig under tidens gång.  

4.1 Komplexitetsteorins relevans för socialt arbete 

Ett system och dess omgivning kan beskrivas som delar av sammankopplade mönster och det 

kan förklaras utifrån komplexitetsteorin. Komplexa system eller organisationer kännetecknas 

av olika samspelsmönster som både är ordnade och komplexa (Morgan, 1999). Vivalla kan 

beskrivas som ett lokalsamhälle där människor interagerar med varandra. Inom lokalsamhället 

finns olika aktörer och organisationer som arbetar för att förbättra de boendes livsvillkor. I 

forskningen är det brukligt att se organisationer som verkar i lokalsamhället som en 

uppsättning sociala system. Healy (2005) menar att det under de senaste åren tillkommit en ny 

våg av systemteorier inom socialt arbete. Teorierna kan beskrivas som komplexitetsteorier 

och komplexa system. Teorin uppstod ursprungligen inom matematiska discipliner och blev 

tidigt populärt ur ett naturvetenskapligt perspektiv av bland annat Ilya Prigogine, 

Nobelpristagare i kemi. Att implementera denna typ av teoretiska idéer inom socialt arbete, 

hävdar vissa teoretiker, berikar snarare än ersätter befintliga idéer om traditionella 

systemteorier i socialt arbete.  

 

Ett vanligt begrepp inom komplexitetsteorin är fasförändring, som är särskilt relevant för 

socialarbetare som arbetar med ”Community development” då termen beskriver momentet när 

ett system skiftar från ett mönster av komplexitet till ett annat.  Det kan förklaras som att 

mänskliga system snabbt kan skifta från en form av organisering till en annan och det är 

denna kritiska fasförändring som är av intresse att studera inom områdesutveckling. En 

djupare förståelse av denna förändring kan hjälpa oss att förespråka en politik som kan främja 

positiva förändringar i samhällen (Healy, 2005).  

4.2 Komplexitetsteori  

Stoehrel (2010) refererar vidare till Lewontin (2000) som menar att komplexitetsteorin är 

grundad ur systemteorin och kaosteorin. Systemteorin framför att ett system befinner sig nära 

eller är i ett jämviktstillstånd. Komplexitetsteorin skiljer sig från systemteorin gällande 

jämviktstillståndet då teorin framför att komplexa system inte strävar efter ett sådant tillstånd. 

Det som uppmärksammas inom komplexitetsteorin är de mekanismer som driver systemet 

mot en ojämnvikt, vilket inom ett sådant system kan leda till att mycket små förändringar kan 

leda till stora konsekvenser.  

 

De komplexa fenomen som uppstår inom ett komplext system kan sammanfattas och 

beskrivas som öppna, där utbyte av information med omvärlden sker ständigt och de utgörs av 

ett antal agenter som aktivt interagerar och är ömsesidigt beroende av varandra. Mellan 

agenter och grupper av dessa finns en ständig konkurrens men också ett samarbete och inom 

systemen skapar agenterna inre strukturer i form av egna mål och motiv för handlingar. 

Agenterna har också flera identiteter som de kan växla mellan beroende på situation, 

exempelvis chef, anhörig och vän (Nilsson, 2007).  

 

Enligt Stacey (1993) agerar komplexa system i ett gränsområde mellan stabilitet och 

instabilitet, gränsområdet kallas för ett jämviktstillstånd. Tillståndet tillskrivs två egenskaper, 
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det är oförutsägbart och det består av dolda mönster. Instabiliteten är begränsad eftersom den 

både är ordnad och oordnad och beteendemönster utvecklas i oförutsägbara men ändå bekanta 

och oregelbundna mönster. Ett system som arbetar utifrån ett komplext perspektiv uppvisar en 

synlig ordning med en strukturerad korttidsplan. Däremot existerar en frihet för agenterna att 

komma med idéer och vara delaktig att utveckla dessa. Morgan (1999) nämner att ett system 

som istället präglas av ett synsätt att tillvaron är komplex kan se människors olikheter kring 

uppfattningar, värderingar och kulturer, vilket möjliggör att på olika sätt möta de oförutsedda 

händelser som sker inom och utanför systemet. De oförutsägbara skeendena ger eko i hela 

systemet, vilket leder till nya förändringsmönster. Däremot existerar alltid en 

sammanhängande ordning, trots den oförutsägbarhet som till ytan ses som ett kaos.   

 

Morgan (1999) menar att olika mönster i ett system skapas genom olika faktorer som makt, 

uppmärksamhet, intressen, status med mera. Ett system och agenterna inom den fångas in i en 

bana av olika faktorer som skapar ett mönster där systemet kan växla mellan ett mönster till 

ett annat. För att exemplifiera och tydliggöra detta kan vi tänka oss att agenter inom ett 

system tillför olika faktorer som exempelvis makt och intressen. Om agenterna tillsammans 

riktar uppmärksamheten mot en av dessa blir den andra mindre viktig. Ett komplext system 

kännetecknas av att fångas in i den typen av konflikter. Det betyder att systemet kommer 

styras av olika faktorer, vilka kommer att definiera de kontexter där nya mönster utformas. 

För att illustrera det kan vi tänka oss ett system med ett antal agenter som tillsammans 

organiserar och styr sig själva i den kontext som råder. Systemet kommer att utsättas för olika 

slumpartade påverkansfaktorer och utmaningen ligger i att agenterna tillsammans ser till att 

den rådande situationen påverkas av ett starkt attraktionsmönster som kan minimera de 

störande påverkansfaktorerna. I en annan situation där det rådande attraktionsmönstret stödjer 

ett icke önskvärt tillstånd, ligger utmaningen i att öppna upp för en instabilitet eller till och 

med skapa en instabilitet som kan medföra att nya beteendemönster uppstår. Här kan 

faktorerna försöka skapa motstånd mot det nya, vilket innebär att agenterna inom systemet 

måste styra instabiliteten mot en ny riktning (Morgan, 1999).  

      

Morgan (1999) nämner att ett komplext system kan påverkas av faktorer där några nästan 

skapar en jämvikt i systemet. En negativ återkoppling kan motverka en förändring men 

faktorer kan också växla över systemet och ta till nya former. För att exemplifiera kan det 

sägas att systemet utsätts för tryck och kan förflyttas från sitt jämviktstillstånd till ett ”nästan-

kaos”.  När det inträffar, möter systemet flera förgreningar som kan liknas vid en vägkorsning 

med olika alternativ och beroende på vilken väg systemet väljer, kan antingen systemet 

neutraliseras så att det kan återgå till en variant av det tidigare tillståndet eller om nya 

påverkansfaktorer tar överhanden leder det till nya konfigurationer. Vägen som systemet 

väljer är inte förutsägbart, eftersom till synes betydelselösa förändringar kan ha avgörande 

effekter. Metzger (2012) antyder att ett komplext system inte går att förutsäga då det finns 

alltför många samband mellan många olika faktorer. Hur dessa samband fungerar kan också 

plötsligt förändras. Enkelt uttryckt kan det till synes ”lilla” påverka det ”stora”, alltså plötsliga 

förändringar i ett systems tillstånd som kan ha byggts upp under en längre tid kan leda till 

dramatiska konsekvenser.  

 

Perspektivet utgår från att det inom och utom ett system ständigt sker processer samtidigt och 

att de både kan vara beroende men också oberoende av varandra (Stacey, 1993). Processerna 

påverkar olika individer och får olika effekter på kort och lång sikt, så kallad dynamisk 

komplexitet (Senge, 1995). Föränderliga mönster bildas inom ett system, vilket gör det 

svårare att få en överblick vad som sker inom systemet och detta för att aktörerna inom den 
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utför olika aktiviteter vid olika tidpunkter. Därmed har aktörerna koll på vad de själva gör 

samt andra inom deras närhet men har svårare att se helheten.  

   

Stacey (1993) menar att det inte går att ha kontroll över vad som sker i ett system eller vår 

omvärld och det är den typen av frågor som bör sättas i fokus. En utveckling av strategier 

måste därför ta sin utgångspunkt i en osäkerhet och en okontrollerbarhet. Det kan lätt antas 

för att vara ett pessimistiskt perspektiv, men i verkligheten innebär det att befinna sig i ett 

ständigt komplext sammanhang, där nya planer för mål skapas under resans gång och vara 

förberedd på förändringar och justeringar. Den ursprungliga planen är endast preliminär. Det 

handlar således om att alla agenter inom systemet får möjlighet att vara medkonstruktör och 

därmed påverka processerna kring organisationens framtid. Det är dock nödvändigt att ha ett 

visst mått av kontroll inför den närmaste framtiden. Utmaningen med ett 

komplexitetsteoretiskt tänkande är att skapa ett stabilt system, som samtidigt har en 

”inneboende” instabilitet som kan hantera det okända, alltså att systemet kan omformas. 

Instabilitet inom ett system inger en förutsättning för agenterna att skapa kreativitet. En 

omorganisering skapar en oklarhet och förvirring, vilket i sig skapar svårigheter att förutse 

konsekvenserna för framtiden. I ett sådant läge har agenterna inget annat alternativ än att lita 

till det egna initiativet och organiseringen för att uppmärksamma en fråga eller en förändring. 

Det kallas med andra ord för självorganisering, vilket innebär att agenter inom ett system 

engagerar sig och skapar forum för förhandlingar mellan olika aktörer. Även Morgan (1999) 

talar om självorganisering och menar att det är när agenter tillsammans skapar en gemensam 

process och om systemet har en tillräcklig grad av inre komplexitet, kan en upplevd 

instabilitet istället ses som en resurs för en förändring.  

 

Det komplexteoretiska perspektivet bygger på grundtanken att det existerar en 

oförutsägbarhet och en osäkerhet gällande möjligheten att styra ett system samt styra den 

omvärld organisationen är beroende och omsluten av. Detta perspektiv innebär att 

organisationer därmed präglas av en motsägelsefullhet och konflikter (Stacey, 1993).  

4.3 Välfärdstriangeln 

 

 

 
 

Pestoff (2003) är professor i statsvetenskap och har skapat den så kallade välfärdstriangeln 

vilken illustrerar fyra olika instanser för sociala insatser i samhället; staten (offentliga 

myndigheter), samhället (hushåll och familj), marknaden (privata företag) och den frivilliga 

sektorn (icke- och vinstmaximerande organisationer). De frivilliga organisationerna kan 

bedriva olika typer av verksamheter och arbetsinsatserna kan utföras av både oavlönade och 
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avlönade anställda. Verksamheterna kan finansieras genom insamlingar eller från den 

offentliga sektorn. Vinstdrivande företag kan vara sjukhus, behandlingshem och 

folkhögskolor.  Blennberger (1993) beskriver Pestoffs triangel ytterligare i SOU (1993:82) 

där han benämner att den frivilliga sektorn kan förklaras som civilsamhället. 

Välfärdstriangelns fyra olika instanser relateras till varandra på följande sätt: formell-

informell, icke-vinstmaximerande-vinstmaximerande samt offentlig-privat. Alla fyra 

instanserna påverkar varandra och samverkar på flera sätt. Instanser relateras till varandra 

med hjälp av tre distinktioner: De tre cirkelsegmenten och de tre små trianglarna anger 

”gränsfall” av institutioner och organisationer. Gränsfallen inom triangeln är ständigt rörliga, 

föränderliga och flytande i och med politiska samhällsförändringar. Diskussionen som Pestoff 

för handlar om samtidens politiska strider som innefattar vad staten och marknaden bör göra 

och vad den frivilliga sektorn i verkligheten gör.  

4.4 Samhällsarbetets strategier 

Ronnby (1992) menar att det finns olika namn och definitioner på den verksamhet vi i Sverige 

kallar för samhällsarbete. Begreppet samhällsarbete kommer från det engelska ordet 

community work. Begreppet är allmänt och en samlingsterm för att beteckna samhällsarbete. 

Popple (1995) menar att det inte finns någon enhetlig definition av vilka arbetsmodeller som 

ingår i community work och det finns delade meningar om vad som ingår. Popple försöker att 

göra en sammanställning av de vanligaste strategierna inom community work. De strategier 

som Popple bland annat nämner är community care, community organization, community 

development, social planning, community education samt community action. Modellerna är en 

viktig metod för att kategorisera centrala metoder inom verksamheten som vi kallar för 

samhällsarbete. Wahlberg (2013) gör en svensk definition på de olika begreppen där 

community development och community action kan förklaras som ett gräsrotssamhällsarbete. 

Community organization förklaras som organisationssamhällsarbete samt social planning som 

socialt planeringsarbete. Vi har valt att endast beskriva community organization och 

community development eftersom vi endast har analyserat vår empiri utifrån dessa två 

begrepp.  

 

Community organization innebär att organisera service- och välfärdsinstitutioner för att bättre 

svara mot medborgarnas behov. Den ska också främja samarbetet mellan den offentliga och 

ideella eller civila aktörer samt grupper av medborgare. Samhällsarbetet kan främja processer 

där medborgarna själva får formulera sina behov och utveckla de strategier som behövs för att 

skapa förändringar (Ronnby, 1992). Samhällsarbetet kan främja samarbetet mellan offentliga 

och ideella/civila aktörer genom att agera som en förmedlare av information i båda riktningar 

(Wahlberg, 2013). Denna typ av samhällsarbete är utsatt för kritik från företrädare för de 

radikala perspektiven på samhällsarbete, som menar att organisering och effektivisering av 

välfärdsinstitutioner kan användas för att dämpa och minska utbudet av välfärd och service 

(Popple, 1995).  

 

Den andra strategin inom samhällsarbetet är Community development, vilket innefattar den 

process av ett stort deltagande av invånarna i ett lokalsamhälle eftersträvas för 

förändringsarbetet. Samhällsarbetarens roll fungerar då som en stimulerande kraft för 

demokratiska processer, genom vilka lokalsamhällets egna resurser kan mobiliseras och 

frigöras. Invånarnas åsikter och idéer är det centrala i förändringsarbetet och ska ske med stöd 

från samhällsarbetaren (Popple, 1995; Ronnby, 1992). Förenta nationerna definierar 

utvecklingsarbete i lokalsamhället som en process där lokalsamhällets invånare tillsammans 

med samhällsarbetaren eftersträvar en förbättring av ekonomiska, sociala och kulturella 

förhållanden. Förändringsprocessen består av två delar – invånarnas delaktighet i processen 
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med en stark tillit till deras egna förmågor samt ett tillhandahållande av nödvändig service 

och kunskap för att effektivisera arbetet. Processen ska uppmuntra och skapa egna initiativ 

samt leda till självhjälp (United Nations, European seminar in community development and 

social welfare in urban areas, Geneva 1959, ref. av Ronnby). Det finns två strategier för ett 

utvecklingsarbete i lokalsamhället: en gräsrotsstrategi med organisering och mobilisering 

nedifrån, där lokalsamhällets egna resurser utvecklas, eller en paraplystrategi med 

organisering och samordning uppifrån där resurser tillförs utifrån (Ronnby, 1992; 

Twelvetrees, 2008). 

4.5 Konfliktperspektiv 

Konflikt är ursprungligen hämtat från det latinska ordet conflictus som betyder tvist, 

motsättning eller sammansättning. Enligt Málten (1998) finns det en rad olika definitioner på 

begreppet konflikt och refererar till två författare som anger sina definitioner av en konflikt. 

Lewin (1951) menar att det är en ”kollision mellan olika kraftfält” medan Newcomb (1971) 

menar att ”konflikt är ett spänningstillstånd mellan individen och den grupp han tillhör med 

konsekvent störning i kommunikationsmöjligheterna”. Málten (1998) gör således en egen 

definition av begreppet: en konflikt uppstår vid en sammanstötning, kollision mellan olika 

mål, intressen, värderingar eller behov. 

 

Ett konfliktperspektiv på ett samhälls- eller organisationsnivå förklarar Málten (1998) är 

aktörs- och intresse orienterat. Konfliktperspektivets huvudinriktning är att inom samhället 

finns konflikter mellan kollektiva aktörer, vilket innebär att det finns en ständig kamp om 

samhällets fördelar och resurser.  Konflikter sker på olika nivåer i samhället. På individnivå 

sker det inom individen medan på gruppnivå är det mellan grupper av individer. På 

organisationsnivå är det mellan system och strukturer (Málten, 1998). Olika konflikter som 

uppstår på organisationsnivå är intressanta eftersom uppsatsens inriktning handlar om olika 

organisationer och konflikter som uppstår på gruppnivå mellan olika aktörer inom 

organisationerna. Vidare menar Málten (1998) att konflikter kan delas upp på gruppnivå i 

kommunikationskonflikter, rollkonflikter, värderingskonflikter och intressekonflikter. 

Samtliga konflikter kan förekomma mellan grupper och individer på grupp och 

organisationsnivå.  

 

Wahlberg (2013) menar att det konfliktteoretiska perspektivet vilar på antagandet att det 

förändringsarbete som en samhällsarbetare arbetar med sällan kan ske utan att konflikter 

uppstår på grund av makt och privilegier förhållanden som råder i samhället. 

Samhällsarbetaren ställs inför många olika problem och stundtals konflikter när han eller hon 

ska försöka genomföra en del av det sociala förändringsarbete som sker på fältet. Det gäller 

framförallt när insatserna sker i starkt utsatta områden och när projektets ansvariga fördjupat 

problemanalysen och ambitionen är att nå sociala förändringar tillsammans med de berörda. 

Uppkomsten av skillnader i levnadsförhållanden i ekonomisk och social trygghet, mellan 

olika grupper i befolkningen är en naturlig följd av det ekonomiska systemets påverkan 

genom politiska beslut, det vill säga från det centrala och nedåt i systemet. Det ekonomiska 

tänkandet och privatiseringar inom den offentliga sektorn kan vara en följdeffekt av denna 

utveckling. Handlingsutrymmet för samhällsarbetaren varierar beroende av tidens 

ekonomiska, politiska och ideologiska kraftfält. 

4.6 Samhällsarbetarrollen 

Samhällsarbetaren utvecklar en form av yrkeskompetens och professionalitet för att kunna 

arbeta med grupper, institutioner och organisationer. Samhällsarbetaren kan därigenom 

genomföra sociala reformprogram, vilket syftar till förbättrade sociala förhållanden, 
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fördjupade demokratiska processer samt en rättvisare fördelning av samhälleliga resurser. 

Samhällsarbetaren eftersträvar engagemang och deltagande från de personer som berörs. Det 

krävs att personen som utför arbetsuppgifterna har kunskap och färdigheter inom flera 

områden. I relation till de berörda måste samhällsarbetaren kunna utveckla ett förhållningssätt 

som inger ett förtroende. Samtidigt som hon eller han bearbetar konflikter och vidmakthåller 

sin egen identitet (Wahlberg, 2013). 

 

De viktigaste frågorna samhällsarbetaren ställs inför är en mål- och 

problemdefinieringsprocess och det är hur denna process genomförs som har en avgörande 

betydelse för projektets framgång. Samhällsarbetaren försöker bygga broar mellan individer, 

grupper och organisationer. I en del litteratur beskrivs samhällsarbetaren som en 

”möjliggörare”. Rollen ses som en katalysators funktion genom att bidra till 

förändringsprocessen. Strävan i arbetet är att få ett brett deltagande på frivilliggrund som kan 

ses som en process för att vidga den sociala och politiska kompetensen hos aktörer och 

därmed fördjupa demokratin och stärka sociala nätverk. Relationen mellan samhällsarbetaren 

och målgruppen ska präglas av ett förtroende, alltså att målgruppen ser samhällsarbetaren som 

en partner. Det kan skapa en lojalitet. Payne (2005) menar att en socialarbetare ska företräda 

medborgarna i olika situationer genom kontakt med myndigheter eller att synliggöra 

orättvisor för politiker. Företrädaren flyttar över makten från omgivningen till medborgarna, 

detta kallas ”Advocacy” eller företrädarskap. Ett exempel på detta är om medborgaren inte 

har kunskap om sina rättigheter i ett visst sammanhang eller inte känner till hur man kan gå 

tillväga med ett visst problem. Därför behövs en professionell företrädare som kan hjälpa till 

med detta.  

 

Wahlberg (2013) nämner att i samhällsarbetarens huvuduppgifter ingår det att vara en 

förmedlande länk mellan medborgarnas livsvärld och den värld som utgörs av myndigheter, 

institutioner och organisationer och kan därmed fungera som en brobyggare. Det kan skapa 

olika problem gällande rollen, genom att samhällsarbetaren tvingas inta en ställföreträdarroll 

gentemot myndigheter i relation till målgruppen. Det kan passivisera målgruppen. Grupper 

som lever i socialt utsatta situationer är svåra att nå och har svårigheter att göra sin röst hörd, 

att då inte verka för gruppen uppifrån i system, alltså som en ställföreträdare kan innebära att 

konkreta förbättringar uteblir. För att kunna bedriva ett framgångsrikt samhällsarbete krävs 

förmågan att samarbeta med andra och kunna ta fram data, beskriva och analysera samt 

identifiera problem och möjligheter för lokalsamhället. Vidare krävs kunskap om hur 

organisationer fungerar sinsemellan. Det bör också tilläggas att samhällsarbetet kräver en 

omfattande social, politisk och psykologisk mognad hos samhällsarbetaren om insatserna ska 

kunna bli framgångsrika (Wahlberg, 2013). 

4.7 Realistisk utopi 

Wahlberg (2013) refererar vidare till Friberg och Galtung (1986) som nämner begreppet 

realistisk utopi. Den realistiska utopin bör vara: 

 

 Icke perfektionistiska, det vill säga att det inte ska beskriva det perfekta samhället. 

 Provisoriska genom att peka ut möjligheter i nuet. 

 Frihetliga genom att utopin ger en vägledning.  

 Decentralistiska genom att utopin växer fram underifrån i en liten skala. 

 Pluralistiska genom att utopin omfattar ideologier.  

 Holistiska genom att det inte räcker att reformera en sektor i taget. 

 Kontextuella genom att utgå från de konkreta problem som människorna uppfattar här. 

och nu i sitt sammanhang.  
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Genom att utgå från realistiska utopier kan engagemang och kraft frigöras. Det krävs dock ett 

konkret handlingsprogram. Wahlberg (2013) refererar vidare till Galtung (1980) som menar 

att om enbart visionen bildas stannar det oftast vid ett tomt skrik i luften. Om det bara finns 

ett handlingsprogram stannar det vid byråkratiska direktiv, vilket inte kan aktivera och 

delaktiggöra människor till handling. Kort sagt behövs det både ett handlingsperspektiv samt 

ett politiskt perspektiv i det samhälleliga förändringsarbetet. Det krävs en fortlöpande 

problemanalys som kan kopplas till ett handlingsperspektiv. Samt att handlingsplanen 

innehåller lång- och kortsiktiga mål och en analys om hur de kan sammanhänga med den 

realistiska utopin.  
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5 Resultat och analys 
Nedan presenteras resultatet av de intervjuer vi utfört. I detta kapitel utgår vi från de teorier 

uppsatsen bygger på för att analysera respondenternas svar som presenterats i resultatet. För 

att göra detta på ett tydligt sätt presenteras analysen under samma rubriker som i resultatet. Vi 

är medvetna om att det leder till en del upprepningar men har för tydlighetens skull valt att 

göra på detta sätt. 

5.1 Presentation av respondenterna 

Respondenterna arbetar inom olika förvaltningar och frivilligorganisationer i Örebro 

kommun. Respondenternas namn har fingerats. 

 

Adam, är politiker i kultur- och medborgarnämnden och har varit verksam inom politiken i 

mer än 8 år, där han bland annat ansvarar för områdesutveckling och samhällsbyggnadsfrågor. 

Han har ingen akademisk utbildning. 

 

Berit, har arbetet med ungdomar i Vivalla men arbetar idag på socialförvaltningens 

förebyggande enhet i Örebro kommun och är utbildad fritidspedagog. 

 

Carl, arbetar idag på Medborgarskolan i Örebro. Han har under många år varit verksam inom 

frivillig sektorn och arbetat med främst barn- och ungdomsfrågor i Vivalla. Han har på så sätt 

varit mycket i kontakt med processledaren och samarbetat med honom i flera projekt. Han har 

ingen akademisk utbildning. 

 

Daniel, är utbildad socionom och var verksam processledare i Vivalla under ett antal år där 

han arbetade med områdesutveckling. Processledaren var anställd under kultur- och 

medborgarnämnden.  

5.2 Processledarens tjänst   

5.2.1 Arbetsuppgifter/roll 

Eftersom tjänsten som processledare har avvecklats har arbetsuppgifterna och rollen 

processledaren haft i området försvunnit och därför bad vi våra respondenter att reflektera fritt 

kring vad de anser att processledaren har haft för arbetsuppgifter/roll. Utifrån respondenternas 

uttalanden går det att finna både likheter och olikheter. Samtliga respondenter uppfattar att en 

av arbetsuppgifterna har varit att ha en samverkanderoll gentemot kommunen och 

civilsamhället. Daniel talar om ett flertal uppgifter rollen inneburit. Den första uppgiften han 

uttalar är en form av samverkande roll mellan kommunen och det civila samhället:  

 

D: Jag har fungerat som en ”dörröppnare” för invånarna genom att lyfta viktiga frågor i området. 

Rollen har även inneburit att hålla det goda från kommunen och civilsamhället. 

 

Vidare framför Daniel att denna typ av arbete är fruktbart i ett område med olika etnisk 

bakgrund. Han menar att många invånare i Vivalla har en annan etnisk bakgrund och därför är 

det viktigt med en roll som processledaren haft för att på så sätt ge förutsättningar för 

invånarna att komma in i samhället. Daniel uttrycker att hans arbetsuppgifter skapade 

förutsättningar för invånarna i Vivalla att agera mot makten och ger exempel på arenor han 

lyckats skapa.  

 

D: I ett område som Vivalla där många av invånarna har en annan etnisk bakgrund och inte är inne i 

samhället, behöver människorna bli synliga och det tror jag att rollen har hjälpt dem att bli. Vidare har 

rollen skapat arenor för invånarna att själva agera mot makten. Detta har möjliggjorts genom 
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områdesgrupperna som processledaren har skapat där frågor kunde formuleras utifrån civilsamhällets 

behov. Exempel på detta var aktiviteter för barn och unga under lov och då hjälpte jag till att bilda 

arbetsgrupper utifrån det. Jag har även jobbat med informationsspridning. En annan del av arbetet var 

att skapa forum för öppna möten exempelvis mötesplatsen på biblioteket. Varje måndag kväll hade vi 

olika teman och bjöd in olika aktörer. 
 

Även Carl har en liknande uppfattning om vilka arbetsuppgifter processledaren haft och vad 

rollen således inneburit. Han anser att processledaren skapade möjligheter till samarbete 

mellan kommunen och civilsamhället. Carl menar att processledaren hade en avgörande roll i 

att skapa möjligheter för personer med en annan etnisk bakgrund som redan är i ett utsatt läge. 

Enligt Carl var hans arbetsuppgifter/roll att skapa möjligheter att komma in i det svenska 

samhället: 

 

C: Processledaren har varit ”dörren” mellan civilsamhället och det kommunala. För en person som 

kommer från ett noll informationssamhälle till ett 100 % informationssamhälle behövs någon som kan 

hjälpa en. Processledaren var nyckeln till att komma in i det svenska samhället för många. 

Människorna i Vivalla vet inte om vilka möjligheter det finns för dem att ta del av och det kunde 

processledaren informera om.  

 

Berit uttrycker att hennes uttalanden är hämtade från hennes egen uppfattning beträffande 

samarbetet mellan henne och processledaren. Processledaren var den person som de boendena 

i området kunde kontakta angående information.  Även andra aktörer inom olika förvaltningar 

kunde kontakta honom om uppgifter till olika aktörer. Hon menar att genom processledaren 

har medborgarna fått veta hur saker fungerar inom det kommunala.  

 

B: Processledarens roll var att man kunde fråga personen om allt som händer och sker i Vivalla, 

liksom olika kontaktuppgifter till förvaltningspersoner på kommunen och kunde koppla ihop när det 

gäller stadsbyggnadsplaner och kunde koppla ihop det med folket i området. Processledaren var 

spindeln i nätet i form av att personen visste allt och var otroligt viktig för området. Processledaren 

möjliggjorde samverkan mellan aktörer.  

 

Adam uppfattar att rollen från början var tänkt att skapa samverkan mellan det civila 

samhället och kommunen för att sedan dra sig tillbaka. Han talar om hur tanken var med 

rollen och vilka arbetsuppgifter processledaren skulle ha istället för vad han i verkligheten har 

utfört. Adam nämner att år 2003 övergick Örebro till nuvarande system från att ha varit 

uppdelat i kommundelar. Det fanns då en oro för att tappa kontakten med medborgarna som 

kommundelarna gav och de beslutades att tillsätta processledare i de prioriterade stadsdelarna, 

där Vivalla var en. Tanken var aldrig att processledaren skulle skapa något, utan det var 

krafterna i området som skulle skapa någonting. 

 

A: Syftet från början var att hjälpa människor att själv hitta i kommunen, att söka, att organisera sig 

och ta egna initiativ. Det var tvister om vad rollen innebar men som jag tolkade det var rollen från 

början att skapa områdesgrupperna och formalisera dem lite grann och skapa arenor för att sedan dra 

sig tillbaka. Rollen har i vekligheten inneburit att det har varit lätt för befolkningen i Vivalla att vända 

sig till processledaren när de har haft frågor av olika slag.  

 

5.2.2 Analys av arbetsuppgifter/roll 

Ur respondenternas beskrivningar av arbetsuppgifterna framträder ett antal huvudsakliga 

arbetssätt och vad som karaktäriseras som processledarens roll. Samtliga respondenter 

framför att processledaren på ett eller annat sätt har skapat möjligheter för samverkan mellan 

civilsamhället och kommunen genom informationsspridning och varit en ”dörröppnare” och 

detta karaktäriseras som arbetsuppgifter inom det som kallas community organization. Det 

innebär att samhällsarbetaren ska underlätta samarbetet mellan offentliga och ideella eller 
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civila aktörer samt grupper av medborgare (Ronnby, 1992). Samhällsarbetaren bör främja 

samarbetet mellan offentliga och ideella och civila aktörer genom att agera som en förmedlare 

av informationen i båda riktningarna (Wahlberg, 2013). Vidare kan respondenternas 

uttalanden om processledarens samverkande roll förstås utifrån det Wahlberg (2013) 

beskriver är huvuduppgifter inom denna strategi där samhällsarbetaren är en förmedlande 

länk mellan medborgarnas livsvärld och den värld som utgörs av myndigheter, institutioner 

och organisationer och kan därmed fungera som en brobyggare. Carl och Daniel ser båda att 

processledaren gett möjligheter och förutsättningar för medborgarna i Vivalla att komma in i 

det svenska samhället. Daniel tolkar även att rollen skapade arenor och lyfte fram 

medborgarna i Vivalla för att själva agera mot makten genom bland annat de så kallade 

områdesgrupperna, där civilsamhällets behov formulerades av dem själva. Detta skulle kunna 

ses som en form av community development. Det finns två inriktningar inom denna strategi; 

en gräsrotsstrategi med organisering och mobilisering nedifrån, där lokalsamhällets egna 

resurser utvecklas, och en paraplystrategi med organisering och samordning uppifrån, där 

resurser tillförs utifrån (Ronnby, 1992; Twelvetrees, 2008). Processledaren kan ha arbetat 

utifrån båda strategierna. Adam menar att det varit tvister om vad rollen skulle innebära men 

att tanken från början var att processledaren skulle stötta medborgarna att organisera sig 

själva och ta egna initiativ för att sedan dra sig tillbaka. I verkligheten blev det så att 

processledaren var lätt att fråga om hjälp istället för att lokalsamhället själva tog eget initiativ, 

vilket skulle kunna förstås som att processledarens roll har varit av en företrädande karaktär. 

Payne (2005) talar om ett företrädarskap ”Advocacy” och menar att en socialarbetare ska 

företräda medborgare i olika situationer exempelvis i kontakt med myndigheter eller för att 

synliggöra orättvisor för politiker. Om medborgaren inte har kunskap om sina rättigheter eller 

hur denne ska gå tillväga gällande ett visst problem, är det socialarbetarens uppgift att 

företräda och på så sätt hjälpa medborgaren att hitta rätt. Utifrån detta går det att ställa sig 

frågande till vad tanken från politiskt håll varit från början med processledarens tjänst då det 

utifrån respondenternas uttalanden visar sig att medborgarna i lokalsamhället Vivalla behöver 

någon som kan informera om vilka möjligheter som finns och hjälpa dem att hitta rätt.  

      

Som tidigare nämnts i tolkningsramen är Vivalla ett lokalsamhälle där olika aktörer och 

organisationer verkar för de boendes livsvillkor och de kan ses ingå i olika sociala system. 

Respondenterna finns inom de olika systemen som alla är bundna till varandra på ett eller 

annat sätt och en förändring i ett system kommer att påverka ett annat system. Nilsson (2007) 

menar att inom varje system finns agenter som interagerar och är ömsesidigt beroende av 

varandra. Det går att se att respondenterna har olika uppfattningar om processledarens tjänst. 

Carl och Daniel framhåller att processledaren har skapat arenor för medborgarna att själva 

agera mot makten, medan Berit uttrycker att tjänsten inneburit att medborgarna och andra 

aktörer kan vända sig till för att få hjälp med kontaktuppgifter eller vad som händer i området. 

Att respondenterna har olika uppfattningar skulle kunna förklaras genom det Stacey (1993) 

förklarar som att föränderliga mönster bildas inom ett system, vilket gör det svårare att få en 

överblick vad som sker inom systemet. Detta sker på grund av att aktörer utför olika 

aktiviteter vid olika tidpunkter. Därmed har aktörerna koll på vad de själva gör eller vad som 

sker inom deras närhet och på så sätt får de svårare att se helheten. Inom komplexitetsteorin 

finns en grundtanke om att det inom varje system en oförutsägbarhet när det gäller att styra 

systemet och omgivningen systemet är omsluten av. Därför präglas systemet av konflikter. 

Inom Adams system fanns en tanke om vad processledaren skulle göra men att det inte blev 

som det var tänkt från början, vilket kan antas handla om en oförmåga att styra och förutsäga 

vad tjänsten skulle innebära men också hur utfallet av vad den blev. Respondenternas olika 

utsagor skulle därför kunna ses som en slags konflikt. Agenter inom Adams system innehar 

beslutsfattanderätt, vilket innebär att deras beslut påverkar andra system som därmed skapar 
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konflikter. Morgan (1999) menar att de oförutsägbara processerna ger ett eko i hela systemet 

och påverkar därmed andra system.  

  

5.2.3 Möjligheter/begränsningar med processledarens tjänst 

Respondenterna fick även reflektera över vilka möjligheter/begränsningar processledaren har 

gett för lokalsamhället Vivalla. I tidigare resultat finns det delade meningar om vilka 

arbetsuppgifter/roll processledaren har haft.  

 
Carl menar att kommunen har resurser som medborgarna kan få ta del av men att de av egen 

kraft inte har möjligheten att hitta dit och där har processledaren skapat förutsättningar och 

informerat om de kontakter som behövs för att möjliggöra det: 
 

C: Inom kommunen finns det många möjligheter som lokalinvånarna inte vet om och därför är det 

viktigt att ha en person som känner till den kommunala världen och kan hjälpa en vidare.  

 
Berit menar att processledarens kunskaper gav möjligheter och behövs i ett område som 

Vivalla. Vivalla är ett område med många olika projekt som är igång samtidigt, det finns ett 

otroligt engagemang och därför behövs en processledare i området som möjliggör samverkan.  

Processledaren behövs också för att stötta civilsamhället att själva ha möjlighet att överta 

ansvaret för området. 

 

B: Han kunde området utan och innan. Jag tror att det är viktigt att ha en processledarroll som 

möjliggör att civilsamhället själva ska kunna överta ansvaret för områdesutvecklingen. Det är viktigt 

med en processledare, om man vill att det verkligen ska hända saker så måste man ju följa samman 

olika intressenter. Så jag tycker det är jättebra. I Vivalla händer det saker hela tiden, jätte mycket 

grejer som händer. Det är väldigt många engagerade människor både de boende och de som jobbar 

där, det är ett sådant engagemang.  

 

Vidare uttalar Carl att han har hört från några i befolkningen i Vivalla att processledaren har 

inneburit en begränsning men detta är något han själv inte har sett. Han tror att det har att göra 

med vilka personer som tillfrågas. Är man positivt inställd till det svenska samhället är 

processledaren en möjlighet men är man negativt inställd så är allt som har med kommunen 

att göra något negativt.  
 

C: Jag har hört att några uttryckt att processledaren försöker gynna kommunen men så är inte 

verkligheten. Utan hans kommunikation till politiker och tjänstemän hade många av de verksamma 

organisationerna i området inte funnits idag. Speciellt då många politiker inte finns ute i området. 

Många gör otroligt viktiga saker för området men gör det utan att politiker kan se det och därför har 

processledaren varit viktig att uppmärksamma det. Utan processledaren har inte projekt som 

basketsatsningen eller cykelskolan kunnat synliggöras till politikerna eller tjänstemän.  

 

Berit resonerar kring huruvida processledaren skulle kunnat utgöra någon form av hinder eller 

begränsning i området. Hon menar att det inte är något hon själv har sett men att det kan 

tänkas finnas medborgare som ser honom som en tjänsteman från kommunen och att det kan 

skapa fördomar. 

 
B: Det skulle kunna vara ett hinder kan jag tänka mig. Att man har olika premisser, att folk kan tycka 

att det är lätt för processledaren att säga det där och tycka det, den typen av konflikter.  

 

Adam anger inte vilka möjligheter processledaren gett och uttrycker att så länge det finns en 

kommunaltjänsteman i Vivalla kommer inte medborgarna själva att ta initiativ då de tänker att 

processledaren ska hjälpa dem med allt.  Därmed anser han att beslutet om att avveckla 
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tjänsten är det som behövs för området för att de själva nu ska ha möjlighet att utvecklas. Han 

menar att avvecklingen kommer innebära något positivt för Vivalla.  

 

A: Allt det som processledaren har gjort har varit av goda intentioner och gjort väldigt mycket för 

området men jag tycker ibland att det är svårt när man ger någon en roll där de själva ska avveckla sig. 

Jag vill att medborgarna ska fråga sig själva vilken politiker ska jag vända mig till och kontakta denna 

samt bjuda in till områdesgruppen, det är då vi har utvecklat någonting och inte genom att någon ger 

svaren.  

 

Daniel har en annan syn på vilka möjligheter tjänsten har haft för Vivalla till skillnad från 

Adam. Rollen har skapat förutsättningar för befolkningen att bli synliga gentemot den 

kommunala makten och därigenom fått mer inflytande.  

 

D: Processledarrollen gav möjligheter att se potentialen som medborgarna i Vivalla besitter till en 

förändring. Processledaren gjorde ingenting åt dem utan gav dem förutsättningar för att själva vara 

med och bygga det nya samhället genom att öppna dörrar.  

 

5.2.4 Analys av möjligheter/begränsningar 

Det går att utläsa delade meningar respondenterna emellan gällande vilka 

möjligheter/begränsningar processledaren har haft. Samtliga respondenter utom Adam anger 

möjligheter med tjänsten. Några av respondenterna anger även tänkbara begränsningar de 

boende i området skulle kunna upplevt, men att det inte är något de själva märkt. Adam är den 

utav respondenterna som uttalat ser begränsningar med tjänsten, vilket skulle kunna förstås 

utifrån ett konfliktteoretiskt perspektiv.  Málten (1998) framför att det i samhället finns 

konflikter mellan aktörer på organisationsnivå på grund av att det finns en kamp om fördelar 

och resurser. Adam anser att beslutet om att avveckla processledaren är vad lokalsamhället 

behöver för att själva ta initiativ att utvecklas och beslutet är taget inom det system han 

tillhör. Respondenterna har olika syn på vilka möjligheter processledaren skapat och det kan 

antas skapa konflikter mellan olika aktörer och grupper av människor i området. Konflikterna 

kan förstås som både värderingskonflikter men också intressekonflikter Málten (1998). 

Wahlberg (2013) menar att det konfliktteoretiska perspektivet vilar på antagandet att ett 

förändringsarbete inte kan ske utan att olika former av konflikter uppstår på grund av makt 

och privilegieförhållanden i samhället. Detta antyder både Berit och Carl då de nämner att 

medborgarna kan tänkas ha sett processledaren som någon som företräder kommunen och att 

hans enda intresse är att gynna kommunen. Vidare menar Wahlberg (2013) att 

samhällsarbetaren ställs inför konflikter vid genomförandet av ett förändringsarbete. Speciellt 

när det sker i ett redan utsatt område, där projektets ansvariga har en ambition att nå sociala 

förändringar tillsammans med de berörda. 

 

Carl uttrycker att politiker inte finns ute i området och kan se vilken potential som finns och 

där fanns processledaren som möjliggjorde samarbete mellan kommunen och civilsamhället. 

Daniel anser att processledaren skapat forum för förändring och gett dem förutsättningar för 

det. Även Berit ser att tjänsten som processledaren har haft behövs i området. Adam ser att 

processledaren inte behövs och att beslutet att avveckla processledaren är något bra för 

medborgarna i området. Motsättningarna skulle kunna förstås utifrån det som Metzger (2012) 

beskriver att inom ett system skapas beteenden och mönster som påverkas av olika faktorer så 

som makt, uppmärksamhet och intressen. Det finns olika intressen och maktförhållanden 

inom de olika systemen i Vivalla, vilket kan förklara att Adam uttalar vad hans system anser 

att medborgarna behöver samt att övriga respondenter har en annan uppfattning utifrån deras 

system. En annan orsaksförklaring till motsättningar respondenterna mellan kan tänka 

påverkas av Adams system och dess beslutsfattande rätt. Stacey (1993) menar att ett system 

som styrs utifrån ett komplexitetsperspektiv ger agenterna möjlighet till en större frihet att 
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komma med egna idéer och vara delaktiga i att utveckla dessa. Därmed kan det förstås som att 

inom Adams system arbetar de inte utifrån ett sådant perspektiv då beslutet om att avveckla 

tjänsten inte har tagits tillsammans med de berörda. Stacey (1993) skriver vidare att ett system 

som strävar efter ett jämviktstillstånd har agenter som kommer göra allt för att eliminera en 

instabilitet och därmed omöjliggöra ett aktivt deltagande i att styra och utveckla det egna 

systemet.  

5.3 Avveckling av processledarens tjänst  

5.3.1 Centralisering av processledaren 
En viktig del som framkom under intervjuerna var när processledaren centraliserades, från att 

ha varit en central aktör i Vivalla till att placeras på stadsbiblioteket i Örebro centrum. Carl 

menar att centraliseringen var negativ av många anledningar för medborgarna i området. Det 

begränsade möjligheten för medborgarna att få hjälp men även processledarens 

informationsflöde om vad som händer och sker i Vivalla. Daniel uttrycker det så här: 

 

C: Redan innan centraliseringen hade människor svårt att veta om processledaren och vad han kunde 

hjälpa till med, men tack vare att han var synlig, satt i biblioteket så kunde man hänvisa ganska enkelt 

till honom. 

 

Berit uttrycker också att det var negativt när processledaren centraliserades. Vivalla är ett 

utsatt område och arbetet som processledaren bedrev där behövs, vilket politikerna också 

lovade men som inte kunde upprätthållas. Berit säger:   

 

B: Efter centraliseringen av det förebyggande arbetet så sa man från politiskt håll att arbetet inte 

skulle försvinna i områdena, jag kommer så väl ihåg det. Men arbetet blev inte desamma utan då var 

man mer på besök och det blev svårare att bygga på relationer.  

 

Carl betonar också vikten av Vivalla som ett utsatt område där extra resurser behövs för att 

vägleda människor: 
 

C: Vivalla är Örebros största stadsdel och många boende här är av utländskt ursprung vilket gör att 

kontakten med svenska samhället blir svår och ännu svårare när en nyckelperson förflyttas till 

stadsbiblioteket i Örebro centrum. 

 

Berit beskriver hur processledaren var central ute i Vivalla men att hans närvaro försvann mer 

och mer för att tillslut vara i centrum av Örebro. Liksom Carl uttrycker Berit följande: 
 

B: Vivalla är ett utsatt område där många har en utländsk bakgrund och är beroende av 

försörjningsstöd.  

  

Daniel nämner att han var kvar i Vivalla fram till 2007 för att sedan förflyttas till 

stadsbiblioteket. Det positiva med centraliseringen var att han kom närmare makten än när 

han var placerad ute i Vivalla: 

 

D: Vivalla har ju varit mina huvudsakliga arbetsuppgifter men jag har även jobbat med lite annat. 

Efter centraliseringen hade jag tillgång till mitt kontor i Vivalla men jag fanns inte där på samma sätt 

längre, då markerade man ju till befolkningen att man hade satt sig centralt. Man dras bort från att 

vara en lokal aktör.  

 

Adam uttrycker att grundtanken från politiskt håll från början var att processledaren skulle 

mobilisera det civila samhället i området tillsammans med olika aktörer för att bidra till 

områdesutvecklingen samt stärka de demokratiska processerna på lokal nivå:  
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A: Tanken var hela tiden att organisera för att sedan dra sig tillbaka och låta de civila krafterna bära 

upp det.  
 

5.3.2 Analys av centraliseringen 

Wahlberg (2013) menar att grupper i samhället som lever under socialt utsatta situationer kan 

ha svårt att göra sin röst hörd och därmed bli svåra att nå fram till. Därför behöver 

samhällsarbetaren verka uppifrån i systemet för gruppen genom att vara ett ombud för att inte 

konkreta förbättringar ska utebli. Att bedöma hur aktiv eller passiv samhällsarbetaren bör vara 

i situationer är en av de svåraste avvägningarna i arbetet. Carl och Berit menar att 

centraliseringen av processledaren var negativ för medborgarna då, Vivalla består av 

människor med en annan etnisk bakgrund som redan har svårt att göra sin röst hörd. 

Centraliseringen ledde enligt Carl till att människor fick mindre hjälp i form av 

kontaktskapande och att några konkreta förbättringar inte har skett sedan centraliseringen. 

Daniel påpekar också att medborgarna påverkades av centraliseringen, däremot ser han att det 

också var positivt, då det innebar att han kom närmare makten och på så sätt har kunnat 

påverka mera. Adam menar att tanken från kultur- och medborgarnämndens sida var hela 

tiden att tjänsten skulle centraliseras för att sedan försvinna. Det kan vara en svår situation för 

processledaren att bestämma hur pass aktiv eller passiv han skulle vara i sin tjänst då kultur- 

och medborgarnämnden har det övergripande beslutet om hur arbetet ska bedrivas. Men också 

svårigheten med balansen kring att finnas i området för befolkningen kontra att få möjlighet 

till mer makt och inflytande gentemot befolkningen.  

 

Morgan (1999) nämner att när ett komplext system utsätts för tryck och flyttas ifrån sitt 

jämviktstillstånd kan systemet uppleva ett ”nästan-kaos”. När skeendet uppstår möter 

systemet olika förgreningar med olika alternativ och beroende på vilken väg systemet väljer, 

kan det antingen neutralisera systemet till det ursprungliga tillståndet eller om 

påverkansfaktorerna tar överhanden leder det till nya sammanställningar. Det kan tolkas som 

att före centraliseringen av processledaren upprätthölls ett visst system och när beslutet kom 

att centralisera processledaren påverkade det de olika systemen i Vivalla som upplevde ett 

tryck och förflyttades från sitt jämviktstillstånd. Systemen stod då inför olika vägval och 

eftersom politikerna har beslutsfattanderätt blev det svårt för systemen att neutralisera sig igen 

och återgå till det ursprungliga tillståndet, vilket skapar ett kaos.  Det ger sig uttryck när Carl 

och Berit nämner det negativa med centraliseringen av processledaren och att det 

missgynnade medborgarna i Vivalla eftersom han inte längre var lika anträffbar. Det går inte 

att förutsäga ett komplext system eftersom det finns allt för många samband mellan olika 

faktorer, och hur sambanden fungerar kan plötsligt förändras. Det ”lilla” påverkar det ”stora”, 

och plötsliga förändringar kan leda till stora konsekvenser (Metzger, 2012). När Carl och 

Berit uttrycker det negativa med centraliseringen kan det tänkas att en liten förändring som att 

förflytta processledaren från Vivalla in till Örebro centrum kan skapa stora konsekvenser, 

både för processledaren själv men också för befolkningen i Vivalla. De övriga respondenterna 

uttrycker däremot att centraliseringen har medfört något positivt, både för processledaren 

själv men också för befolkningen i Vivalla.  

 

Centraliseringen kan också förstås ur ett konfliktperspektiv där respondenterna antyder olika 

motsättningar gällande förflyttningen in till Örebro centrum. Málten (1998) menar att det 

finns ständiga konflikter mellan kollektiva aktörer genom en kamp om samhällets fördelar 

och resurser. På organisationsnivå innefattar det konflikter mellan olika system. Det kan 

tolkas som att respondenterna ser centraliseringen olika, eftersom de är olika aktörer inom 

olika system. Det framgår när Carl antyder att redan innan centraliseringen hade människor 

svårt att nå fram till processledaren och att i och med centraliseringen försämrades det 
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ytterligare. Adam däremot menar att centraliseringen var hela tiden en tanke från politiskt håll 

för att låta de civila krafterna bära upp mer själva. Då Carl kommer från ett system, det vill 

säga frivilliga sektorn och Adam från det politiska systemet, visar det på tydliga konflikter i 

respondenternas uttalanden genom att det finns motsättningar om vad centraliseringen 

egentligen har inneburit. Wahlberg (2013) menar att för samhällsarbetaren uppstår det 

ständigt nya konflikter ute på fältet på grund av den makt och de privilegier förhållanden som 

finns i samhället. Daniel som arbetade som processledare betonar vikten av att 

centraliseringen var både positiv och negativ. Han antyder att den var positiv då han kunde 

påverka makten mer men negativ genom att inte längre vara en lokalaktör i Vivalla. Det kan 

tänkas att Daniels professionella roll som samhällsarbetare har slitits mellan de här 

konflikterna, med att dels vara en lokal aktör men samtidigt kunnat påverka mer.  

 

5.3.3 Avveckling av tjänsten 

År 2013 valde kultur- och medborgarnämnden att avveckla processledarens tjänst i Vivalla. 

Vi ville därför ta reda på bakgrunden till varför nämnden valde att ta bort tjänsten och 

respondenternas synpunkter kring det.  

 

Berit påstår att beslutet som togs av kultur- och medborgarnämnden inte var förankrat med 

föreningarna ute i Vivalla och att politikernas beslut inte hade några bra belägg för att ta bort 

tjänsten. Berit nämner också att hon inte har uppfattat det som att beslutet har diskuterats i 

områdesgruppen om varför processledaren inte fungerade. 

 

B: Folk var förbannade. Hade föreningarna vetat om detta hade det varit en annan sak, de visste 

ingenting. Man har alltså suttit uppifrån och tyckt att det här behövs istället för att fråga, varför har 

man inte frågat folk? Det var ingen som hade velat det här, hur tänker man att man fyller folks behov 

om man inte frågar dem? Det kan vara så att det inte fungerade i vissa områden men då ligger ju 

problemet inte i Vivalla.  

 

Carl antyder att efter avvecklingen av tjänsten står medborgarna i Vivalla själva utan något 

direkt stöd från kommunen. Konsekvensen av att ta bort tjänsten är svår att se i dagsläget men 

som allt socialt arbete märks inte konsekvenserna av förrän om ett eller två år.  

 

C: När man bor i Vivalla så vet man mycket mer om hans roll och vilken betydelse den har. Jag har 

fått höra att politikerna ser det som att satsningar och idéer kommer ifrån processledaren själv och att 

det är något personen själv vill bedriva som inte Vivalla står bakom. Om man som politiker sitter 

bakom sitt skrivbord och inte är ute, så har man också väldigt svårt att se verkligheten.  

 

Adam har en annan syn när det gäller att tjänsten togs bort och menar att han själv 

medverkade på mötet när beslutet togs om att ta bort processledarens tjänst i Vivalla. 

 

A: Det var upprörda känslor bland befolkningen och jag har full förståelse och respekt för det, då 

processledarna blev ett med området och nu ska dessa personer ryckas bort därifrån. Jag tror att det 

var väldigt mycket kopplat till en person snarare än rollen. Jag tror inte det behövs en processledare 

för att upprätthålla samarbetet mellan föreningarna utan att de är fullt medvetna om det själva. 

 

Daniel säger att syftet med tjänsten var att den skulle tas bort, men att avvecklingen skulle ha 

fasats ut mer systematiskt och att det inte sköttes bra varken politiskt eller 

tjänstemannamässigt. Dock tillägger Daniel att: 

 

D: Jag tror dock att det ändå kommer att hålla därför att det finns strukturer inom det kommunala. Sen 

är det frågan om vilken kompetens man ska ha gällande de här bitarna, vem ska jobba med 

mobiliseringsarbete? Om man inte har en förankring i ett sådant här område kan det bli väldigt 

besvärligt, därför behövs flera olika sätt för att nå ut till befolkningen.  
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Adam betonar ytterligare vikten av att han tror att civilsamhället kan ansvara för 

områdesutvecklingen och att andra invånare i andra bostadsområden snarare har varit kritiska 

till processledarna. Han har själv inte upplevt att någon i Vivalla har sagt att de lägger ner sin 

verksamhet bara för att det inte längre finns någon processledare. 

 

A: Antingen tror man på civilsamhällets och dess krafter, eller så gör man det inte, jag tror på 

dem.  

 

5.3.4 Analys av avvecklingen 

Daniel betonar att områdesgruppen kan handskas med många frågor i Vivalla men att de 

kanske inte har den kompetensen som processledaren hade. Carl menar liksom Berit att 

problematiken ligger i att beslutet som har tagits på en högre nivå inte alls har varit förankrat 

bland Vivallas medborgare eller aktörer. Civilsamhället står idag, enligt Carl, själva med 

folkhögskolan men utan kommunen. Ovanstående resultat kan förstås genom ett strukturellt 

konfliktperspektiv, där det finns motsättningar mellan arbete och kapital. Skillnader bland 

befolkningen i levnadsförhållande, i ekonomisk och social trygghet är en följd av det 

ekonomiska systemets påverkan genom politiska beslut. Det sker från det centrala och sedan 

nedåt i systemet. Ekonomiskt tänkande och privatiseringar inom den offentliga sektorn kan 

tänkas vara en följd på denna utveckling. Handlingsutrymmet för samhällsarbetaren ändras 

ständigt beroende på tidens ekonomiska, politiska och ideologiska krafter (Wahlberg, 2013).  

Eftersom beslutet om avvecklingen togs av kultur- och medborgarnämnden kan motivet till 

beslutet till största del handla om att spara in pengar. Konflikter kan då uppstå mellan arbete 

och kapital och det kan vara en bidragande faktor till både centraliseringen men också till 

avvecklingen av processledarens tjänst. En annan tänkbar förklaring till att ta bort tjänsten 

visar sig i respondenternas svar där Adam uttrycker att politiker tror på civilsamhället och 

dess krafter. Berit och Carl menar dock att beslutet inte är förankrat i föreningarna, det var ett 

tydligt uppifrån-beslut, där medborgarna inte har blivit tillfrågade eller involverats i beslutet.  

 

Berit och Daniel uttrycker en oro för Vivallas framtid nu när processledaren inte längre finns 

kvar. Respondenternas uttalanden är hämtade utifrån hur de själva uppfattar det men också 

utifrån deras respektive verksamhet. Ett försök att få en djupare förståelse för hur det kommer 

sig att de olika respondenterna resonerar olika kring avvecklingen av tjänsten går att koppla 

till komplexitetsteorin. I Vivalla finns en rad olika komplexa system vilka interagerar med 

varandra. Exempel på system är kultur- och fritidsnämnden, skolan, familjen, socialtjänsten 

och områdesgruppen. Nilsson (2007) menar att inom komplexa system uppfattas verkligheten 

som komplex, det vill säga fenomen som organisationer och människor och hur deras relation 

till varandra är samt att de är beroende av varandra. Sammantaget ser respondenter olika på 

avvecklingen av processledaren och dess konsekvenser för medborgarna i Vivalla. Stacey 

(1993) nämner att det inte går att kontrollera allt som sker inom en organisation utan systemet 

måste bilda strategier för att dämpa osäkerheten. Alla agenter inom organisationen måste 

tillsammans utveckla och påverka processerna för systemets framtid. Problematiken blir att 

skapa ett stabilt system med en inbyggd instabilitet som kan hantera det okända som gör att 

organisationen kan omformas.  Det kan tänkas att i och med avvecklingen av processledaren 

har det gamla systemet tagit till nya former. Carl uttrycker att det är för tidigt att uttala sig om 

hur det kommer att bli efter att processledaren inte längre finns i Vivalla. Adam menar att 

några konkreta försämringar inte har märkts efter avvecklingen. Det kan förstås som att 

systemet hade en inbyggd instabilitet för att hantera utmaningar, som en avveckling av en 

tjänst och att systemet kommer att ta till nya former. Daniel påpekar att Vivalla har de 

strukturer för att kunna upprätthålla en del av det processledaren har åstadkommit.  Utifrån 

respondenternas svar går det att se kopplingar till att systemet är relativt förberett för nya 
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utmaningar och förändringar, men det är som sagt för tidigt att säga hur hela utfallet blir inom 

alla system.   

5.4 Aktörer som kan upprätthålla samhällsarbetet 

5.4.1 Områdesgruppen  

Alla respondenterna nämner att områdesgruppen är ett viktigt forum i Vivalla. Samtliga 

respondenter anger att områdesgruppen bildades av processledaren och tanken var att det 

skulle vara ett öppet forum för olika aktörer samt befolkningen i Vivalla för att diskutera 

områdesutvecklingen. Områdesgruppens främsta uppgift är att finnas till för medborgarna och 

föreningslivet. Berit uttrycker att det är ett viktigt forum och anger vilka som ingår: 

 

B: Områdesgruppen startades för länge sedan i och med att man prioriterade vissa områden som hade 

höga ohälsotal. De placerades i Vivalla, Brickebacken, Markbacken, Baronbackarna, Oxhagen och 

Varberga. I områdesgrupperna ska alla aktörer i ett område ingå, det vill säga olika kommunala 

förvaltningar, landstinget, ÖBO och polisen.  

 

Enligt Carl och Daniel är områdesgruppen ett viktigt forum för de föreningar som finns i 

området men även för nya invånare med nya idéer som vill engagera sig. Områdesgruppen 

utgör en viktig arena och plattform för medborgarna i Vivalla.   

 

Adam poängterar vikten av att områdesgruppen finns och att det är en viktig arena för det 

kommunala, föreningar samt medborgarna i Vivalla. Områdesgruppen bjuder in olika aktörer 

beroende på vilka frågor som uppkommer, handlar det om skolan bjuder gruppen in 

exempelvis skolpolitiker. 

 

A: Jag får protokoll från områdesgruppen som samlas och diskuterar som förut. Dessutom vill vi 

utöka det arbetet genom att vi har skapat en pott med pengar som kallas områdesutveckling, där varje 

områdesgrupp får en summa pengar de får hantera. Om en förening har en idé om något, ska alla i 

områdesgruppen diskutera detta och väga för och nackdelar vad det ger för områdesutvecklingen.  

Hela meningen är att de ska fatta beslut och det fungerar. Vi politiker får protokoll från 

områdesmötena i Vivalla och de träffas fortfarande och diskuterar. Förut hade processledaren ansvar 

för pengar till områdesutveckling som idag områdesgruppen har övertagit. 

 

Carl uttrycker en oro nu när processledarens samverkanderoll inte längre finns. Speciellt för 

nya föreningar eller medborgare i Vivalla som vill engagera sig och göra sin röst hörd. Han 

ställer sig frågande till hur personerna ska hitta till områdesgruppen. Carl säger såhär:  
 

C: Områdesgruppen som träffas en gång i månaden försöker skapa samarbete mellan organisationer 

men det bor nästan 9000 invånare i Vivalla och till mötena kommer det cirka 15 personer, i bästa fall 

20-25 stycken.  

 

Samtliga respondenter nämner att det finns en viss konkurrens mellan olika föreningar i 

Vivalla då de flesta lever på bidrag. Berit nämner att föreningarna i området lever på bidrag 

vilket bidrar till att det finns en konkurrens mellan dem. Carl och Adam har delade meningar 

hur områdesgruppen ska kunna hantera konkurrensen vilket de uttrycker nedan: 

 

C: Det finns en konkurrens mellan föreningarna i Vivalla och det blir problematiskt för dem att samarbeta 

över gränserna. Efter processledarens avveckling har det blivit svårare för föreningarna att samarbeta.  

 

A: Det finns konkurrens mellan föreningarna men de själva är medvetna om det. Jag tror att de själva 

kommer att ta initiativ till att samarbeta med varandra och det behövs ingen processledare för att 

stimulera detta.  
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5.4.2 Analys av områdesgruppen 

Samtliga respondenter poängterar att områdesgruppen är ett viktigt forum för Vivallas 

föreningar och medborgare. Adam uttrycker att aktörer inom områdesgruppen själva ska 

ansvara för områdesutvecklingen samt vara delaktiga i de beslut som tas. Det är inte längre 

processledaren som har ansvaret för områdesutvecklingen utan det är nu områdesgruppen 

själva. Carl uttrycker däremot en oro för hur nya föreningar och medborgare i Vivalla av 

egen kraft ska delaktiggöras inom områdesgruppen. Han menar att det kan bli 

problematiskt för dem att själva hitta till områdesgruppen när inte processledaren längre 

finns. Stacey (1993) menar att utifrån ett komplexteoretiskt tänkande är agenterna inom 

systemet medkonstruktörer och kan påverka processerna kring systemets framtid. Det kan 

tänkas att Adam inom kultur- och medborgarnämndens system har en form av 

komplexteoretiskt tänkande, eftersom de väljer att lägga över ansvaret till områdesgruppen.  

Ett system har en inneboende instabilitet, vilket innebär att det kan omformas. 

Omorganiseringar inom ett system skapar också en otrygghet och förvirring bland aktörer 

och det blir därmed svårt för dem att förutse konsekvenser för framtiden (Stacey, 1993). 

Carls uttalande kan förstås som en oro för vilka konsekvenser omorganiseringen kan 

komma att ge föreningarna och medborgarna i framtiden.  

 

Stacey (1993) menar att ett system som arbetar utifrån ett komplexitetstänkande bör ha 

agenter som måste lita till det egna initiativet och organiseringen för att få till en 

förändring, med andra ord en självorganisering. Det kan tänkas att aktörerna inom 

områdesgruppen självorganiserar sig genom områdesgruppsmötena och skapar forum för 

förändringar. Samtidigt som aktörerna gör det framkommer det att det finns konkurrens 

mellan föreningarna. Málten (1998) nämner att konfliktperspektivet framhäver att inom 

samhället finns det konflikter som medför en ständig kamp om samhällets fördelar och 

resurser. Berit nämner att föreningarna i Vivalla lever på bidrag, vilket leder till en 

konkurrens om de pengar som skall fördelas. 

 

Vidare ser Carl svårigheter för områdesgruppen att skapa samarbete mellan föreningarna 

medan Adam inte anser att en processledare behövs för att upprätthålla samarbetet. Deras 

delade meningar om hur områdesgruppen ska hantera konkurrensen kan också förstås som 

en konflikt. Málten (1998) nämner att en konflikt uppstår då det kolliderar mellan olika 

mål, intressen, värderingar eller behov. Det kan tänkas att respondenternas intressen och 

värderingar utifrån deras respektive verksamhet kolliderar eller står i strid med varandra. 

 

5.4.3 Folkhögskolan 

Folkhögskolan som är centralt placerat ute i Vivalla har genom politiska beslut övertagit 

ansvaret av områdesgruppen. I respondenternas uttalanden finns det delade meningar om 

vilken roll folkhögskolan ska ha och om den har tagit över processledarens tidigare 

roll/arbetsuppgifter. Berit förklarar det såhär: 

 

B: Folkhögskolan har tagit över områdesgruppen och den sköts oklanderligt men sen vet jag inte om 

den har möjlighet och vill ta över processledarens arbetsuppgifter eller funktioner.  

 

Adam menar att folkhögskolans ansvar är endast att föra protokoll och sammankalla till 

möten, vilket skiljer sig från de övriga respondenternas svar. 

 

A: Det finns även en folkhögskola som lite grann håller i pennan inom områdesgruppen, men den har 

bara den rollen annars är det områdesgruppen själva som ska bestämma. Folkhögskolans 

arbetsuppgifter inom områdesgruppen finansierar vi med ett blygsamt bidrag för att sammankalla och 
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föra protokoll. Det är inte meningen att folkhögskolan ska ta över processledarens roll eller 

arbetsuppgifter.  

 

Carl betonar vikten av folkhögskolans arbete, att det kan bli svårt att överföra den kompetens 

som processledaren hade. Framförallt gäller det att folkhögskolan har sitt eget huvuduppdrag, 

som är att bedriva utbildning och inte områdesutveckling. 

 

C: Folkhögskolan har tagit över en del av processledarens roll, men de sitter inte på den kompetensen 

som processledaren har haft. Folkhögskolan har varit viktiga för området men man måste ha rätt 

person på rätt plats, det vill säga att folkhögskolan är duktiga på frågor som rör utbildning men inte 

allt som processledaren har besuttit.  

 

Daniel påpekar att folkhögskolans uppdrag är begränsad och att de har fått pengar att utföra 

en del av processledarens tidigare arbetsuppgifter. Han betonar att folkhögskolan fortfarande 

har kvar sitt huvuduppdrag, vilket är att bedriva skol- och utbildningsfrågor som inte är ett 

samhällsarbete.  

 

D: Folkhögskolan har inte den grundläggande skolningen i lokala utvecklingsfrågor och frågan är hur 

mycket man orkar engagera sig utöver sin ordinarie verksamhet. För att det ska vara ett framgångsrikt 

lokalt utvecklingsarbete krävs det att man kan bygga goda relationer vilket folkhögskolan kan ha 

svårigheter med, då det har funnits många ansvariga och personal bytts ut.  

 

5.4.4 Analys av folkhögskolan 

Folkhögskolan är något som alla respondenterna nämner, det vill säga den aktör som har tagit 

över ansvaret för områdesgruppen. Det utmärkande är att alla svar från respondenterna är 

olika när det gäller vilket ansvar folkhögskolan ska ha över områdesgruppen. Det 

utkristalliserar sig framförallt när Adam nämner att folkhögskolan inte ska överta 

processledarens arbetsuppgifter utan endast ska hålla i pennan och sammankalla till möten 

samt föra protokoll. De övriga aktörerna nämner att folkhögskolan ska ta över en viss del av 

processledarens tidigare arbetsuppgifter. Wahlberg (2013) nämner att för att nå ett 

framgångsrikt samhällsarbete krävs en förmåga att kunna samarbeta med andra aktörer, ta 

fram data, beskriva och analysera samt identifiera problem och möjligheter för 

lokalsamhället. Samhällsarbetaren måste också ha en social, politisk och psykologisk mognad 

för att insatserna ska bli lyckade. Det kan tänkas att utifrån respondenternas svar ställer sig 

Carl och Daniel kritiska mot om folkhögskolan kan upprätthålla de tidigare arbetsuppgifterna 

som processledaren hade. Exempelvis nämner Daniel att det är svårt för folkhögskolan att 

bygga relationer till medborgarna i Vivalla vilket tyder på att folkhögskolan kanske inte har 

alla de egenskaper eller förmågan att kunna bedriva ett framgångsrikt samhällsarbete i 

Vivalla.  

 

Pestoff (2003) menar att inom den frivilliga sektorn verkar icke- och vinstmaximerande 

organisationer. Blennberger (1993) beskriver välfärdstriangeln ytterligare i SOU (1993:82), 

där han nämner att frivilliga sektorn kan förklaras som en del av civila samhället. 

Folkhögskolan kan tänkas ingå i den frivilliga sektorn och kan därmed stå för det civila 

samhället, då den bygger på en frivillig och vinstmaximerande grund. Det finns en samverkan 

mellan den offentliga sektorn och folkhögskolan, eftersom det politiskt har beslutats att lägga 

över ansvaret på områdesgruppen. De politiska beslut som har tagits påverkar i sin tur 

insatserna i Vivalla. Det kan tänkas att genom de nyliberala strömningarna väljer den 

offentliga sektorn att lägga ut mer ansvar till det civila samhället och i det här fallet, 

folkhögskolan. Blennberger (1993) menar att gränserna inom välfärdstriangeln är ständigt 

föränderliga och det påverkas av politiska strider angående vad stat, marknad och den 

frivilliga sektorn bör göra. Det kan tänkas att utifrån respondenternas svar finns det en 
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oklarhet om hur mycket ansvar folkhögskolan egentligen ska ha över områdesgruppen. Det 

framgår framförallt när Adam nämner att folkhögskolan inte alls ska ta över processledarens 

tidigare arbete utan mer sammankalla till möten och föra protokoll. De övriga respondenterna 

menar att folkhögskolan ska ta över några delar av processledarens tidigare arbete. Det finns 

tydliga oklarheter om vad folkhögskolans faktiska arbete ska innebära för Vivalla. Det kan 

förklaras genom välfärdstriangeln där det inte finns några tydliga gränser av vad de olika 

instanserna ska utföra för arbete.  
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6 Slutdiskussion  
I detta kapitel kommer vi att presentera och diskutera uppsatsens viktigaste resultat med 

återkoppling till syfte och frågeställningar.  

6.1 Slutsatser 

Syftet med studien är att söka kunskap om samhällsarbetets utveckling i lokalsamhället 

Vivalla samt att undersöka om det finns några aktörer som ansvarar för samhällsarbetet i och 

med processledarens avveckling. De frågor vi sökte svar på var vilken betydelse 

processledaren har haft för Vivalla, vilka motiv som fanns för att avveckla tjänsten samt om 

det finns några aktörer i Vivalla som kan upprätthålla samhällsarbetet. Utifrån 

respondenternas svar finns det delade meningar om vilken betydelse processledaren har haft. 

Samtliga respondenter framför att processledaren har skapat samarbetsmöjligheter mellan 

lokalsamhället och kommunen. Alla utom politikern inom kultur- och medborgarnämnden ser 

möjligheter med tjänsten. Utifrån det konfliktteoretiska perspektivet går det att finna 

konflikter mellan respondenternas uttalanden om processledarens betydelse. Vilka motiv som 

fanns för att avveckla tjänsten är det delade meningar om respondenterna mellan. Slutsatsen 

är att det inte finns några konkreta belägg för att ta bort tjänsten mer än att det redan från 

början fanns en tanke om att tjänsten skulle falla bort i och med att det civila samhället själva 

skulle bära upp det. Däremot har beslutet inte tagits tillsammans med medborgarna i Vivalla. 

Vårt resultat har visat att det idag inte finns några aktörer som kan tänkas överta 

processledarens tidigare arbetsuppgifter och därmed inte bedriva ett samhällsarbete. Det som 

framkommit av respondenternas uttalanden är delade och tvetydiga meningar om vad 

folkhögskolan har för ansvar och en oro för områdesgruppens framtid utan processledaren.  

6.2 Diskussion 

I denna del av uppsatsen diskuteras resultatet kopplat till tidigare forskning samt några 

ytterligare referenser för tankestöd. Studien utgår från ett induktivt angreppssätt, vilket har 

medfört att vi i vår reflektionsfas har kommit fram till att vi behöver mer tankestöd i 

diskussionen utöver vår forskning.  

Som vi tidigare har nämnt i bakgrunden har kultur- och medborgarnämnden framfört att 

föreningarna i Vivalla behöver lokaler och möjligheter för att verka i området och att det då 

inte fanns någon lösning på problemet. Under uppsatsens gång har det framkommit att 

folkhögskolan har övertagit en samordnande roll av områdesgruppen. Turunen (2004) menar 

att det blir vanligare att andra aktörer än socialarbetare bedriver samhällsarbete och att det 

påverkas av de politiska strömningarna som råder i samhället. Rent teoretiskt är 

samhällsarbetet professionaliserat men i praktiken har det blivit mer avprofessionaliserat. 

Resultatet av denna studie har bland annat visat att folkhögskolan har ansvar att samordna 

områdesgruppen som bedriver områdesutvecklingen i Vivalla idag. Vi kan alltså se att det 

påverkas av de aktuella politiska besluten som tagits. Processledaren har besuttit en 

professionalitet av att bedriva det samhällsarbete som idag inte finns kvar, i den meningen har 

samhällsarbetet avprofessionaliserats eftersom folkhögskolan och områdesgruppen inte har 

den teoretiska kunskapen. Wahlberg (2013) menar att det karaktäristiska för samhällsarbete är 

att det ska tjäna ett allmänintresse, det vill säga vara allmänpolitiskt inriktat och inte gynna 

särintressen. Folkhögskolan i Örebro har den Evangeliska Frikyrkan som huvudman (Örebro 

folkhögskola, 2013), vilket kan generera problem gällande samarbetet då den inte är religiöst 

obunden utan ett trossamfund som är missionsinriktad. När politikerna menar att 

folkhögskolan ska ha en samordnande roll blir det en omöjlighet då samhällsarbete ska vara 

politiskt och religiöst obundet. Turunen (2004) nämner också att ansvarsfördelningen och 

utförandet av samhällsarbetet har blandats mellan professionella och frivilliga aktörer. 
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Konsekvenserna av det kan enligt Turunen leda fram till en tydlig uppdelning mellan 

professionellt myndighetsutövande och ett outbildat oavlönat icke-myndighetsutövande arbete 

i bostadsområdena. Turunens resultat kan kopplas till vårt resultat som visar att 

ansvarsfördelningen av samhällsarbetet har förändrats i och med att processledarens tjänst har 

försvunnit och att frivilliga aktörer inom områdesgruppen och folkhögskolan har tagit över 

områdesutvecklingen.  

 

Fraser (2005) beskriver att det finns olika förhållningssätt att bedriva samhällsarbete. Det 

konservativa förhållningssättet utgår från en ekonomisk konservatism. Samhällsarbetet ska 

bedrivas frivilligt utifrån det som kostar minst och ger störst ekonomisk vinst. Med koppling 

till beslutet som återfinns i kultur- och medborgarnämndens verksamhetsplan (se bilaga 1) 

kan vi se att politikerna valde att avveckla processledarens tjänst för att spara in pengar och 

förbättra arbetsmetoderna. Samhällsarbetet som bedrivs i Vivalla idag utgår från ett 

konservativt förhållningssätt. Fraser (2005) nämner också att det finns en tredje inriktning 

som är det progressiva förhållningssättet, vilket kännetecknas av ett fokus på lokalsamhällets 

delaktighet. Förhållningssättet förekommer inom den offentliga sektorn där delaktighet söks. 

Inriktningen fokuserar på alla typer av utvecklingsarbeten för att stärka den demokratiska 

processen. Marginaliserade individer ges möjlighet via resurser att genom delaktighet påverka 

makten. Vår studie har visat att processledarens tjänst har kännetecknats av att delaktiggöra 

medborgarna i Vivalla. Genom områdesgruppen som processledaren har skapat har 

medborgarna kunnat ges mer inflytande gentemot makten. Medborgarna har på så sätt genom 

områdesgruppen kunnat göra sin röst hörd mot aktörer som innehar makt i området. Vi kan 

därmed dra en slutsats att processledarens roll/arbetsuppgifter har utgått från ett progressivt 

förhållningssätt. Fraser (2005) beskriver ytterligare en inriktning som är det radikala och 

aktivistiska förhållningssättet som eftersträvar delaktighet av marginaliserade individer. 

Förhållningssättet utgår från att individerna själva vet vilka strukturer som behövs för 

förändring och hur de ska få en ökad möjlighet till inflytande och makt. Det riktas kritik mot 

det konservativa förhållningssättet då det anses vara förtryckande och exkluderande. Vi kan 

också se att processledaren har arbetat utifrån detta förhållningssätt då arbetet utgått ifrån att 

medborgarna själva ska delaktiggöras i förändringsarbetet. Politikern vid kultur- och 

medborgarnämnden uttrycker att den nya aktualiteten har medfört att medborgarna får en 

ökad möjlighet till att själva skapa förändringar och att processledaren inte behövs för att 

möjliggöra det. Vi kan ställa oss kritiska till att kultur- och medborgarnämnden talar om 

besparingar vilket framgår i verksamhetsplanen, genom att avveckla processledaren och 

samtidigt ska medborgarna få en ökad möjlighet till makt och inflytande. Uttalandena innebär 

att politikerna inom kultur- och medborgarnämnden utgår både från ett radikalt och 

aktivistiskt förhållningssätt men också från ett konservativt förhållningssätt. Vi ställer oss 

frågande till om det är möjligt att utgå från båda inriktningarna då förespråkare för det 

radikala och aktivistiska förhållningssättet menar att det konservativa förhållningssättet är 

förtryckande och exkluderande.  

 

Rothman (2008) nämner tre tillvägagångssätt för insatser på samhällsnivå. Planerings- och 

policyarbete handlar om strukturella insatser där beslut om insatserna tas av personer med 

politisk makt. Kapacitetsutveckling i lokalsamhället är den andra insatsen som innefattar att 

grupper ges stöd att förstå och finna förtryckande strukturer i samhället och därmed utveckla 

en kunskap för förändring. Delaktighet mellan professionella och lokalsamhället eftersträvas. 

Det sista tillvägagångssättet är socialt företrädarskap där förändring av marginaliserade 

gruppers intressen eftersträvas genom att öka jämlikhet och social rättvisa. Vi kan se att 

politiker inom kultur- och medborgarnämnden arbetar med planering- och policyarbete då de 

har makt att besluta om vilka insatser inom områdesutveckling som ska ges för Vivalla. Vår 
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studie bekräftar att processledaren bidrog med sina kunskaper genom informationsspridning 

och skapade möjligheter för invånarna att själva ta initiativ. Processledaren skapade 

områdesgruppen där en delaktighet mellan honom och lokalsamhället kunde utvecklas. Vi kan 

alltså se att när processledaren var verksam, bedrev han en form av kapacitetsutveckling. 

Politikerna upplever att processledaren i sitt arbete företrädde lokalsamhället och hjälpte dem 

mer än att de själva tog initiativ till en förändring, vilket bidragit till beslutet om att avveckla 

tjänsten. Därmed kan vi dra slutsatsen att processledaren utfört någon form av företrädarskap i 

sitt arbete. Rothman (2008) beskriver att för att få ett lyckat förändringsarbete bör samtliga 

förhållningssätt kombineras. För att minska glappet mellan stat och invånare samt att politiska 

beslut förankras tillsammans med lokalsamhället, krävs ett nedifrån- och upp-perspektiv för 

att påverka policy- och planeringsarbetet. Vår studie bekräftar att det idag endast finns ett 

policy- och planeringsarbete som politikerna bedriver. Både kapacitetsutvecklingen och 

socialt företrädarskap var något som processledaren utförde, vilket försvann i och med 

avvecklingen av tjänsten. Vi kan ställa oss frågande till hur politiska beslut ska förankras 

bland medborgarna nu när inte processledaren längre kan förmedla detta mellan dem. Vidare 

hur ett nedifrån- och upp-perspektiv ska kunna nå policy- och planeringsarbetet som 

politikerna inom kultur- och medborgarnämnden bedriver. Hur ska aktörer i Vivalla kunna 

skapa ett lyckat förändringsarbete nu när inte processledarens tjänst finns kvar då Rothman 

menar att samtliga förhållningssätt bör kombineras för att kunna bedriva ett lyckat 

förändringsarbete.  

 

I resultatet har begrepp som mobilisering av grupper nämnts av både politikern och 

processledaren. Enligt Payne (2005) definieras social mobilisering på olika sätt men den 

övergripande förklaringen av begreppet är att det handlar om en tillämpning av ett 

samhällsinriktat arbete i resurssvaga områden. Denvall, Heule och Kristiansen (2011) 

refererar vidare till UNICEF:s (2010) definition av social mobilisering på följande sätt; 

”mobilisering är en bredskalig rörelse som syftar till att eftersträva människors medverkan i 

att uppnå specifika utvecklingsmål som strävar efter ökad självständighet”. Wahlberg (2013) 

menar att det finns olika metoder för att bedriva socialt mobiliseringsarbete så som 

olivenmetoden, framtidsverkstäder och arbetsboksmetoden. Samtliga metoder handlar om att 

skapa förutsättningar för kreativa grupprocesser och få människor att komma samman, göra 

analyser över ett bostadsområdes problem och möjligheter samt att utveckla en plan för ett 

förändringsarbete. Eftersom det finns olika definitioner och metoder för att utföra socialt 

mobiliseringsarbete skulle det vara intressant att förstå hur respondenterna tänker att det ska 

utföras. Politikern och processledaren talar i termer om socialt mobiliseringsarbete i Vivalla, 

men ger inte några konkreta exempel på hur mobiliseringsarbetet ska bedrivas. När 

processledaren tillsattes fanns det en handlingsplan om att han skulle mobilisera det civila 

samhället i området tillsammans med olika aktörer för att bidra till områdesutvecklingen samt 

stärka de demokratiska processerna på lokal nivå. Frågan är vem som ska bedriva det sociala 

mobiliseringsarbetet nu när inte processledaren längre finns kvar och när politikern samtidigt 

säger att folkhögskolan och områdesgruppen inte ska ta över en del av processledarens 

tidigare arbetsuppgifter. Vi kan alltså se att det blir en form av politisk retorik av fina begrepp 

och ord men att de från politiskt håll inte har någon aning om hur det ska genomföras. Det 

finns idag ingen handlingsplan för hur det sociala mobiliseringsarbetet ska bedrivas i Vivalla 

utan att politiker från kultur- och medborgarnämnden anser att mobiliseringsarbetet ska ske av 

sig självt utan någon professionell vägledare. Den politiska retoriken består av en förhoppning 

om att samhällsarbetet kan fortgå med stöd av medborgarnas egen kraft. Den realistiska 

utopin kan användas för att skapa engagemang och frigöra krafter i samhället. Inom den 

realistiska utopin finns det olika punkter som därmed kan skapa en konkret handlingsplan 

(Friberg & Galtung 1986, ref. av Wahlberg). Om enbart den realistiska utopin bildas stannar 
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det oftast vid ett tomt skrik i luften, medan om endast handlingsprogrammet finns kan det inte 

delaktiggöra människor till handling. Det behövs alltså ett handlingsperspektiv samt ett 

politiskt perspektiv i det samhälleliga förändringsarbetet (Galtung 1980, ref. av Wahlberg). 

Politikern formulerar att civilsamhället självt ska bära upp mobiliseringen och 

områdesutvecklingen. Vår studie kommer fram till att det inte finns någon konkret 

handlingsplan för hur människor själva ska utföra arbetet. Vi kan alltså se att det finns ett 

politiskt perspektiv som kan ses som den realistiska utopin men att det inte finns någon 

konkret handlingsplan om hur det ska utföras vilket Galtung (1980, ref. av Wahlberg) menar 

behövs för att delaktiggöra människor till handling. Det stannar alltså vid ett tomt skrik i 

luften.  

6.3 Metoddiskussion  

I denna studie har vi använt oss av olika analysverktyg som komplexitetsteorin, 

konfliktperspektivet och strategier för samhällsarbete. Vi har valt dem för att försöka besvara 

vårt syfte och frågeställningar. Vi har analyserat hur olika system integreras och påverkas av 

varandra och att olika tänkbara konflikter kan uppstå på grund av det. Vi har försökt förklara 

vad rollen som samhällsarbetare innebär genom att se till vilka arbetssätt, förhållningssätt och 

vilken relation till medborgaren samhällsarbeten bör ha. Andra analysverktyg kan tänkas 

generera annorlunda tolkningar och därmed påverkat studiens resultat. Det har i resultat och 

analysdelen framkommit att det finns ett glapp mellan vår empiri och de teorier vi valt att 

använda oss av. Vi har upplevt att det har varit svårt att koppla det respondenterna har sagt till 

teorier och begrepp, vilket även Turunen (2004) nämner i sin forskning, alltså att den 

praktiska och teoretiska nivån inom samhällsarbete skiljer sig åt. Det kan bero på att 

respondenterna inte har gett några konkreta förklaringar till hur den faktiska verkligheten ser 

ut. Därmed är empirin endast beskrivningar och erfarenheter av respondenternas subjektiva 

uppfattningar. Intervjueffekter kan vara en naturlig del i en intervju och vi kan ha påverkat 

respondenternas svar. Svaren som respondenterna har gett kan vara utformade utifrån vad de 

tror att vi är ute efter. Vårt kroppsspråk kan tänkas påverka intervjupersonen i en viss 

inriktning när han eller hon svarar på frågorna. Studien har ett retrospektivt perspektiv, det 

vill säga att vi får förlita oss till intervjupersonens minnen och uppfattningar om 

processledaren. Det som har utgjort ett problem i studien är att vi inte har kunnat utgå från 

dokumentation och utvärderingar om vad processledaren har gjort samt vad det har resulterat 

i. Därmed saknar vi uppgifter som skulle kunna verifiera eller falsifiera det intervjupersonerna 

säger. Om vi hade gjort en kvantitativ studie istället för en kvalitativ hade vi kunnat vända oss 

till Vivallas befolkning genom att exempelvis skicka ut 1000 enkäter till slumpmässigt 

utvalda personer för att ta reda på vad de känner till om områdesutvecklingen i Vivalla.   

6.4 Förslag på vidare forskning 

Vår studie har undersökt samhällsarbetes utveckling i Vivalla samt vilka aktörer som kan 

upprätthålla det. Resultatet har visat att det idag är svårt att uttala sig om konsekvenserna av 

avvecklingen av tjänsten och vilka aktörer som kommer att överta ansvaret. Vi anser att det 

skulle vara relevant och intressant att genomföra en uppföljande studie om några år, dels för 

att undersöka om det bedrivs något socialt mobiliseringsarbete och dels vad konsekvenserna 

kommer att bli på sikt för Vivalla när processledarens tjänst inte finns kvar.  
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Bilaga 1 

 
Verksamhetsplan med budget för 2013 kultur- och 
medborgarnämnden 
 
Planering av driftnämndens verksamhet 
 
För en hållbar tillväxt krävs att bästa möjliga resursutnyttjande eftersträvas. Kultur- och 
fritidsförvaltningen har under 2012 arbetat med en organisationsutveckling vars syfte 
är att förenkla kontakten mellan föreningar och kommunen. Kontakterna in till 
förvaltningen ska vara öppen, tillgänglig och snabba svar ska levereras.  
 
Organisationsutvecklingen har resulterat i den nya enheten Föreningscenter som startar 
den första januari 2013. Organisationsutvecklingen kommer att leda till ett förbättrat 
och mer effektivt arbetssätt, vilket ger en långsiktigt hållbar ekonomi. Som resultat av 
organisationsutvecklingen sparas det in en heltidstjänst.  
 
Organisationsutvecklingen innebär att arbetet med områdesutveckling går vidare för att 
stärka det civila samhället. Vi bygger på det arbete som gjorts och utvecklar 
verksamheten utifrån det nya politiska uppdraget och ändrad målgrupp. 
 
Vi genomför en strukturell förändring där vi avvecklar tre medarbetare och frigör 
resurser till föreningsbidrag. Förändringen ger en kostnadsreducering på 1500 tkr (3,0 
heltidstjänster) varav 500 tkr omvandlas till utvecklingsbidrag. Det ger en total 
besparing på 1 mnkr. 
 
Förslaget får helårseffekt från 2014. 2013 budgeteras en kostnadsreducering på 625 tkr. 
Förslaget innebär också att tidigare beslut i samband med organisationsutveckling för 
Föreningscenter, att en processledare överförs till förvaltningskontoret (Km 217/2012), 
inte verkställs. 
 
Vi går från en kommunal tjänstemannaorganisation till att stödja en civil organisation 
för områdesutveckling med fokus på att öka barn och ungdomars deltagande i 
organiserad verksamhet. En del i Örebro kommuns arbete för att minska barnfattigdom 
är att stödja barn i utsatta miljöer och organiserad fritidsverksamhet är en del i det 
stödet. Exempel på organiserad verksamhet med civila samhället är dagkollo i de stora 
bostadsområdena. Dagkoloniverksamheten erbjuder barn och unga en rikare tillvaro. 
Även helgöppna fritidsgårdar och ett helgöppet stadsbibliotek bidrar till att minska 
utanförskapet och öka delaktigheten. 
 
Det är viktigt att resurser till föreningar och organisationer fördelas lika utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv. 
 
I internkontrollplanen för 2013 kommer nämnden specifikt att förutom de 
kommungemensamma granskningsområdena att granska OpenArt – en granskning av 
den nya organisationen, om delegationsordningen efterlevs i samband med attester 



 

 
 

samt om kontering sker korrekt efter införande av ny kontoplan. Detta med anledning 
av genomförda riskanalyser och den organisationsutveckling som sker 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

Bilaga 2 

 
Intervjuguide  
Inledning 

- Utbildning? 

- Arbetsuppgifter idag? 

- Hur länge har du arbetat med frågor kring Vivalla? 

-Roll i Vivalla? 

 

Definition av samhällsarbete i Vivalla 

- Vad är samhällsarbete för dig? 

- Bedrivs det något samhällsarbete i Vivalla idag? 

- Och i så fall på vilket sätt bedrivs det? 

 

Processledare 

- Vilka arbetsuppgifter anser du att processledaren har haft i Vivalla? 

- Vad har processledaren haft för roll i Vivalla? 

- Vilka möjligheter respektive begränsningar har processledarrollen skapat? 

- Har du sett några förändringar sedan processledarrollen försvunnit och i så fall vilka? 

 

Samarbete 

- Finns det något samarbete mellan aktörer i Vivalla idag? Och i så fall mellan vilka? 

- Vem har ansvaret för samarbetet i Vivalla? 

- Upplever du att samarbetet har tagit till nya former i och med att processledarens 

samverkansroll tagits bort och i så fall på vilket sätt? 

 

Strukturer 

- Finns det någon/några aktörer som har tagit över processledarens arbetsuppgifter och roll? 

Och i så fall vem/vilka? 

- Upplever du att det har  med föreningsliv och din? 

 - Finns det några rutiner eller regeldokument för hur samarbete och samhällsarbetet mellan 

olika aktörer ska bedrivas? 

 

Avslutande 

Hur ser du på Vivallas framtid? 

Finns det något du skulle vilja tillägga innan vi avslutar? 

 

Kan du berätta mer om vad du menar med… 

Har du fler exempel… 

Kan du ge en mer detaljerad beskrivning… 

Hur tror du att andra upplever det… 

Vad anser du… 

Vad tror du… 

Upprepa det intervjupersonen har sagt 

Du menar alltså att… 

 


