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Abstract  

Management by objectives is the dominating governance in Sweden's public sector. In the 

municipality of Åre there is an established procedure for management by objectives that I 

wanted to study closer in order to see if it correspond with the theory and how the politicians 

relate to it. In order to do this I have interviewed five chairmen of the boards. The purpose of 

the study is to apply the theory of management by objectives to see if and how it conforms to 

reality and if the politicians feels influenced by or influenced its design. The results are 

analyzed with organization theory in order to explain the process of management by 

objectives in an organization. The main conclusions are that the politicians have a leading role 

in the process of management by objectives and that they involve the administration to a 

greater extent than the theory says. The organization theory provides explanations for the 

process of management by objectives through an organizational culture, the organization as a 

tool and as an emergence through the myth perspective. 
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1. Inledning 

Mellan 1950-talet och 1970-talet minskade antalet kommuner i Sverige genom 

sammanslagningar från cirka 2500 till strax under 280. Sammanslagningarna gjordes för att 

stärka upp kommunerna i syfte att tillgodose medborgarna en utbyggd välfärd (Montin 2013, 

s. 12-13). Kommunerna skulle finansiera den verksamhet som staten ålade dem med hjälp av 

skattemedel som kommunens medborgare betalade in vilket fordrade ett tillräckligt 

medborgarunderlag (Forsell och Jansson 2000, s. 29). Kommunernas verksamheter delades 

upp i olika sektorer såsom skola, socialtjänst med mera där varje sektor skulle besitta relevant 

kunskap inom sitt område. Detta kom att ligga till grund för hur kommunerna ser ut idag 

(Montin 2013, s. 12-13).  

 

När sammanslagningarna av kommunerna var genomförda i mitten på 1970-talet hade det 

uppstått effekter som inte sågs som positiva. Dels hade antalet förtroendevalda sjunkit och 

dels ansågs det att tjänstepersonerna fått för stort inflytande i den kommunala politiken. 

Effekterna styrktes av forskningsrapporter och för att komma till bukt med problemen antogs 

lokalorganslagen som gav kommunerna möjlighet att införa beslutande distriktsnämnder och 

kommundelsnämnder. Nämnderna skulle göra de förtroendevalda mer insatta i 

verksamheterna och på så sätt ge politikerna rätt förutsättningar att kunna styra. I mitten på 

1980-talet hade istället nya problem uppstått där politiken ansågs ineffektiv och lade sig i för 

mycket detaljer. Svaret på frågan hur problemet skulle lösas denna gång blev decentralisering 

och delegering för att öka effektiviteten och styrmodellen som kopplades samman med dessa 

begrepp var målstyrning. Målstyrningsmodellen bygger på att politikerna sätter mål för 

verksamheterna och inte lägger sig i detaljer samt att de följer upp och utvärderar målen. 

Förvaltningen arbetar självständigt utifrån sin kompetens. Modellens syfte var att  

öka effektiviteten i verksamheten, att skapa en bättre politisk styrning samt öka medborgarnas 

intresse och deltagande (Montin 2013, s. 13-14). Decentralisering, delegering och målstyrning 

är alla idéer som kopplats ihop med begreppet New Public Management (Almqvist 2006, s. 

10, 96). Ett begrepp som slog igenom i mitten på 1980-talet i Sverige (Ahlbäck Öberg 2014, 

s. 177) och som samlar idéer och teorier som rör styrning och förvaltning i offentlig sektor 

(Almqvist 2006, s. 11)  

 

Målstyrning har genom åren utsatts för kritik men är enligt Sveriges Kommuner och 

Landsting (SKL), (2014, s. 7) den dominerande styrformen i Sveriges offentliga sektor. I Åre 
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kommun finns en inarbetad målstyrningskedja som jag ville undersöka närmre i syfte att ta 

reda på hur politikerna förhåller sig till den. För att undersöka detta valde jag att göra en 

fallstudie genom att intervjua fem nämndordförande i nämnda kommun. Valet av dessa 

föranleddes av att de företräder olika verksamheter, allt från barn och utbildning till 

samhällsbyggnad, samt att de besitter olika partifärg. Tanken var att se om olika verksamheter 

och olika ideologier kunde påverka uppfattningen om målstyrning. I den allra sista av 

intervjuerna valde dock ordförande att vara anonym vilket omkullkastade planerna på att 

prova just dessa teser.  

  

För att förklara och förstå målstyrningsprocessen i Åre kommun samt hur den påverkas av en 

organisation analyseras intervjusvaren utifrån Christensens, Laegreids, Roness & Röviks 

organisationsteori (2005). Organisationsteorin omfattar tre delar; ett instrumentellt perspektiv 

som ser organisationen eller verksamheten som ett verktyg med kapacitet att uppnå mål 

(Christensen et al. 2005, s. 48-49). Ett kulturperspektiv som behandlar organisationskultur, 

det vill säga  hur en organisation formas av normer och värderingar (Christensen et al. 2005, 

s. 52-53) samt ett mytperspektiv som förklarar varför organisationer anammar vissa trender 

och recept (Christensen et al. 2005, s. 76-77). 

 

 1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att tillämpa teorin om målstyrning för att se om och på vilket 

sätt den i så fall överensstämmer med verkligheten och om politiken känner sig påverkade av 

eller kan påverka dess utformning. Frågorna som kommer att vägleda arbetet är: 

 

-Hur går målstyrningen till i Åre kommun? 

-Vilken är politikens roll i målstyrningen? 

-Hur kan organisationsteori förklara målstyrningsprocessen i en organisation? 

 

 1.2 Begrepp/definitioner 

Här följer en förklaring för hur användningen av särskilda begrepp applicerats i uppsatsen. 

 

Fritidspolitiker. Förtroendevalda politiker med arvoderad arbetstid som inte överstiger 40% 

benämns enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) (2016, s. 6) som fritidspolitiker. 
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Förtroendevalda. Politiker som är ledamöter eller ersättare i kommunfullmäktige eller någon 

nämnd kallas för förtroendevalda (Montin 2013, s. 61). 

 

Hel- och deltidsarvoderade politiker. Förtroendevalda politiker vars tjänstgöringsgrad 

överstiger 40% (SCB, 2016, s. 6). Jämför med fritidspolitiker. 

 

Politiker. I uppsatsen menas alltid ledande politiker. Att ordet ledande uteslutits har gjorts för 

att texten ska flyta bättre för läsaren. 

 

Tjänstepersoner versus tjänstemän. I teoridelen används ordet tjänsteperson, vilket dock inte 

angetts i ursprungslitteraturen medan ordet tjänsteman återfinns i empirin då det är 

benämningen politikerna själva använt. Jag använder ordet tjänsteperson då det är 

genusneutralt vilket även myndigheten Institutet för språk och folkminnen förordar (2017). 

 

2. Disposition  

Uppsatsen inleds med ett kapitel om bakgrund och tidigare forskning för att ge en insikt om 

begreppet målstyrning, hur det uppstått, dess effekter och även kritik riktad mot styrformen. 

Därefter följer en beskrivning av den teoretiska analysmodellen som utgörs av Christensens, 

Laegreids, Roness & Röviks tolkning av organisationsteori anpassad till offentlig sektor 

(2005, s. 3-4). Kapitlet följs av ett metodavsnitt som bland annat behandlar aspekter kring 

metodval, material och tillförlitlighet. I nästkommande del presenteras resultatet av 

intervjuerna med nämndordföranden som sedan analyseras i kapitel sju utifrån 

organisationsteorin. Därefter kommer slutsatserna som besvaras uppsatsens frågeställningar. 

Uppsatsen avslutas med en diskussion kring målstyrning. 

 

3. Bakgrund 

3.1 New Public Management  

New Public Management, ofta förkortat NPM, kan ses som en reformvåg som uppkom under 

1980-talet i syfte att marknadsanpassa den offentliga förvaltningen där privata sektorn stod 

som förebild. Den offentliga förvaltningen i Sverige upplevdes efter andra världskriget som 

byråkratisk och svår att påverka samt att den i tuffa ekonomiska tider behövde rationaliseras. 

Under 1970- och 1980-talet riktades även kritik mot förvaltningen att inte vara transparent. 
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Statliga medel utdelades till myndigheter utan några krav på uppföljning om vad 

verksamheten gjort med pengarna. Detta skulle kunna vara en av anledningarna till att NPM 

slog igenom på bred front och i samband med detta började det fokuseras på kostnadskontroll 

och ekonomisk transparens (Ahlbäck Öberg 2014, s. 177). Under influens av NPM har bland 

annat politikens roll begränsats. Från att vara utförare till att istället anta en roll som beställare 

av verksamhet, där uppdraget decimerats till att utforma visioner och mål på längre sikt 

(Montin 2013, s. 100). NPM är dock inget entydigt begrepp utan snarare en samling idéer och 

teorier som rör styrning och förvaltning i offentlig sektor (Almqvist 2006, s. 11). En av 

idéerna som kommit att kopplas till NPM handlar om decentralisering som 

organisationsstruktur (Almqvist 2006, s. 10) och den styrning som i första hand länkas 

samman med decentralisering är målstyrning (Almqvist 2006, s. 91).  

 

3.2 Målstyrningens framväxt 

Det första reformprogrammet i Sverige som anammade idéer från begreppet New Public 

Management (NPM) stod Socialdemokraterna för. Programmet lanserades 1985 under namnet 

Den offentliga sektorns förnyelse med syftet att vitalisera och reformera den offentliga 

sektorn. Ämnen som behandlades var bland annat hur förvaltningen skulle kunna bli mer 

tillmötesgående och kunna influeras av medborgarna samtidigt som förändrade arbetssätt 

skulle leda till mer ändamålsenliga och effektivare verksamheter. Under arbetet med 

reformeringen skiftades fokus från medborgarperspektivet till hur offentlig förvaltning skulle 

styras på det främsta och mest funktionella sättet vilket berodde på att den nytillträdda 

civilministern, Bengt K Å Johansson (S), med bakgrund från Finansdepartementet fick ett 

stort inflytande. Johansson hade nya tankar om styrning och budget vilket ledde till en 

inriktning mot budgetprocess och mål- och resultatstyrning. Under åren har flera 

reformförslag lagts fram av olika regeringar men trots de har det inte präglats av ideologi utan 

av resultatinriktning och samsyn med fokus på att göra den offentliga förvaltningen ännu mer 

effektiv, inte att på något sätt minska dess omfång (Christensen, Laegreid, Roness & Rövik 

2005, s. 159-160). Idag är målstyrning den dominerande styrformen i offentlig sektor (SKL. 

2014, s. 7). 

 

3.3 Målstyrning som styrform 

Enligt Christensen et al. (2005, s. 102) handlar målstyrning om att staka ut en riktning för vad 

en organisation vill uppnå eller förverkliga. Målen syftar till en inverkan på organisationens 
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struktur men kan variera i grad samt att målen ska generera ledande direktiv. Målen kan också 

genom utvärdering leverera information om resultatet som en organisation nått. Beroende på 

hur målen används kan de framstå som diffusa. En fördel med diffusa mål är att ledningen får 

friare tyglar vilket kan underlätta beslutsfattande men kan också generera ovisshet om vart 

ansvaret ligger. Inom offentlig sektor är det vanligt med oklara mål då de ska täcka in flera 

områden och verksamheter som tillsammans skapar ett komplext system Att mål är diffusa 

skulle kunna härstamma ur en kulturell kontext då Sverige präglats av en konsensuskultur där 

det varit viktigt att samarbeta över politiska gränser för att nå resultat (Christensen et al. 2005, 

s. 111-112).  

 

Det ideala tillvägagångssättet för mål- och resultatstyrning utgörs enligt Christensen et al. 

(2005, s. 115) av att politikerna utformar målen som ett resultat av vad medborgarna önskar 

och behöver. Målen ska sedan sjösättas och förverkligas av förvaltningen och därefter 

återrapporteras till politiken. Beroende på om målen nåtts eller ej ska straff eller belöning 

utdelas för att påverka beteenden som inverkat på resultatet. Idealet har dock ofta förblivit ett 

ideal. Problemet anses vara att politikerna blir påverkade från förvaltningen som utvecklat 

egna aktivitetsmål och resultatindikatorer som sedan ligger till grund för de politiska målen 

vilket gör att målen inte blir visionära utan mer handlingsinriktade. Målen har dessutom 

många gånger en tendens att inte bli övergripande för kommunen utan baserade på 

exempelvis organisations- eller enhetsnivå vilket spär på uppdelningen mellan olika 

avdelningar (Christensen et al. 2005, s. 115). Rombach (1991, s. 20) tar upp ett annat 

förhållningssätt till målstyrning som han hävdar har fått genombrott i Sveriges offentliga 

sektor där det görs en uppdelning mellan inriktningsmål och effektmål. Inriktningsmålen ska 

beslutas av politikerna och kan vara diffusa och icke mätbara. Det är sedan effektmålen som 

ska förtydligas och vara mätbara och dessa mål tas fram gemensamt av politiken och 

förvaltningen (Pihlgren och Svensson 1989 se Rombach 1991, s. 20).  

 

Målen ska också definieras på ett sådant sätt att de anger vad som ska uppnås vilket innebär 

att politikerna inte ska tala om hur målet ska uppnås utan vilka de förväntade effekterna är. 

Hur effekterna ska förverkligas är upp till förvaltningen. Detta tankesätt där effekter hamnar i 

fokus istället för processer är något som präglas av NPM-idealet (Almqvist 2006, s. 101-102). 

 



6 
 

3.4 Effekter av målstyrning 

I teorin ska mål och normer styra beteenden som i sin tur reflekterar utfall och verkan. Detta 

resonemang har förts ut i offentliga organisationer där tydliga och klara mål ska vara 

vägledande. Att målen är klara och tydliga genererar dock inte med automatik önskat resultat 

då målen ska uppfyllas av personer eller verksamheter som inte nödvändigtvis håller med om 

målformuleringen. Även omständigheter kan förändras vilket kan göra att målen dels blir 

svårare att få ut i organisationer samt att målen förskjuts. Om organisationsförändringar görs 

måste även målen förändras för att följa utvecklingen. Problem med målstyrning kan uppstå 

då målen exempelvis är för otydliga eller för komplexa att kunna sträva mot vilket resulterar i 

en otydlig styrning. Kritik har också riktats mot NPM och dess sätt att styra med mål då det 

inte tydligt framgår hur en offentlig organisation ska organiseras. Ett annat problem är 

uppföljningen då resultatet inte alltid går att mäta vilket leder till svårighet att veta om målet 

uppnåtts eller ej. Och även om resultatet går att mäta så är det inte säkert att exempelvis en 

ökad kvantitet lett till en högre kvalitet (Christensen et al. 2005, s. 120-121). Att en läkare 

träffar fler patienter under kortare tid behöver inte leda till ökad kvalité (Ahlbäck Öberg 2008, 

s 178). 

 

Ytterligare kritik har riktats mot målstyrning då det i praktiken anses vara en budgetprocess 

där politikerna sätter upp mål samt vilka resultat som förväntas och där förvaltningen sedan 

bestämmer hur de ska infria dessa mål och resultat. Kritiken består i att politiken inte längre 

har kontroll på vilka områden och verksamheter som prioriteras samt hur fördelningen av 

skatteintäkter och andra medel görs vilket bör vara politikens främsta roll (Ahlbäck Öberg 

2008, s. 185-187). Politisk styrning har traditionellt stakat ut en viss riktning genom bland 

annat detaljbeslut vilket inte överensstämmer med målstyrning (Montin 2007, s. 111). 

Behovet av efterhandskontroll har också ökat i och med införandet av målstyrning. Politikerna 

är ansvariga inför medborgarna och behöver därför få information om hur förvaltningen 

agerar (Ahlbäck Öberg 2008, s 185-187).  

 

4. Teoretisk analysram  

4.1 Organisationsteori 

Enligt Christensen et al. (2005, s. 3-4) har organisationsteori vanligtvis fokuserat på ekonomi 

och kostnadseffektivitet och främst varit anpassad till privat sektor. De har därför utformat en 

organisationsteori anpassad till offentlig sektor som väver in värden såsom demokrati och 



7 
 

politik där fokus läggs på förutsättningar för verksamheten såsom dess betydelse, kunnande 

och makt. Teorin antar ett instrumentellt perspektiv ihop med två institutionella. Dessa 

perspektiv är indelade i tre kategorier; det instrumentella, det kulturella och mytperspektivet 

som beskrivs mer ingående nedan.  

 

4.2 Det instrumentella perspektivet 

Det instrumentella perspektivet ser på offentliga organisationer som ett redskap eller ett 

instrument att nå det uppdrag som samhället eller ledningen gett dem. Organisationen kan 

hämmas i sitt arbete med att uppnå målen dels genom mål-medelförståelse och dels genom 

andra aktörer som är inblandade i processen (Christensen et al. 2005, s. 48-49). Mål och 

medel handlar om vilka åtgärder som tagits av organisationen och om det resulterat i att målet 

nåtts eller ej (Christensen et al. 2005, s. 33). Detta perspektiv kombineras med ett 

målrationellt ideal som innebär att ledningen vid tillfälle har chans att göra förnuftiga och 

ändamålsenliga beräkningar samt att nyttja en hierarkisk styrning för att utöva en politisk och 

social tillsyn över involverade aktörer (Christensen et al. 2005, s. 49). En hierarkisk styrning 

bygger på den överordnades rätt att delegera nedåt i organisationen och kräver i sin tur en 

återrapportering från den underordnade (Christensen et al. 2005, s. 36).  

 

4.3 Det kulturella perspektivet 

Det kulturella perspektivet kopplas samman med organisationskultur. Organisationskultur 

benämns ofta som ”något som sitter i väggarna”. Den består av informella normer och 

värderingar som styr verksamheter men som kan vara svåra att sätta fingret på (Christensen et 

al. 2005, s. 52-53). I politisk-administrativa system präglas organisationskulturen av normer 

och värderingar som rör lojalitet och neutralitet. Förvaltningen bör vara lojal mot den 

politiska ledningen men hålla sig neutral i fråga om partipolitik. Om förvaltningen är alltför 

följsam gentemot politiken kan det leda till problem om och när den politiska ledningen 

förändras. Är förvaltningen däremot alltför neutral kan det försvåra för politiken att få igenom 

sina beslut. Värden som lojalitet och neutralitet ska även vägas samman med sakkunniga 

normer. Detta betyder att förvaltningen ska vara lojal mot den politiska ledningen men 

samtidigt fatta beslut utifrån sin yrkeskompetens. Sist men inte minst ska förvaltningen 

förhålla sig till professionella värde- och faktapremisser (Christensen et al. 2005, s. 67-68). 

När organisationskultur växer fram skapas en värdemässig grund för politiken och 

förvaltningen som gör att det finns moraliska och etiska värderingar att förhålla sig till och 
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inrätta sig efter. Detta skapar ett förtroende mellan politiken och förvaltningen där tilliten från 

förvaltningens sida bygger på värderingar som de delar med ledningen och där ledningen har 

tillit till förvaltningen genom en ömsesidig normgivande utgångspunkt (Christensen et al. 

2005, s. 73). 

 

4.4 Mytperspektivet 

Mytperspektivets grundläggande tanke handlar om att organisationer anpassar sig efter 

rådande normer om hur de bör vara designade beroende på den sociala miljö de verkar i. 

Normerna kan antas enbart som ett sätt att visa en fasad utåt och behöver därför inte leda till 

exempelvis någon förbättring för verksamheten. Oftast följer dessa mytperspektiv moden där 

idéer och tankar kan vara aktuella under en viss period för att sedan ersättas av någon ny 

modell. En myt kan ses som ett legitimerat recept på hur en organisation eller delar av den 

ska designas. Receptet har varit framgångsrikt i andra organisationer vilket gör det attraktivt 

(Christensen et al. 2005, s. 76-77). Myterna går inte alltid att spåra till varför de uppkommit 

vid en viss tidpunkt eller av vem men det finns recept som kan spåras och kopplas genom sin 

formulering och utbredning till särskilda aktörer. Det finns flera grupper som är med och 

sprider dessa recept och inom offentlig sektor är några av de tunga internationella instanserna 

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Eurepeiska Unionen, 

Förenta Nationerna, Internationella valutafonden och Världsbanken. Dessa influerar även 

svenska instanser såsom Statskontoret, Ekonomistyrningsverket och Sveriges Kommuner och 

Landsting som ger ut egna recept baserade på svenska förhållanden (Christensen et al. 2005, 

s. 83-84).  

 

4.5 Teoretisk sammanfattning 

Perspektiven används i syfte att ge möjliga förklaringar till politikens delaktighet och 

inflytande i målstyrningsprocessen. Nedan har jag sammanställt vad de olika perspektiven 

främst pekar på och hur de skiljer sig från varandra med förhoppning om att underlätta för 

läsaren.  

Figur 1. 

Perspektiv Applicering Påverkan Fokus 

Instrumentella Verktyg Top-down Resultat 

Kulturella Tradition Inre Förlopp 

Myt Recept Yttre Adaptering 
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5. Metod 

5.1 Urval och avgränsning 

Valet av Åre kommun kom sig dels av att de har en inarbetad målstyrningskedja samt att jag 

under våren fått ett vikariat inom samma kommun. Detta i en roll med ett övergripande ansvar 

för målstyrnings- och kvalitetsprocessen vilket gjorde det extra intressant att undersöka 

målstyrningen utifrån politikens synvinkel. I Åre kommun finns det sex olika nämnder; 

kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, områdesstyrelsen i 

Kall, samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden (Åre 2018). Jag planerade att intervjua 

ordförande för alla dessa nämnder för att få ett brett underlag men efter dialog med 

ordförande för områdesstyrelsen i Kall tog vi ett gemensamt beslut att utelämna denna nämnd 

då den är något av en udda fågel i sammanhanget. Ordförande där är direktvald av folket och 

har inte någon partitillhörighet (Åre kommun 2018). Att metodvalet föll på intervjuer tedde 

sig naturligt i syfte att kunna kartlägga hur målstyrningen de facto går till i Åre kommun. Det 

hade blivit svårt att få fram samma information genom till exempel en enkät. Urvalet av de 

olika nämndordförande grundades dels på olika partitillhörighet då jag ansåg att det skulle 

vara intressant att se om olika partitillhörighet hade olika syn på målstyrning men också om 

olika verksamheter hade olika uppfattning om målstyrning. Vid sista intervjun valde dock 

respondenten att vara anonym vilket gjorde att jag fick anonymisera alla ordförande och 

därmed heller inte kunna påvisa skillnader i partitillhörighet eller nämnd då det hade varit 

möjligt att spåra respektive ordförande.   

 

5.2 Tillvägagångssätt 

För att besvara mina frågeställningar genomförde jag respondentintervjuer med de fem 

nämndordförande i Åre kommun. Tre av intervjuerna utfördes ansikte-mot-ansikte och två 

intervjuer skedde via telefon. Vid respondentintervjuer är det intervjupersonen och dess 

uppfattning som är av intresse. Respondenterna får alla svara på samma frågor för att svaren 

sedan ska kunna sorteras och bearbetas i förhållande till det som undersöks (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson & Wägnerud 2012, s. 228). Esaiasson et al. (2012, s. 229) delar upp 

respondentintervjuer i två kategorier; samtalsintervjuundersökningar och 

frågeundersökningar. Frågeundersökningen har färdiga frågor med fasta svarsalternativ 

medan samtalsintervjuundersökningen bygger på ett interaktivt samtal mellan respondenten 

och forskaren men även här är frågorna satta i förväg. Samtalsintervjuer används ofta för att 

få fram respondenternas upplevelser på ett systematiskt sätt för att därefter kunna tolka 
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materialet (Esaiasson et al. 2012, s. 229) vilket är tillvägagångssättet jag använde mig av. 

Frågorna ställdes på samma sätt, i samma ordning till samtliga ordförande för att underlätta 

systematiseringen och analysen av svaren. För att intervjusvaren skulle bidra på ett adekvat 

sätt till min undersökning skaffade jag mig först en förförståelse för ämnet genom att läsa in 

mig på målstyrning. Därefter formulerades intervjufrågor vars svar jag ansåg skulle bli 

relevanta för att i sin tur besvara uppsatsens frågeställningar. Intervjusvaren, som antecknades 

ned under intervjutillfället, sammanställdes genom att sorteras in under respektive fråga och 

därefter kunde uppfattningar och mönster urskiljas. Svaren analyserades sedan utifrån 

organisationsteorin i syfte att ge svar på mina frågeställningar. Den som är uppmärksam kan i 

bilaga 1 se att det finns frågor som inte bara rör målstyrning. Ursprungstanken var att 

undersöka om den professionalisering som skett av politikerrollen på något sätt hade påverkat 

politikens roll i målstyrningsprocessen. När uppsatsskrivandet kommit en bra bit på väg 

upptäckte jag och min handledare att delen om politikens professionalisering kommit lite ”vid 

sidan av” och att fokus låg på målstyrning. Jag tog därför beslutet att gallra bort delen om 

politikens professionalisering och bara rikta in uppsatsen på målstyrning.  

 

5.3 Tillförlitlighet och räckvidd 

Jag valde att göra en kvalitativ fallstudie vilket betyder att endast en kommun har studerats. 

Enligt Halperin & Heath (2017, s. 212) och Esaiasson et al. (2012, s. 108-109) går det dock 

inte att göra en fallstudie utan att göra jämförelser. Detta instämmer jag i då jag dels jämför 

teorin om målstyrning mot praktiken och dels jämförs de olika ordförandes uppfattning om 

målstyrning.  

 

Det finns flera fördelar med en fallstudie enligt Halperin & Heath (2017, s. 217). Bland annat 

påvisar fallstudien oftast ett tydligt samband mellan teorin och empirin genom att analysen får 

utrymme att bli detaljerad och väl underbyggd. Detta brukar leda till en hög intern validitet. 

Baserat på detta anser jag den interna validiteten i studien vara god genom att det finns en röd 

tråd mellan teori och empiri samt att analysen fått ett förhållandevis stort utrymme med 

adekvata motiveringar. Fallstudien har dock sina uppenbara begränsningar gällande 

generaliserbarhet, det vill säga att resultatet är baserat till en kontext och att det egentligen 

inte går att uppvisa något reellt samband förrän samma studie upprepats i andra kontexter 

(Halperin & Heath 2017, s. 217). Detta knyts an till extern validitet som avgör i vilken 

omfattning slutsatserna kan appliceras till ett större urvalsunderlag eller till ett större socialt 

sammanhang (Esaiasson et al. 2012, s. 58). Den externa validitetens svaghet som nämnts ovan 
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ger mig således inte fog för att hävda att studien har någon större räckvidd. Detta gör dock, 

enligt min mening, inte uppsatsens innehåll mindre intressant.  

 

Validitet delas till att börja med upp i två begrepp; begreppsvaliditet och resultatvaliditet 

(Esaiasson et al. 2012, s. 57). Begreppsvaliditet innebär att den teoretiska 

begreppsförklaringen ska överensstämma med den operationella indikatorn och 

resultatvaliditet kan enkelt uttryckas i frågan: mäts det som ska mätas? Frågan kan besvaras 

först när empirin är på plats. Målstyrning är ett begrepp som är väl dokumenterat där den 

operationella indikatorn, alltså hur målstyrning går till i praktiken också finns styrkt av flera 

forskare. Jag anser därför att begreppsvaliditeten i undersökningen kan ses som god då jag 

inte hittat några motstridiga källor. Resultatvaliditeten bör bedömas med viss ödmjukhet då 

det empiriska materialet består av intervjusvar. Jag anser att frågorna jag ställt motiverar till 

ett positivt svar på frågan om det som mätts är det som skulle mätas men eftersom 

intervjuerna genomförts på egen hand blir det svårt att avgöra om jag kan ha missuppfattat 

eller tolkat några av svaren på ett annat sätt än vad respondenten menade. Validiteten ska 

också bedömas utifrån extern och intern validitet (Esaiasson et al. 2012, s. 58) vilket redan 

gjorts ovan. 

 

6. Resultatredovisning 

6.1 Åre kommuns ledningssystem 

Åre kommuns ledningssystem bygger på målstyrning. Målstyrningskedjan tar sin början i de 

politiska direktiven. I direktiven anges de politiska intentionerna och dessa ska ligga till grund 

för hur verksamheterna handlar. De politiska intentionerna samt kommunens vision fastställs 

av kommunfullmäktige. Utifrån direktiven och visionen tar kommunfullmäktige beslut om 

inriktningsmålen som ska ha ett långsiktigt perspektiv. Slutligen formuleras effektmål som är 

baserade på inriktningsmålen. Effektmålen ska tas gemensamt av varje nämnd tillsammans  

med respektive kommunkontor och dessa ska visa vad nämnden vill uppnå för resultat med de 

resurser de tilldelats (Åre kommun 2018, s. 9). 

 

 

Figur 2. Källa: Åre kommun 2018, s. 9. 

Politiska 

direktiv Inriktningsmål Effektmål 



12 
 

6.2 Att sätta mål 

Utifrån målkedjan i figur 2, s. 11, ansåg jag det intressant att ta reda på om politiken de facto 

är inblandad i alla tre delar och huruvida de har någon diskussion med förvaltningen under 

någon av delarna. Detta då det enligt den ideala målstyrningskedjan ska vara politikerna som 

sätter målen (Christensen et al. 2005, s. 115) samtidigt som förvaltningen, enligt Åre 

kommuns målstyrningskedja, ska vara involverad i att ta fram effektmålen.  Det framkommer 

under intervjuerna att de olika nämnderna arbetar på olika sätt i denna kedja. Ordförande A 

uppger att politiken är inblandad i alla tre nivåer samt att förvaltningen involveras genom en 

workshop om inriktningsmålen. A har även en dialog med förvaltningschefen. Ordförande B 

svarar också att de är involverade på alla tre nivåer men här är förvaltningen mer inkopplad då 

B uppger att förvaltningen dels ingår i diskussionen gällande de nämndspecifika målen 

(effektmålen) men att de även tar in deras synpunkter på ett inom- och 

omvärldsspaningsseminarium där de pratar om de politiska direktiven och hur nya lagar och 

lagkrav kan komma att påverka deras verksamhet. Vidare uppges att förvaltningen ibland kan 

sakgranska de politiska intentionerna samt att de är delaktiga i inriktningsmålen. Ordförande 

C svarar att de (politiken) beslutar om de politiska direktiven och inriktningsmålen men i 

dialog med förvaltningen. De politiska direktiven uppges vara majoritetens vilja och de 

bestämmer vilka områden som ska vara prioriterade, till exempel barnomsorg eller skola och 

utifrån det formas inriktningsmålen. Politiken är inte med och påverkar effektmålen utan att 

det är upp till nämnderna och dessa ska vara mätbara. Nämnden har dialog framför allt med 

förvaltningskontoret och kommunchefen. C betonar också att målen ska vara genomförbara, 

att det inte är någon idé att sätta mål som inte går att genomföra. Ordförande D uppger att de 

politiska direktiven tas av majoriteten, att effektmålen tas av nämnderna men att 

inriktningsmålen inte är lika politiska. Gällande nämndmålen (effektmålen) förs det alltid 

diskussion med förvaltningen. Ordförande D säger även att det sällan förs diskussion kring 

effektmålen på kommunfullmäktige vilket hen dock tycker att det borde. Men å andra sidan, 

uppger ordförande D, är det ganska komplext i och med dels heltidsarvoderade politiker och 

dels rena fritidspolitiker som inte är insatta på samma sätt. Ordförande E uppger att de är med 

i alla tre delar. I de politiska direktiven är förvaltningen inte inblandad men för de andra 

delarna har de workshops där de pratar om inriktnings- och effektmålen och där 

tjänstemännen är med och bestämmer vad de ska titta på.  
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6.3 Uppföljning av målen 

Målstyrning bygger på att förvaltningen återrapporterar till politiken för att politiken ska 

kunna utkräva ansvar och hållas informerad om verksamheten (Christensen et al. 2005, s. 

115) och nämndordförande fick frågan om de får den återrapportering de behöver. Samtliga 

ordförande svarade att de får återkoppling vid varje tertial och att denna information fyller 

deras behov. Ordförande A lade till att hen även var nöjd med informationen de får om mål 

som inte kommer att uppnås. Ordförande B, C och D angav att det arbetats med målen genom 

att dels försöka göra dessa så mätbara som möjligt och dels att se om det är rätt sätt att mäta 

på eller om de ska ha ett annat mål. De har även minskat målen från år till år, det går inte att 

mäta allt uppgav ordförande D. 

 

6.4 Måluppfyllelse  

I det ideala tillvägagångssättet för mål- och resultatstyrning som beskrivits i teoriavsnittet ska 

bestraffning vara en påföljd för mål som inte nås. Detta för att förändra beteenden som 

påverkat resultatet (Christensen et al. 2005, s. 115). För att ta reda på hur politikerna i Åre 

kommun förhåller sig till denna del i målstyrningsidealet ställdes frågan om hur de agerar om 

målet/målen inte uppfylls. Ordförande E uppgav att återrapporteringen oftast kommer med en 

förklaring där de (tjänstemännen) redan har analyserat orsaken till varför målet inte nåtts. Om 

nämnden är nöjd med svaret görs inget men om de anser att förvaltningen inte grävt ordentligt 

i orsaken kan de be om en redogörelse där någon från förvaltningen får komma och 

informera. Skulle det landa tillbaka på att nämnden gjort en felaktig prioritering då hålls det i 

minnet till nästa budgetarbete. Oftast har tjänstemännen tagit fram ett nytt förslag då. 

Ordförande A svarade att de inte hamnat i den situationen under dennes tid och att hen därför 

inte vet hur de skulle agera. Däremot känner sig ordförande trygg i målarbetet och skulle ett 

mål inte uppfyllas har de ett arbete kring det och en tät dialog med förvaltningschefen. 

Ordförande B angav att de då behöver ta reda på varför målet inte nåtts. Om det är en stor 

avvikelse ber de om återrapportering från förvaltningen, annars har de en dialog kring hur de 

ska tänka om målet till nästa år. Avvikelser ska alltid ha en förklaring men oftast finns det 

vettiga anledningar till att målen inte nåtts enligt ordförande. Ordförande D tog upp att 

reaktionen kan variera beroende på anledningen till att målet inte nåtts. Skulle det bero på att 

någon tjänsteman inte gjort jobbet måste det diskuteras. Ibland kanske målet inte mätts. Till 

exempel att SCB (Statistiska Centralbyrån) inte gjort en undersökning detta år. Ordförande C 

svarade att om målet inte uppfylls blir det en reaktion som kan variera från fall till fall. Det 

kan dock finnas en vettig förklaring till varför målet inte nåtts. T ex att det inte går att mäta 
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och då måste det föras en diskussion om det är rimligt att ha detta mål. Ordförande C sade 

vidare att ibland måste det läggas resurser för att kunna nå målet exempelvis personal, lokaler, 

pengar eller liknande som politiken måste besluta om.  

 

6.5 Rollfördelning  

Kopplat till målstyrningsidealet finns det också en tydlig uppdelning mellan politiken och 

förvaltningen i vad som förväntas av vardera parten. Politiken ska ta besluten och 

förvaltningen förväntas implementera dessa och återrapportera till politiken (Christensen et al. 

2005, s. 115). Således ställdes frågan om det finns en tydlig rollfördelning mellan nämnden 

och förvaltningen. Alla ordförande svarade samstämmigt ja på frågan. Ordförande C ansåg att 

fördelningen är solkar. Hen vill inte rota i detaljer men säger att många gör det. Hur-frågan är 

inte dennes kompetensområde utan vad och att. Vad ska göras och att det ska göras men hur 

ska expertisen sköta, enligt C. Ordförande B instämmer också och tycker att det oftast 

fungerar bra. ”Det kan finnas tillfällen när det rört sig om extraordinära händelser där vi 

politiker dykt in i hur, till exempel en stor spargrej, då vill vi ha detaljer”, säger B. 

Ordförande D berättar att de genom värdegrundsarbete ihop med förvaltningen pratar om 

rollfördelning men att uppdelningen vad och hur är svårt. D uppger vidare att det ibland finns 

en gråzon som man måste våga ge sig in i och att kontinuerliga träffar med förvaltningen är 

viktigt för att hitta ett bra samarbete, att det är helt avgörande. Både ordförande A och E säger 

att de som politiker oftare är inne på tjänstemännens område och att de kan vara inne och peta 

i detaljer men att de ska styra hur samt att det är en balansgång som inte är helt lätt.  

 

6.6 Åsikter om målstyrning  

Målstyrning är som tidigare konstaterats den modell som används i Åre kommun för 

politikerna att styra och därför ställde jag först en fråga om vad de anser om målstyrning och 

därefter om de skulle vilja styra på något annat sätt. Ordförande C svarade att målstyrning är 

svårt och utvecklade sitt svar med att målen inte får vara flummiga utan måste vara mätbara. 

Att säga ”bygga fler bostäder” blir fel eller att de ska bli bättre på miljö, vad betyder det? Det 

måste enligt C preciseras. Ordförande C berättade också att hen var med då kommunen 

började med målstyrning. På den tiden fanns det hur många mål som helst. Allt skulle mätas, 

stort som smått. C anser att de nu har kommit till en nivå som möjliggör att målen kan följas 

upp.  Målen måste också hålla över tid för att de ska kunna följa utvecklingen av målen. Om 

målen byts ut år från år går de inte att jämföra. För mycket mål gjorde att C ifrågasatte 
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målstyrningen men uppger att de har kommit mycket längre de senaste åren men samtidigt 

finns viss kritik kvar gentemot målstyrning då kommunen är mångfacetterad med många olika 

typer av verksamhet som inte alla passar för målstyrning. Ordförande B uppgav att 

målstyrning känns som en fortsättning för att jobba effektivt och kunna samverka mellan 

avdelningar och kontor samt att det är transparent med målstyrning. Ordförande D tror att det 

finns olika uppfattningar om målstyrning på olika nivåer. Politiken anser det vara dagens sätt 

att mäta på medan hen tror att tjänstemännen på olika nivåer undrar varför de håller på med 

det här, speciellt längre ner i kedjan; exempelvis mellancheferna. D sade även att det hela 

tiden måste upprepas varför vissa siffror ska levereras annars finns det en oförståelse hos 

förvaltningen kring varför. Det måste återkopplas tydligt och då tror D att målstyrning 

fungerar alldeles utmärkt. Ordförande A anser att målstyrning fungerar mycket bra. Framför 

allt när de ser att de politiska direktiven får mer och mer tyngd samt att de får återrapportering 

månads- och tertialvis. Ordförande E är också positiv överlag och tycker att målstyrning gör 

att det finns en röd tråd i saker och ting. Viss kritik finns dock och hen uppger att styrningen 

ibland kan kännas lite fyrkantig och att hen önskar att målen inte alltid måste vara en prioritet- 

att man kan behöva styra ibland. 

 

Ingen av nämndordförande svarade direkt ja på frågan om de skulle vilja styra på annat sätt 

utan genomgående var de nöjda och hade svårt att komma på hur de annars skulle styra. 

Målstyrningen kan enligt ordförande D utvecklas och förfinas samtidigt som ett dåligt resultat 

inte får tas bort och på sätt mörkas. Ett sådant mål måste undersökas varför det inte fungerat. 

Ordförande C anser att de styr och driver genom mål. För att exempelvis nå målet att öka 

antalet invånare i kommunen är det viktigt med bostadsbyggande, barnomsorg och skola och 

det är där politiken måste komma till skott och vara drivande. Hen tar även upp att de i 

nämnden ”lägger ner krutet på ärenden” och att det är där de kan styra. Ordförande E 

uttrycker att hen skulle tycka att det vore skönt med en mer detaljerad vision från början. Till 

exempel formuleringen: Vi ska ha en bra skola. Den formuleringen blir lite platt och det kan 

finnas olika vägar fram till detta. Ordförande E säger vidare att de behöver vara lite mer 

detaljerade när de börjar med de politiska direktiven.  
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7. Analys 

7.1 Att sätta mål 

Kopplat till den ideala målstyrningskedjan avviker målstyrningsarbetet i Åre kommun 

avsevärt från teorin då förvaltningen är med i stora delar, i vissa nämnder alla delar, och 

påverkar målen som politiken beslutar om. Då ingen av politikerna tar upp det faktum att 

förvaltningen är mer inblandad i målstyrningen än idealet säger skulle det kunna kopplas 

samman med det kulturella perspektivet och en organisationskultur där ett arbetssätt ”sitter i 

väggarna” (Christensen et al. 2005, s. 52-53) och helt enkelt inte ifrågasätts. 

Organisationskultur kan bygga på ett ömsesidigt förtroende mellan politik och förvaltning 

som bottnar i en gemensam syn på moral och etik (Christensen et al. 2005, s. 73) vilket skulle 

kunna förklara uppkomsten till varför detta arbetssätt etablerats och befästs och därmed inte 

kritiseras.  

 

7.2 Uppföljning av målen 

Enligt Christensen et al. (2005, s. 49) kan ett målrationellt ideal kombineras med det 

instrumentella perspektivet vilket vid tillfälle kan ge ledningen möjlighet att göra rationella 

övervägningar och använda en hierarkisk styrning för att få uppsikt över, i detta fall, 

förvaltningen. En hierarkisk styrning grundar sig i den överordnades rätt att delegera nedåt 

och kräva återrapportering uppåt (Christensen et al. 2005, s. 36). Detta perspektiv går att 

applicera på fasen i målstyrningen som kräver återrapportering och skulle då visa på att 

politiken har en överordnad roll som utkräver återrapportering från förvaltningen. Samtidigt 

har jag inte fått intrycket från någon ordförande att de använder sin makt på det sättet utan att 

rapporteringen kommer utan krav från politiken då det är inarbetat inslag i förvaltningens 

ordinarie arbetssätt. Att alla ordförande säger sig vara nöjda med återrapporteringen tror jag 

inte beror på att de nyttjat sin makt utan snarare att det förekommit en dialog där politiken kan 

ha uttryckt vissa önskemål men utan att utöva påtryckningar. 

 

7.3 Måluppfyllelse 

I det instrumentella perspektivet finns en syn på offentliga organisationer som ett verktyg för 

att klara av den uppgift som samhället eller ledningen gett dem. Uppgiften eller målet kan 

försvåras genom att mål- och medelförståelse saknas eller att andra aktörer är inblandade som 

kan påverka utfallet. Även här kan den hierarkiska styrningen appliceras för att utöva kontroll 

och påverkan (Christensen et al. 2005, s. 48-49). Politikerna är ansvariga inför medborgarna 
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att nå de mål de satt upp och skulle därför, enligt min åsikt, vara mycket angelägna om att 

dels nå målen men också besitta tillräcklig information om varför målet/målen inte nåtts. 

Politiken har förvaltningen till förfogande för att nå målen och görs inte detta kan de enligt 

det instrumentella perspektivet och ett målrationellt ideal utöva hierarkisk styrning och 

utkräva återkoppling. Samtliga ordförande säger att de har en dialog med förvaltningen om ett 

mål inte uppfylls men endast två anger att de kräver en utförligare förklaring. Detta anser jag 

tyder på att de inte använder sig av någon hierarkisk styrning utan istället riktar in sig på 

medel- och målförståelse som appliceras både på förvaltningen och den egna styrningen.  

 

7.4 Rollfördelning 

Frågan om rollfördelning ställdes på ett öppet sätt och politikerna kopplade inte ihop 

rollfördelningen med målstyrningskedjan. Hade de gjort det, anser jag att svaret borde ha 

blivit nej i och med att de uppgett att förvaltningen faktiskt är involverad i processen att ta 

fram målen och att uppdelningen mellan rollerna därmed inte är helt tydlig. Däremot är det 

intressant att se hur alla, oberoende av varandra, kom in på frågan om vad och hur. Montin 

(2013, s. 65-66) uppger att forskningen säger att förtroendevalda lägger sig i för mycket 

detaljfrågor och här anser flera av ordförande att det stämmer, att de lägger sig i detaljer, trots 

att de själva är politiker. Jag skulle vilja säga att den här självkritiken från politikerna kommer 

sig av en organisationskultur som präglar verksamheten men är samtidigt nyfiken på hur den 

har etablerat sig då jag menar på att den är paternalistisk, sett ur politikens synvinkel. Hur har 

förvaltningen lyckats etablera en kultur där politiken ifrågasätter sitt eget handlande? Eller 

kan det bero på yttre påverkan från andra aktörer som satt sin prägel på organisations-

kulturen? Kanske kan mytperspektivet förklara varför politikerna anser att de inte ska lägga 

sig i hur saker ska skötas. Att hur har blivit ett legitimerat recept (Christensen et al. 2005, s. 

76-77) där stora aktörer upprepar budskapet. I detta fall skulle alltså mytperspektivet, enligt 

mitt resonemang, ha bidragit till organisationskulturen. 

 

7.5 Åsikter om målstyrning  

En ordförande är mera kritisk till målstyrning men anser ändå att arbetet gått framåt genom att 

de numera har ett rimligt antal mål att mäta. Övriga ordförande är positiva till målstyrning och 

ingen svarade ja på frågan om de skulle vilja styra på något annat sätt. Målstyrning infördes i 

Sverige för den offentliga sektorn i mitten på 1980-talet (Christensen et al. 2005, s. 159-160) 

och kan knytas an till mytperspektivets grundtanke om att organisationer adapterar sig till 

gängse normer för kontexten de befinner sig i. Det är vanligt att mytperspektivet följer trender 
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och således förändras allt eftersom trenderna växlar samt att myten kan ses som ett legitimerat 

recept. Om receptet varit framgångsrikt i andra organisationer växer dess popularitet 

(Christensen et al. 2005, s. 76-77). Att målstyrning har framstått som ett populärt recept sedan 

det infördes är tydligt då det är den gängse styrmodellen i offentlig sektor i Sverige idag 

(SKL. 2014, s. 7). Samtidigt följer inte detta utvecklingen av mytperspektivet då receptet 

vanligtvis följer trender och byts ut allteftersom. Jag menar på att det gått från att vara ett 

legitimerat recept till att ha blivit ett institutionaliserat recept då politikerna inte ifrågasätter 

målstyrningsmodellen och heller inte ser några andra alternativ till styrmodell 

 

8. Slutsatser  

8.1 Slutsats 1 

Frågeställning: Hur går målstyrningen till i Åre kommun? 

Enligt Åre kommuns målstyrningskedja finns ett tydligt förfarande där politiken anger de 

politiska direktiven, därefter beslutar kommunfullmäktige vilka inriktningsmål kommunen 

ska ha och dessa bryts sedan ner på nämndnivå i effektmål. Effektmålen ska tas fram 

gemensamt av respektive nämnd tillsammans med förvaltningen (Åre kommun 2018, s. 9). 

Enligt fyra av fem ordföranden är politiken inblandad i alla tre delar; politiska intentioner, 

inriktningsmål och effektmål, vilket överensstämmer med målstyrningskedjan. En ordförande 

anger att politiken inte är engagerad i effektmålen utan att nämnden tillsammans med 

förvaltningen tar fram effektmålen men då en nämnd består av politiker anser jag att politiken 

visst är involverad vilket också gör att arbetssättet överensstämmer med målstyrningskedjan. 

Därefter skiljer sig arbetssätten åt i de olika nämnderna. Ingen nämnd arbetar strikt utifrån 

Åre kommuns målstyrningskedja där förvaltningen endast nämns i arbetet med effektmålen. I 

alla nämnder är förvaltningen mer involverad än så; i två av fem nämnder involveras 

förvaltningen i alla tre delar och i övriga tre nämnder är förvaltningen med i dialogen kring 

inriktnings- och effektmål. 

 

8.2 Slutsats 2 

Frågeställning: Vilken är politikens roll i målstyrningsprocessen? 

Politiken anger de politiska direktiven som är starten för målstyrningsprocessen. Direktiven 

bryts sedan ned i inriktnings- och effektmål som politiken beslutar om. Nämnderna och dess 

ordförande följer sedan upp målen genom månads- och tertialrapporter som förvaltningen 



19 
 

levererar. Politiken ska ha det övergripande ansvaret för vad som ska göras medan 

förvaltningen förväntas sköta hur.  

 

8.3 Slutsats 3 

Hur kan organisationsteori förklara målstyrningsprocessen i en organisation? 

Organisationsteori och dess tre delar; instrumentella perspektivet, kulturperspektivet och 

mytperspektivet ger möjliga förklararingar till de olika delarna av målstyrningsprocessen som 

hanterar fastställande av mål, uppföljning av mål, måluppfyllelse samt rollfördelning. 

 

Arbetssättet för att fastställa mål avviker gentemot teorin då förvaltningen har ett stort 

inflytande vilket förklaras av en inpräntad organisationskultur som härrör ur 

kulturperspektivet och som bygger på en tillit mellan politiken och förvaltningen (Christensen 

et al. 2005, s. 73).   

 

Det instrumentella perspektivet har en syn på organisationen som ett verktyg för att nå målet. 

Som ett medel för organisationen att använda finns hierarkisk styrning som bygger på den 

överordnades rätt att delegera nedåt och kräva återrapportering uppåt (Christensen et al. 2005, 

s. 48-49). Detta perspektiv appliceras på uppföljningen av målen samt politikens ansvar för 

måluppfyllelsen och ges som en förklaring till arbetsprocessen.  

 

Rollfördelningen mellan politiken och förvaltningen i målstyrningsprocessen förklaras som en 

uppkomst genom både kultur- och mytperspektivet. Rollfördelningen skulle kunna härröras ur 

en organisationskultur som kan ha etablerats genom mytperspektivet där ett budskap blivit ett 

legitimerat recept genom andra aktörer (Christensen et al. 2005, s. 76-77). I detta fall är det 

frågan om vad och hur som tycks ha blivit ett legitimerat recept. 

 

9. Avslutande diskussion  

I sökandet efter politikens egen syn på styrning var det desto lättare att finna material om 

ledande chefer i förvaltningen och hur de ser på sitt chefskap i den offentliga sektorn, bland 

annat kopplat till den politiska styrningen. Jag finner det intressant att det oftast fokuseras på 

förvaltningen och inte på politiken eftersom det är politiken som förväntas styra. Enligt 

Montin (2013, s. 100) har politiken under influens av NPM begränsats i sin roll som utförare 

och istället antagit en roll som beställare av verksamhet och där uppdraget reducerats till att 
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utforma visioner och mål på längre sikt. Under intervjuerna med politikerna fick de frågan om 

hur de ser på målstyrning och om de skulle vilja styra på något annat sätt. Svaren förvånade 

mig då alla ansåg att målstyrning fungerar bra och att de inte funderat på något annat sätt att 

styra. Ingen uttryckte någon oro om att deras roll skulle ha decimerats.  

 

Att målstyrning fått en sådan central roll i kommunal verksamhet anser jag vara något av en 

paradox. Politiken ska styra men deras uppdrag reduceras allt eftersom på bekostnad av 

förvaltningens inflytande och detta verkar inte politikerna märka eller bekämpa utan snarare 

uppmuntra genom att förfina målstyrningen och involvera förvaltningen i högre grad. Jag 

trodde på förhand att intervjusvaren skulle vara riktade med kritik mot målstyrning och att 

politikerna skulle se sin roll som begränsad gentemot förvaltningen. Istället pratades det 

mycket om dialog och kommunikation med ledande tjänstepersoner. Kan det vara så att 

målstyrningen faktiskt fungerar så tillfredsställande att politikerna är nöjda eller har de blivit 

indoktrinerade i NPM- tänket? Rombach skrev 1991 (s. 35) i sin bok ” Det går inte att styra 

med mål”: 

Pihlgren och Svensson (1989) tycks trots detta tro att målstyrning blir 90-talets ledningsform för 

offentlig sektor. Boken ”Det går inte att styra med mål” talar för att det inte kommer att bli så. 

Vem som fick rätt vet vi säkert om tio år. 

 

Nu har det gått nästan 30 år och det kan enkelt konstateras att Rombach inte var den som fick 

rätt.  

 

Regeringen har tillsatt en delegation kallad Tillitsdelegationen som bland annat fått i uppdrag 

att se över styrningen i offentlig sektor och hur den kan blir mer tillitsbaserad 

(Tillitsdelegationen 2017, s. 25). I en rapport de tagit fram lyfter de behovet av tillit mellan 

förvaltningen och den politiska huvudmannen och att denna tillit ska byggas på att politiken 

inte detaljstyr. Rapporten tar också upp målstyrningen som bör begränsas till ett mindre antal 

mål och som därigenom ska skapa utrymme för förvaltningen att styra sin egen verksamhet, 

allt baserat på tillit från politiken (Bringselius 2017, s. 18). Det låter i mina öron som att 

målstyrningen fortsatt är här för att stanna, dock i något modifierad form samt att utrymmet 

för politiken fortsatt minskas. Med detta i åtanke är det lätt att börja fundera på demokratin 

och dess utveckling. Om de folkvalda politikernas roll minskas allt eftersom sätts den lokala 

demokratin ur spel. Hur påverkar det medborgarnas inflytande? Mycket av den lokala 

politiken upplever jag präglas av konsensus mellan partierna vilket å ena sidan skulle kunna 
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tala för att det inte spelar särskilt stor roll att politikens roll minskas. Det skulle dessutom 

kunna minska skattebördan då inga arvoden till politikerna behöver belasta skattebetalarna 

vilket kanske skulle attrahera väljare högerut. Å andra sidan skulle tjänstepersonernas makt 

öka och skulle de enbart ha medborgarnas bästa för ögonen eller se mer till de ekonomiska 

aspekterna? Skulle detta kunna leda till en fördjupning av NPM där kostnadseffektivitet och 

marknadstänk tar över helt? Som ett exempel skulle förvaltningen kunna minska servicen för 

föräldrar i form av nedlagda skolor vilket skulle vara en besparing för kommunen men en 

belastning för de drabbade familjerna. En sådan fråga är alltid en avvägning och utan den 

politiska representationen skulle vissa medborgaraspekter kunna bortses från.  

 

En annan mycket intressant iakttagelse jag gjorde när intervjusvaren sammanställdes var 

politikernas självkritik. På frågan om måluppfyllelse, vars ansvar och utförande vilar på 

förvaltningen, var det flera av politikerna som själva tog på sig ett mycket stort ansvar om 

målen inte nåddes. En ordförande sa att det kunde bero på en felaktig prioritering från 

nämnden, en annan talade om att de skulle tänka om kring målet till året därpå och att det 

oftast finns vettiga förklaringar till varför målet inte nåtts. En tredje ordförande pratade om att 

tillskjuta resurser i form av exempelvis pengar eller personal. I princip ingen kritik framfördes 

mot förvaltningen om de inte uppfyllde målen som ålagts dem. Likaså riktade de mycket 

kritik mot sig själva när frågan om rollfördelning ställdes. Det pratades mycket om vad och 

hur och flera av politikerna uppgav att de ibland klampade in på tjänstepersonernas hur. Vad 

kommer all denna självkritik ifrån? Är det en organisationskultur som befästs genom 

mytperspektivet? Frågan om vad och hur tycks verkligen etablerad och jag kan inte låta bli att 

undra varför många av politikerna verkar ha anammat detta tänk till fullo. Jag anser att det 

måste finnas en uppdelning mellan politiken och förvaltningen men en hur-fråga kan absolut 

vara politiskt laddad och kanske inte alls något förvaltningen ska besluta om på egen hand. 

Återigen blir frågan om demokrati aktuell då väljarna gett sitt förtroende till de folkvalda och 

där en fråga om hur som överlåts till förvaltningen kan göra att förtroendet går förlorat då 

politikerna inte kan svara upp mot detta. 

 

Avslutningsvis vill jag bara nämna hur roligt, sönderstressande intressant, ångestladdat och 

lärorikt det varit att göra denna studie som resulterat i en kandidatuppsats som givetvis hade 

varit ännu mer berikande att få göra i stor skala!  
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11. Bilagor 

Bilaga 1. Intervjufrågor till nämndordförande 

 

• Hur länge har du varit förtroendevald? 

• Är du hel- eller deltidsarvoderad politiker eller fritidspolitiker? 

• Hur styrs nämndens arbete? Ex. budget, mål, statliga lagar, annat? 

• Visa bild på målstyrningsprocessen- beslutar politiken om alla mål? Finns det någon 

diskussion med förvaltningen om målen?  

• Får ni den återrapportering ni behöver från förvaltningen för att kunna följa upp 

verksamheten? 

• Hur agerar ni om målet/målen inte uppfylls? 

• Vad anser du om målstyrning? 

• Skulle du vilja styra å något annat sätt? 

• Finns det en tydlig rollfördelning mellan nämnden och förvaltningen?  

• Hur upplever du samarbetet mellan nämnden och förvaltningen?  

• Anser du att den politiska rollen har förändrats/utvecklats genom åren? På vilket sätt i 

så fall? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

 

 


