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Sammanfattning 
Titel:  Mål- och resultatstyrning i den kommunala verksamheten.  

Författare: Conny Johansson och Eva Larsson 

Handledare: Anders Wrenne 

Institution: Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola 

Kurs: Kandidatarbete i företagsekonomi, 15 högskolepoäng 

Syfte: Arbetet skall bidra till kunskapsbildning kring mål- och resultatstyrning i 
offentlig verksamhet och ge en inblick i de problem som kan kopplas till 
styrmodellen. 

 
Metod: Vi har gjort en studie där vi har intervjuat politiker och ledande tjänstemän 

inom vård- och omsorgsförvaltningen i Åmåls Kommun. Vi har tolkat 
respondenternas svar, sammanställt empirin och dragit slutsatser utifrån vår 
analys av aktuell mål- och resultatstyrningsteori i ett spänningsfält med olika 
intressen och behov. 

    
Slutsatser: Mål- och resultatstyrning i den kommunala vård- och omsorgsverksamheten 

används i ett spänningsområde mellan ideologi, ekonomi och kultur. Det är en 
stor utmaning för kommunen att få styrmodellen att fungera optimalt i en sådan 
komplex organisation.  

 
Abstract 
Title: Goal and Performance Theory in Local Government. 

Authors: Conny Johansson and Eva Larsson 

Supervisor: Anders Wrenne 

Department: School of Management, Blekinge Institute of Technology 

Course: Bachelor's Thesis in Business Administration, 15 credits 

Purpose: The work will contribute to knowledge of goal and result based governance in 
the public sector and provides an insight into the problems that can be linked to 
this governmental model. 

 
Method: We have made a study in which we interviewed politicians and senior officials 

in the healthcare administration in Åmål municipality. We have interpreted the 
respondents' answers, compiled empirical data and drawn conclusions based on 
current objectives and performance theory from a conflict perspective in a field 
of tension with different interests and needs. 

 
Results: Goal and performance management in the municipal healthcare administration 

is used in a tension zone between ideology, economics and culture. It’s a big 
challenge for the municipality to get the management model to function 
optimally in such a complex organization. 
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Förord 
Det har varit stimulerande och givande för oss att få göra denna studie. Detta ämnesområde 
spänner över många delar i ekonomistyrningens grunder och har gett oss djupare teoretiska 
kunskaper om mål- och resultatstyrning samt insikter i hur styrmodellen fungerar i en 
kommunal organisation.  
 
Vi vill även ta tillfället i akt och tacka alla som har hjälpt oss med att göra denna uppsats 
möjlig. Ett stort tack till vår handledare Anders Wrenne för all stöd och handledning under 
arbetets gång med uppsatsen.  
 
Vi vill även hjärtligt tacka alla våra respondenter för ett trevligt bemötande och för att de 
valde att delta i studien. Utan era erfarenheter och åsikter hade det inte gått att genomföra 
denna studie. 
 
 
Åmål den 27 maj 2013 
 

 

Eva Larsson   Conny Johansson 
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1. Inledning 
I detta kapitel presenteras uppsatsens bakgrund och problemdiskussion som slutligen mynnar 
ut i redovisningen av problemformulering och syfte med studien.  

1.1 Bakgrund  

Dagens samhälle är under ständig förändring med anledning av den ökade globaliseringen1 
och kommunerna tvingas på grund av detta att kontinuerligt anpassa sig till nya problem, krav 
och utmaningar som ställs från olika intressentgrupper i samhället2. I Sverige har 
kommunerna tilldelats ett stort ansvar för upprätthållandet av ”välfärden” i samhället3. 
Invånarna i kommunerna exponeras samtidigt i olika medier med nyhetsrapporteringar om 
kommunernas finansiella situation och debatter om diverse neddragningar, besparingar och 
rationaliseringar i den kommunala sektorn. Ett återkommande tema är förändringar inom vård 
och omsorg vilket oftast väcker stort medialt intresse och konflikter mellan olika parter:  

 
”Trötta på neddragningar… Delade turer, nerdragningar och fler deltider. 
Personalen inom äldreomsorgen har fått nog. I morgon genomför de en 
manifestation för att väcka politikerna.” (Göteborgs-Posten, 25 april 2012) 
  
”Vård- och omsorg sparar… Halverade resurser till utbildning av personal och 
mindre pengar till hemvården. Vård- och omsorgsnämnden i Lund måste spara 24 
miljoner under 2014.” (Sydsvenskan, 19 april 2013) 

  
Kommunerna är politiskt styrda organisationer vilket innebär att det är förtroendevalda som 
ansvarar för den kommunala verksamheten och att maktbalansen snabbt kan förändras vid val 
och påverka de övergripande målen som styr kommunerna4. Den kommunala verksamheten 
finansieras med kommunala skatteintäkter, avgifter och statsbidrag5 vilket gör att 
kommunernas ekonomiska resurser är begränsade och därför räcker inte intäkterna till för att 
kunna tillgodose alla önskemål och krav som ställs från medborgarna. Vissa servicetjänster 
måste dessutom alltid kunna erbjudas invånarna och får inte tas bort från den kommunala 
verksamheten6. Det finns alltså många aspekter som kommunerna måste ta hänsyn till i sin 
verksamhet och som även regleras av ett omfattande regelverk. De lagar som reglerar 
ekonomin i kommunerna är kommunallagen (1991:900) och lagen om kommunal redovisning 
(1997:614)7. Kommunsektorns utveckling har stor påverkan på hela Sveriges ekonomiska 
utveckling och vissa förändringar gjordes i kommunallagen under 1990-talet för att öka 
kommunernas frihet att kunna anpassa verksamheten till rådande lokala förhållandena för att 
effektivare uppnå kraven på god ekonomisk hushållning i den kommunala verksamheten.  

                                                 
1 Lars Hultkrantz & Hans Söderström Tson, Marknad och Politik, (SNS Förlag 2011 s. 369). 
2 Arne Svensson, Målstyrning i praktiken (Liber 1997 s. 122). 
3 Lars Hultkrantz, Att styra kommunsektorn (Ekonomisk debatt, 2010 s. 33-42).  
4 Nils-Göran Olve & Lars A Samuelsson, Controllerhandboken (Liber 2008 s. 40). 
5 Henry Bäck & Torbjörn Larsson, Den svenska politiken (Liber 2007 s. 235). 
6 Olve & Samuelsson s. 40. 
7 Jan-Inge Hansson & Stefan Martinsson, Så fungerar kommunens ekonomi (Kommunlitteratur, 2008, s. 62). 
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”Budgetens innehåll… För verksamheten skall anges mål och riktlinjer som är 
av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin skall anges de 
finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning…” (8:5 
Kommunallagen 1991:900)  
 

De kommunala organisationerna är oftast den största arbetsgivaren på flera orter och även om 
kommunerna inte är några vinstdrivande organisationer skall de ändå sträva efter att 
kontinuerligt förbättra sin service till invånarna så att dessa får bästa möjliga valuta för sina 
skattepengar8. Den kommunala verksamheten måste därför styras med både stabilitet och 
flexibilitet för att effektivt kunna möta framtida krav och utmaningar. För att lyckas med detta 
krävs det även tillförlitliga metoder för att kunna mäta ”värdet” som medborgarna i praktiken 
får för sina skattepengar9. 
 
Styrmodellen med mål- och resultatinriktat arbetssätt som infördes i de kommunala 
verksamheterna är influerad av New Public Management (NPM). New Public Management 
kännetecknas av olika metoder och förhållningssätt för att rationalisera och omstrukturera 
organisationer. Modellen fokuserar främst på formulering av mål, beslut om mål och 
uppföljning av mål och resultat. Syftet med modellen är att med övergripande mål få 
organisationen att utvecklas och sträva i en viss önskvärd riktning men specificerar inte hur 
arbetet i detalj skall utföras för att uppnå målen10. Syftet är istället att i högre grad involvera 
och uppmuntra medarbetarna till att delta i den strategiska planeringen för att utveckla och 
öka effektiviteten i verksamheten.  
 
Mål- och resultatstyrning är numera en ledstjärna inom den offentliga sektorn i Sverige11. Det 
är kommunfullmäktige som har ansvaret för att formulera mål och de ekonomiska ramarna för 
olika verksamhetsgrenarna i organisationen så att kommunen strävar efter en balanserad 
budget för verksamheten12.  

1.2 Problemdiskussion 

Ursprunget till begreppet mål- och resultatstyrning kan kopplas till definitionen av 
ekonomistyrning d.v.s. ”organisationens manöverorgan för att påverka arbetet eller 
rörelsen”13.  Varje kommun formulerar sina egna visioner och mål men har flera lagar, 
riktlinjer och policyer att ta hänsyn till vid utformandet av strategiska mål14. Utgångspunkten 
är att skapa en optimal styrning av kommunens samlade resurser. De 290 kommunerna i 

                                                 
8 Olve & Samuelsson s. 123. 
9 Wouter Van Dooren, (2011),”Better performance management, some single- and double-loop strategies”, 
Public Performance & Management Review, 34, 3, 420-433. 
10 Bäck & Larsson, s. 235. 
11 Björn Rombach, Det går inte att styra med mål (Studentlitteratur AB 1991 s. 7). 
12 Lena Lindgren, Utvärderingsmonstret (Studentlitteratur AB, 2008 s. 14). 
13 Ulf Johansson & Matti Skoog, Verksamhetsstyrning – för utveckling, förbättring förändring (Liber 2007 s. 
24). 
14 Sven Siverbo & Johan Åkesson, Överdos av styrning! [Elektronisk] CIO Sweden 
http://cio.idg.se/2.1782/1.236392/forskare-varnar-for-overdos-av-styrning 
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Sverige15 arbetar under helt skilda ekonomiska förutsättningar och demografiskt tryck när det 
gäller folkmängdens storlek, åldersstruktur m.m. Detta leder till stora skillnader i styrningen 
av de ekonomiska villkoren för en mindre kommun som exempelvis Åmåls kommun i 
jämförelse med en storstadskommun.  
 
Modeller med styrsystem har under de senaste åren varit den ledande plattformen för 
verksamhetsstyrning inom offentlig verksamhet för att göra rätt saker på rätt sätt. Positiva 
effekter med mål- och resultatstyrning tas upp i flera litterära verk som behandlar ämnet. 
Modellerna tydliggör sambandet mellan de övergripande målen och resultaten vilket leder till 
ökat engagemang och kreativitet i organisationen16. Men det finns även de forskare som är 
mer skeptiska till styrsystemet och istället hävdar att modellerna med mål- och 
resultatstyrning inte alls motsvarar förväntningarna i verkligheten17. Organisationsforskare 
Björn Rombach har starkt ifrågasatt styrmodellen och han anser inte att modellen är lämplig 
som styrsystem i offentlig verksamhet. Rombach bygger kritiken på att målen ofta är för 
diffusa, oklara och oförenliga i den offentliga sektorn. Detta leder sedan till att det blir svårt 
att följa upp målen och analysera resultaten18. 
 
Verksamhet inom kommunala vård- och omsorgsförvaltningar kännetecknas av att de 
huvudsakligen styrs av kvalitativa mål i verksamheten. Kvalitativa mål uttrycks inte i direkta 
mätbara termer utan kan knytas till olika egenskaper och aspekter av en tjänst eller vara19. I 
kommunal verksamhet finns det oftast väl dokumenterad uppföljning om de kvantitativa 
målen medan de kvalitativa målen utgör en större utmaning för kommunerna att utvärdera. 
Mål- och resultatstyrning kan därför upplevas som mer komplext och som en större utmaning 
i de kommunala förvaltningar som i hög grad arbetar med medborgarnas ”mjuka” behov. 
Inom vård- och omsorgsverksamheten är kommunerna oftast tvungna att göra diverse 
prioriteringar och resursfördelningar för att kunna säkerställa den sociala trygghet för 
medborgarna som stadgas i regeringsformen och i kommunallagen. En vård- och 
omsorgsförvaltning styrs dessutom av ett antal ramlagar som exempelvis socialtjänstlagen 
(2001:453). Detta innebär att budgeten för vård- och omsorgsförvaltningen plötsligt kan 
ställas i relation till kraftigt ökade kostnader för behandling av missbrukare, vård av 
ungdomar och äldre medborgare, vilket kan skapa osäkerhet och spänningar i organisationen 
om hur dessa kostnader ska vägas mot varandra.  
 
Professor Björn Brorström har i debattinlägg tagit upp det akuta behovet av mer forskning om 
lämpliga styrformer och styrmodeller i offentlig verksamhet20. Kommunerna och landstingen 
i Sverige omsätter tillsammans ca 800 miljarder kronor varje år, men trots det anser 
Brorström att forskningen och utvecklingen av management- och styrsystem är bristfällig 
inom offentlig verksamhet. Björn Brorström anser därför att det behövs mer forskning och 

                                                 
15 Sveriges Kommuner och landsting, http://www.skl.se/kommuner_och_landsting 
16 Svensson s.13. 
17 Rombach s. 38. 
18 Rombach s. 46. 
19 Lindgren s. 52. 
20Björn Brorström, Offentligt ledarskap måste utvecklas [Elektronisk] (Dagens samhälle, 2012, 32, 8). 
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/utvaerdera-ledarskapet-bri-offentlig-sektor-3466 
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kunskap om hur kommuner och landsting optimalt bör styras och ledas för att kunna 
effektivisera den offentliga verksamheten. 
 
Tidigare forskning på området har till stor del fokuserat på olika styrmetoder inom offentlig 
verksamhet för att planera, genomföra och nå resultat. Det har bl.a. handlat om att med olika 
slags balanskort och styrmått effektivt kunna planera och följa upp verksamheten med ett 
antal olika resultatindikatorer21. Svenska Kommunförbundet har bidragit till det stora intresset 
för balanserade styrkort genom att 1996 ge ut skriften ”Mycket mer än bara pengar, det 
balanserade styrkortet som dynamiskt ledningsverktyg”. Flera skrifter har kommit från SKL 
angående mål- och resultatstyrning och den modernaste är från 2010 och benämns ”Resultat i 
fokus, Att utveckla målstyrning till resultatstyrning”. Tidigare forskning har även behandlat 
ledarskapets betydelse22, betydelsen av att arbeta mot mål – både individuella och 
övergripande23och betydelsen av att mäta prestationer24.  
 
Kommunernas verksamhet domineras starkt av frågor som berör skolväsende samt vård och 
omsorg. Denna typ av kommunal verksamhet berör olika intressenter och hamnar inte sällan i 
olika konkurrensförhållanden. Forskningen inom skolväsendet är omfattande25 men inom 
vård- och omsorgsverksamheten saknas det forskning om hur ledande politiker och 
tjänstemän upplever att mål- och resultatstyrningen fungerar i relationerna mellan olika 
intresseförhållanden som skapas inom den kommunala verksamheten.   
 
Vår tolkning av begreppet mål- och resultatstyrning inom kommunal verksamhet är att det är 
ett styrsystem för att samordna resurser och strukturera upp verksamheter för att skapa god 
ekonomisk hushållning av tillgängliga resurser utifrån verksamhetskrav på effektivitet, 
rättssäkerhet och tillförlitlighet. Ambitionen är att ge inflytande och ansvar till de lägre 
nivåerna i organisationen för att öka motivationen hos de anställda och effektiviteten i 
verksamheten. Kommunledningen har därför stor frihet att utforma och anpassa sin 
verksamhet efter de lokala behoven vilket även leder till behov av kunskaper om hur olika 
krafter i det s.k. spänningsfältet inverkar på hushållningen av resurser och de kvalitativa 
målen för verksamheten.  
 

                                                 
21 Svensson, s 72 – 81, Björn Ericsson och Anders Gripe Att införa Balanced Scorecard i kommunal verksamhet, 
s 15-17, 2002, Gabriella Waern , Svenska kommunalförbundet Konsten att styra, exempel på kommunala 
balanced -37, 1999, Jan-Olof  Müller,  Utformning, användning och avtryck av flerdimensionella styrverktyg i 
statliga myndigheter s. 7, 2005 
22 Paul T Hart, (2011), Evaluating public leadership towards an assessment framework. Public Money & 
management, 31, 5, 323 – 330. Keith Leslie and Adam Canwell,  (2010), Leadership at all levels: Leading public 
sector organisations in an age of austerity, European Management Journal, 28, 4, 297 – 305. 
23 Tanja Bipp and Ad Kliengeld (2011), Goal-setting in practice, Personel Review, 40, 3, 306 – 323,  
24 Wouter Van Dooren (2011), ”Better performance management , some single- and double-loop strategies”, 
Public Performance & Management Review, 34:3,420-433. Bino Catasús , Sofi Ersson, Jan-Erik Gröjer , Fan 
Yang Wallentin (2007) "What gets measured gets …on indicating, mobilizing and acting", Accounting, Auditing 
& Accountability Journal, 20, 4, 505 – 521. 
25 Bernard Barker (2009), ”Public service reform in education, why is progress so slow” Journal of Educational 
Administration and History, 41, 1, 57-72, Erik Lindberg and Timothy L Wilson (2011), “Management by 
objectives: The Swedish experience in upper secondary schools” Journal of Educational Administration, 49, 1, 
62 – 75. 
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Den kommunala verksamheten verkar i ett s.k. ”spänningsfält” med många olika önskemål 
och krav från olika intressenter som vill påverka verksamheten. Detta skapar en komplex 
miljö för mål- och resultatstyrningsmodellen att verka i och det är därför intressant att studera 
hur ledande politiker och tjänstemän inom en kommun upplever hur mål- och 
resultatstyrningsmodellen hanterar denna maktkamp samt de faktorer i spänningsfältet som 
främst påverkar mål- och resultatstyrningen i den kommunala vård- och 
omsorgsverksamheten. 

1.3 Frågeställningar 

Utifrån problemdiskussionen ovan har vi formulerat följande frågeställningar: 
 
Hur upplevs mål- och resultatstyrningen av ledande politiker och tjänstemän utifrån 
relationerna i spänningsfältet inom den kommunala vård- och omsorgsverksamheten? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är undersöka hur ledande politiker och tjänstemän i en kommun 
upplever att mål- och resultatstyrning fungerar inom vård- och omsorgsverksamheten och 
lyfta fram de övergripande faktorer och relationer i spänningsfältet som påverkar 
styrmodellen i verksamheten. Vidare är syftet att rapporten ska bidra till kunskapsbildning 
kring ekonomistyrning i offentlig verksamhet med inriktning på mål- och resultatstyrning i 
kommunal verksamhet och ge en inblick i de problem och svårigheter som kan kopplas till 
styrmodellen i kommunal verksamhet. 
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2. Metod  
I detta kapitel presenteras studiens grundläggande uppläggning. Vidare presenteras metod 
för datainsamling, urval av respondenter och studiens tillförlitlighet. Kapitlet avslutas med 
metodkritik. 

2.1 Kunskapssyfte 

Mål- och resultatstyrning har sedan 1990-talet varit den styrform som den offentliga sektorn i 
Sverige i använder och det är ett aktuellt ämne inom ekonomistyrningsområdet. Vi har i den 
inledande problemdiskussionen visat på de krav som ställs på kommunerna och vi har även 
beskrivit hur vård- och omsorgsverksamheten kännetecknas av mjuka eller så kallade 
kvalitativa mål i sin verksamhet.  
 
Det som vi vill åstadkomma med uppsatsen är att ge en beskrivning av hur mål- och 
resultatstyrningsarbetet i den kommunala verksamheten upplevs som styrmetod av personer i 
ledande befattningar på olika nivåer i organisationen och hur denna ekonomistyrning sedan 
påverkar den kommunala verksamheten.  Vår diskussion utgår från mål- och 
resultatstyrningsteorin och dess relation till valda teorier i ett spänningsfält mellan ekonomi, 
politisk ideologi och organsationskultur. Vi utgår från den litteratur och de vetenskapliga 
artiklar som behandlar valda teorier vilka vi refererar till och jämför det sedan med svaren vi 
fått vid intervjuerna med de olika befattningshavarna i Åmåls kommun.  Utifrån en empirisk 
datasinsamling som grund för uppsatsen var syftet att uppsatsen ska bidra till kunskaper om 
hur mål- och resultatstyrningsteorin fungerar som ekonomistyrningsmodell i kommunal 
verksamhet samt de problem som uppkommer då olika intresseförhållanden påverkar 
styrmodellen. 

2.2 Kunskapsansats 

För att göra en studie som besvarade vår frågeställning och syfte var valet av metod mycket 
viktigt. Vilken metod som väljs är beroende av forskningsfrågan och på syftet med studien. 
Det är dessa båda variabler som avgör vilken metod som är mest passande för att få fram 
relevant information som svarar på problemformulering och syfte26.  För att kunna besvara 
forskningsfrågan och syftet på, enligt vårt synsätt det mest uttömmande sättet, valde vi att 
göra intervjuer med personer med ledande ställning inom politik och ledning med avsikt att få 
djupare kunskaper och information om forskningsområdet.  
 

Vår vetenskapssyn utgår främst från hermeneutikens tolkningsvetenskapliga synsätt, då vår 
studie avsåg att få fram kunskap genom att få förståelse för hur mål- och resultatstyrning 
medverkar till att skapa en god ekonomisk hushållning i den kommunala verksamheten. 
Torsten Thurén beskriver att allt vi upplever och ser bygger på vår förförståelse27 och genom 
att studera mål- och resultatstyrningslitteratur sett ur ett ekonomistyrningsperspektiv under 
vår studie har vi skaffat oss en förförståelse och även fått en större förståelse kring ämnet.  
                                                 
26 Ib Andersen, Den uppenbara verkligheten (2012 s. 39). 
27 Torsten Thurén, Vetenskapsteori för nybörjare (Liber AB, 2008 s. 94 – 103). 
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Vår tolkningsprocess under arbetet med uppsatsen utvecklades kontinuerligt genom att vi fick 
ny primärdata som gav en större förförståelse, vilken ledde till att tolkningen fick omprövas. 
Detta ledde till att vi succesivt fick en större förståelse för processen som helhet och även den 
komplexitet som styrsättet verkar inom. Denna process kallas för den hermeneutiska 
spiralen28 och illustreras i figuren nedan. 

Förståelse

Dialog

Tolkning

Ny förståelseram

Ny tolkning
 

 

Figur 1: Den hermeneutiska spiralen, källa, omarbetad från Ib Andersen, s. 214 
 

Vår studie avser inte att få fram en generell bild av alla kommuners mål- och 
resultatstyrningsprocesser och de problem som förknippas med styrmodellen från fullmäktige 
till enskilda vård- och omsorgsförvaltningar. I vårt fall är avsikten att få fram en bild om hur 
styrmodellen fungerar och upplevs i det specifika fallet från fullmäktiges strategiska mål till 
mål- och resultatstyrningsarbetet inom vård- och omsorgsförvaltningen i Åmåls kommun vid 
denna tidpunkt 

2.3 Undersökningsmetoder 

Vi har i denna studie använt oss av både kvalitativa och kvantitativa data som bestått av 
primär- och sekundärdata.  
 
Vi har studerat mål- och resultatstyrningsteori med inriktning på kommunal verksamhet och 
gjort 6 stycken intervjuer med personer med olika befattningar varav 5 personer inom Åmåls 
kommun och en konsult som anlitas av kommunen. 
 
Vår studie bygger i hög grad på tolkning av informationen från undersökningen. Vi ansåg att 
denna metod var lämplig att använda sig av i detta fall eftersom vi ville undersöka mål- och 

                                                 
28 Andersen s. 214. 
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resultatstyrningsmodellen i en offentlig verksamhet29 som i vårt fall var vård- och 
omsorgsförvaltningen i Åmåls Kommun. Genom intervjuerna fanns det stora möjligheter att 
fånga in upplevelser och iakttagelser i verksamheten vilket ledde till en djupare förståelse för 
de processer som sker inom organisationen. 
 
Vi inriktade oss i detta fall på en kommunal förvaltning för att kunna få en bättre inblick i hur 
hela mål- och resultatstyrningskedjan fungerar, med andra ord gå på både djupet och bredden 
för att skapa oss en helhetsförståelse30.  Vi utgick från mål- och resultatstyrningsteorin och 
inhämtandet av empirisk fakta skedde i form av intervjuer. 

2.3.1 Val av undersökningsobjekt 

Vi valde att utföra vår undersökning inom Åmåls kommun och anledningen var att 
kommunen nyligen hade infört ett nytt styrsystem och antagit en ny vision som ska vara 
vägledande för den framtida kommunala verksamheten. Detta innebar att politiker och chefer 
var engagerade inom mål- och resultatstyrningsprocessen och uppdaterade i hur IT-systemet 
Stratsys fungerade som styrverktyg. Orsaken till att vi valde vård- och omsorgsförvaltningen 
var att den är intressant ur den aspekten att det handlar om medborgarnas ”mjuka” behov och 
att man ofta använder sig av kvalitativa mål inom denna typ av verksamhet. Dessa 
inriktningsmål kan vara komplexa att mäta och följa upp, då det ofta handlar om en 
känslomässig upplevelse av hur en verksamhet fungerar. Det kan också vara lätt att det blir 
målkonflikter inom området om inte målen är balanserade mot varandra31. 
 
Valet av Åmåls kommun berodde också på att vi bor i kommunen och att de chefer vi 
tillfrågade om studien ställde sig positiva till att medverka i undersökningen. Den geografiska 
närheten underlättade även insamling av primärdata och det var möjligt för författarna att 
besöka kommunen vid flera tillfällen. Valet av vård- och omsorgsförvaltningen var även 
beroende av att den under hösten 2012 genomgått en omorganisation där ansvarsområden 
tydliggjordes för att få en bättre styrning.  

2.3.2 Val av respondenter 

För att få ett så brett urval som möjligt så valde vi att ta med hela den hierarkiska kedjan av 
ledande politiker och tjänstemän i befattningar från fullmäktige till avdelningsnivå inom vård- 
och omsorgsförvaltningen. Vi intervjuade även den konsult som är anlitad av Åmåls kommun 
för att effektivisera implementeringen av mål- och resultatstyrningsarbetet i kommunen. Vårt 
val av relevanta respondenter grundade sig på de befattningar som personerna har inom 
kommunens organisation. De intervjuade tjänstemännen innehar också ledande positioner 
vilket har stor betydelse för hur mål- och resultatstyrningen kommuniceras nedåt inom 
förvaltningen. 

                                                 
29 Andersen s. 127. 
30 Lundahl och Skärvad s. 191. 
31 Lindgren s. 56. 
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2.4 Metod för datainsamling 

Som undersökningsmetod valde vi att samla in primärdata i form av intervjuer och 
sekundärdata i form av dokument från Åmåls kommun. För att få med hela den kommunala 
hierarkin i mål- och resultatstyrningsarbetet intervjuade vi politiker och tjänstemän på olika 
beslutsnivåer inom organisationen.  
 
För att få ett helhetsgrepp om mål- och resultatstyrning samlades både primärdata och 
sekundärdata in. Primärdata definieras som material som utredarna själva samlar in t.ex. 
intervjuer eller observationer. Sekundärdata är material som har samlats in av andra aktörer i 
olika sammanhang32. 
 
Primärdata till denna studie består av intervjuer gjorda med olika befattningshavare inom 
kommunen samt den konsult som anlitas av Åmåls kommun för att utveckla 
implementeringen av mål- och resultatstyrning i organisationen. Redovisning om vilka 
metoder som vi använde oss av vid intervjuerna framgår nedan under rubriken intervjuer. 
 
De sekundärdata som samlades in består av dokument från Åmåls kommun avseende mål- 
och resultatstyrning, samt verksamhetsplaner som vi ansåg vara av relevans för studien.   
 

Den litteratur som vi använde oss av till teoriavsnittet inhämtades från böcker, vetenskapliga 
artiklar och avhandlingar inom området. Mål- och resultatstyrning kan tolkas på flera sätt och 
för att få en bättre förförståelse för styrningsmodellen inriktade vi oss på litteratur som avsåg 
mål- och resultatstyrning inom offentlig verksamhet. Vi sökte även efter relevant litteratur 
genom att samla in referenser från andra studier inom området ekonomistyrning som vi ansåg 
vara aktuella. För att söka fram vetenskapliga artiklar använde oss av BTH:s söktjänst Libris 
och ABI/Inform.  

2.5  Intervjuer  

Att klargöra vilken slags intervju som skall göras är viktigt beroende på vilket syfte som 
studien har. Vi gjorde en öppen intervju med den konsult som Åmåls kommun anlitar för att 
implementera mål- och resultatstyrningsmodellen i organisationen. Med denna intervju som 
grund valde vi sedan att göra semistandardiserade intervjuer33. Vi ville ha möjlighet till att 
följa upp frågorna med följdfrågor för att kunna utveckla och förtydliga respondenternas svar 
samt ha vissa frågor specifikt riktade till vissa befattningshavare.  
 
Vi har valt att ange respondenternas titlar i samband med presentationen av empiri och analys 
efter godkännande från de intervjuade. Detta var viktigt för att tydliggöra deras roll i 
tolkningen av empirin. Däremot vägde ingen respondents åsikt tyngre än någon annans 
beroende av befattning inom organisationen. Intervjufrågorna redovisas i bilaga 1. 
 
 
                                                 
32 Lundahl och Skärvad s. 52. 
33 Andersen s. 183. 



Conny Johansson                                                                  Mål- och resultatstyrning i den  
Eva Larsson  kommunala verksamheten. 
                                                               
 

   16 

   

Befattning Undersökningsmetod 
Kommunstyrelsens ordförande Semi-standardiserad 
Ekonomichef Semi-standardiserad 
Vård- och omsorgsnämndens ordförande Semi-standardiserad 
Förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen Semi-standardiserad 
Avdelningschef individ- och familjeomsorgen Semi-standardiserad 
Konsult Öppen intervju 

 

Tabell 1: Intervjumodeller 

2.6 Metodkritik 

Eftersom vi till stor del var inspirerade av det hermeneutiska synsättet har vi tolkat svaren 
som kom fram via intervjuerna och av den anledningen kommer inte studien att få samma 
utfall om den görs om igen. Vi kommer heller inte att få samma svar vid en ny undersökning 
eftersom styrsättet är relativt nytt för respondenterna. 
 
Om vi hade intervjuat fler personer i ledande befattningar som exempelvis enhetschefer kunde 
vi ha fått ett mer nyanserat svar och eventuellt fått andra aspekter att ta hänsyn till i vår analys 
men eftersom vi haft en begränsad tid för att genomföra detta arbete har vi inte kunnat 
genomföra detta.  
 
2.6.1 Studiens relevans 

Anledningen till att Åmåls kommun inför ett nytt styrsystem är att kommunen har antagit en 
ny vision under hösten 2012 och vill ta ett samlat helhetsgrepp om verksamheten för att kunna 
öka kunskapen och förståelsen för hur förvaltningarna bör optimera sin mål- och 
resultatstyrning i verksamheten.  Detta visar att mål- och resultatstyrning fortfarande är ett 
aktuellt styrsätt inom kommunerna trots att styrmodellen har kritiserats av flera 
organisationsforskare, vilka anser att det är svårt att definiera klara och mätbara mål i 
offentlig sektor34.  

2.6.2 Studiens tillförlitlighet 

När man mäter tillförlitligheten i en studie används begreppen reliabilitet och validitet. 
Reliabiliteten ger uttryck för hur mätningen gått till och att vem som har utfört mätningen inte 
skall ha någon betydelse för utfallet. Det är därför viktigt att inga störningar förekommer vid 
utförandet av mätningen och att mätningen inte påverkas av tillfälligheter35.  
 
Hög reliabilitet innebär att resultaten i undersökningen kommer att bli detsamma även om 
mätningen skulle göras om flera gångar av andra personer. Det är svårt dock att komma fram 

                                                 
34 Rombach s. 47. 
35 Lundahl och Skärvad s. 152. 
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till exakt samma resultat då vi valde att i huvudsak ha en hermeneutisk tolkningsmetod i vår 
studie. Vi har i samtliga fall vid genomförandet av intervjuerna med politiker och tjänstemän 
befunnit oss på deras ordinarie arbetsplatser. Vi bokade tid med varje respondent för att 
intervjuerna skulle kunna utföras i lugn och ro. Vi valde att inte delge respondenterna 
frågorna innan intervjun genomfördes. Anledningen till detta var att vi ville ha spontana svar 
på frågorna och få till diskussioner med respondenterna för att nå djupare förståelse om mål- 
och resultatstyrningens fördelar och nackdelar inom kommunal verksamhet.  
 
Vår bedömning var att respondenterna svarade rättvisande på frågorna för att ge oss bra 
förståelse för deras syn på mål-och resultatstyrningsarbetet. Vi är medvetna om att frågor som 
ställs vid en intervju sällan besvaras exakt likadant om frågan ställs på nytt. Vi stämde därför 
av resultatet från intervjuerna med samtliga respondenter för att få bekräftelse på att vi hade 
uppfattat deras svar korrekt.  
 

Validiteten i studien avgörs av om man mäter det man avser att mäta36. Ib Andersson delar i 
sin tur upp validitet i begreppen giltighet och relevans. Med giltigheten menar han att det skall 
vara en överensstämmelse mellan de teoretiska och empiriska uttrycken medan relevansen 
svarar på hur relevanta begreppen är för vår problemställning i uppsatsen37 d.v.s. har 
intervjuerna gett den information som vi sökte efter för att kunna besvara frågeställningen. 
Man kan även skilja på begreppet validitet genom att ange inre och yttre validitet. Den yttre 
validiteten handlar om svaren vi får ger rätt indikation på problemet som vi sökte svaren på. 
Den inre valdiditeten mäter trovärdigheten i det mätinstrument som används38. Genom att i 
förväg göra en intervjuguide där vi använde begreppen inom mål- och resultatstyrning som 
används i kommunens verksamhetsystem förlitade vi oss på att begreppen är kända för 
respondenterna. Vi valde noggrant ut frågorna i intervjuguiderna och anpassade dem till 
befattningshavarna på de olika nivåerna i organisationen för att få svar på vår 
problemställning. 

2.6.3 Metoddiskussion 

De källor som vi använde i vår studie var intervjuer, vetenskapliga artiklar, litteratur och 
dokument från Åmåls Kommun. Vi valde att hålla oss till vetenskaplig litteratur och artiklar 
som var skrivna av etablerade författare och forskare. För att säkerställa kvalitéten på de 
vetenskapliga artiklarna användes peer review granskade artiklar i studien d.v.s. artiklar som 
är granskade innan publicering av experter inom respektive ämnesområde. Vi strävade främst 
efter att använda oss av vetenskapliga artiklar som var uppdaterade och aktuella för dagens 
organisationers situation. Dessutom tog vi del av olika studier och jämförde olika forskares 
synsätt på mål- och resultatstyrningens effekter. En del av den litteratur som vi använde är av 
äldre karaktär, men ändå aktuell inom mål- och resultatstyrningsteorin.  
 
Studien bygger på en undersökning som är genomförd på enbart en kommunal organisation 
och studien gjordes i samband med att kommunen höll på att implementera nya mål- och 
resultatstyrningsrutiner i verksamheten. Det kan därför vara intressant att göra om studien om 

                                                 
36 Thurén s. 26. 
37 Andersen s. 87. 
38 Lundahl och Skärvad s. 150. 
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några år när organisationen och medarbetarna har större erfarenheter av modeller med mål- 
och resultatstyrning i den kommunala verksamheten i Åmåls kommun.  

 2.7 Sammanfattning metod 

Det är ekonomistyrningsteorin och mål- och resultatstyrningsteorin som ligger till grund för 
denna studie och det är dessa teorier som vi utgått från vid skapandet av intervjufrågorna till 
respondenterna. 
 
Vi gjorde intervjuer med 5 personer med olika befattningar inom kommunen som är ledande i 
arbetet med mål- och resultatstyrning samt en intervju med den konsult som kommunen 
anlitar för att implementera arbetssättet. Den empiri som insamlades har tolkats och 
analyserats med hjälp av de teorier som vi ansåg var intressanta för att besvara vår 
problemställning och syftet med uppsatsen. Utifrån denna tolkning diskuterar vi i analysen 
vad vi upptäckte under arbetets gång och försöker att besvara vår frågeställning. 
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3. Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras studiens teoretiska referensram. Vi presenterar ekonomistyrning 
och mål- och resultatstyrningsteorin vilka ligger till grund för insamlandet av empiri. För att 
analysera empirin använder vi det ”spänningsfält” som mål- och resultatstyrningsteorin 
verkar inom, vilken i denna studie består av ekonomi, politisk ideologi och 
organisationskultur.  

3.1 Ekonomisstyrning 

Ekonomistyrningen i dagens samhälle kan beskrivas som informationsbaserade rutiner, struk-
turer och processer som ledningar i olika organisationer använder sig av för att formulera 
strategier och påverka beteenden inom organisationen. Strategierna används för att nå 
uppsatta mål i verksamheten39. Denna beskrivning stärks även genom den tolkning som görs i 
Nationalencyklopedin om begreppet ekonomistyrning: 

 
”…avsiktlig påverkan av ett företags verksamhet och dess befattningshavare i 
avsikt att nå vissa ekonomiska mål. Ekonomistyrning omfattar dels planering med 
hänsyn till förväntade förhållanden och parering mot oväntade händelser, dels 
uppföljning och utvärdering med rapporter. Som ekonomiska styrmedel kan 
priser, belöningar och intern konkurrens utnyttjas”. (nationalencyklopedin)40  
 

Debatter angående ekonomistyrning samt dess olika modeller och mått har varit aktuellt sedan 
flera decennier tillbaka. I slutet av 1980-talet publicerades kraftfull kritik mot den traditionella 
redovisningen av amerikanerna Thomas Johnson och Robert Kaplan, vilket ledde till en 
relevansdebatt angående ekonomistyrningen som ifrågasatte vad som mäts och hur man mäter 
detta, samt vilket värde dessa mätningar egentligen har för att utveckla verksamheten. Denna 
debatt resulterade i att helt nya mått och mätmetoder utvecklades som även tog hänsyn till fler 
faktorer i verksamheten som påverkar företag och deras utvecklingsmöjligheter. De nya 
mätmetoder som uppstod är t.ex. ”Economic Value Added” EVA och ”Balanced Scorecard” 
BSC 41.  
 
Ekonomistyrning blev under 1990-talet ett utvidgat begrepp och kom även att omfatta icke-
finansiell information. Nya ekonomistyrningsverktyg växte fram och dessa omfattade både 
verksamhets- och ekonomiska mål som interagerade för att effektivare nå ett önskat resultat i 
verksamheten. Ekonomistyrning skall enligt författarna Nilsson, Olve och Parment bidra till 
samtal kring mål och strategisk inriktning samt hur strategin skall genomföras. En del av 
ekonomistyrningsarbetet i offentlig verksamhet består idag av mål- och resultatstyrning samt 
effekterna kring detta ur ledningsperspektiv.  
  

                                                 
39 Fredrik Nilsson, Nils-Göran Olve och Anders Parment, Ekonomistyrning för konkurrenskraft (2010 s. 9, 25- 
26). 
40 Nationalencyklopedin , biblioteket, Blekinge Tekniska Högskola , 
http://www.ne.se.miman.bib.bth.se/lang/ekonomistyrning (hämtad 2013-05-20) 
41 Nilsson, Olve och Parment s. 25. 
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Under det senaste decenniet finns det tre övergripande trender som påverkar 
ekonomistyrningsarbetet inom organisationer42 
 

 konkurrensutsättning och kundorientering 
 tydligare och fler krav (transparens och kontroll) 
 IT-utvecklingen, som förändrar förutsättningen för styrning 

 
Dessa ovanstående faktorer påverkar ekonomistyrningsarbetet och ger incitament till att agera 
reaktivt i ekonomistyrningsarbetet. Eftersom kommunerna i högre grad konkurrensutsätts idag 
och är kundorienterade i sitt sätt att agera, blir även medarbetarna påverkade till att bidra till 
organisationens värdeskapande. Krav ställs dessutom från olika intressenter på att 
kommunerna skall redovisa kvalitet och kundnöjdhet genom olika jämförelseprojekt43.  

3.2 Mål- och resultatstyrning   

Det var Österrikaren Peter Drucker som i sin bok ”The Practice of Management” som 
publicerades 1954, införde begreppet målstyrning. Han ville diskutera de tillväxteffekter som 
genererades av människor som arbetade med sina hjärnor och den nya insikten var att man 
kunde använda hjärnor för att uppnå ett ekonomiskt utbyte44. Begreppet målstyrning har 
funnits sedan 1950-talet i Sverige och har sedan dess utvecklats och kallas idag för mål- och 
resultatstyrning.  
 
New Public Management (NPM) är en samlingsetikett för de styrmetoder som introducerats 
inom den offentliga sektorn på 1980 – talet. Henry Bäck och Torbjörn Larsson beskriver i sin 
bok ” Den svenska politiken” att NPM var en organisatorisk modetrend som innebar att den 
offentliga sektorn skulle organisera sig som företagssektorn45.   
Bäck och Larsson beskriver vidare att målstyrningsläran som den kallades vid introduktionen 
tillsammans med internprissättning och belöningssystem var det första av NPM- metoderna 
som introducerades i den svenska offentliga sektorn46. 
 
Mål- och resultatstyrningsprocessen är tänkt att fungera som en modell med övergripande mål 
som får alla anställda inom en organisation att arbeta tillsammans i viss riktning för att nå 
gemensamma mål47.  
 
Mål- och resultatstyrning kräver att det finns en budgetram som är kopplad till de mål som är 
bestämda inom verksamheten48. Budgetram är tillämplig i de flesta verksamheter men är inte 
passande när det finns en lagstadgad skyldighet att betala ut exempelvis ekonomiskt bistånd. 

                                                 
42 Nilsson, Olve och Parment   s. 32. 
43 SKL, Att utveckla målstyrning till resultatstyrning (2012 s. 7). 
44 Jan-Erik Lundström, Målburen, konsten att lyckas med målstyrning (Ekerlids förlag, 2008 s. 20-22). 
45 Bäck och Larsson s. 248. 
46 Ibid 
47 Bäck och Larsson s. 235. 
48 Pihlgren och Svensson s. 62. 
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Där skall man istället ge ett försöksanslag och sedan tillskjuta budgetmedel, om inte anslaget 
är tillräckligt49. 
 
För att mål- och resultatstyrningen skall fungera krävs det även att målen är klara och tydliga 
samt mätbara50. De anställda skall ha inflytande i arbetet med mål- och resultatstyrning och 
vara delaktiga i själva formuleringen av målen. Resultaten i verksamheten skall sedan följas 
upp och belönas om målen är uppfyllda. Det är därför viktigt att mål- och 
resultatstyrningsarbetet i organisationen har ledningens stöd51.  
 
Ledarskap handlar om förmågan att förändra och utveckla verksamhet samt att ha förmågan 
att kunna engagera medarbetarna. Det kan också handla om att kommunicera visioner, lyssna 
på medarbetare och vara tydlig i sitt ledarskap52. När det handlar om mål- och resultatstyrning 
måste ledaren vara engagerad och intresserad av verksamheten för att resultat skall kunna 
uppnås inom enheterna. Det gäller att få medarbetarna delaktiga i målformuleringsprocessen 
inom verksamheten så att alla tillsammans fastställer vad som skall göras och hur det skall 
genomföras53. Enligt ledarskapsteorin som benämns ”målvägsteorin” skall ledarskapet 
anpassas till de behov som medarbetarna har för att genomföra de aktiviteter som leder till att 
målen nås54. 
 
Ledarsynen på medarbetarna kan diskuteras utifrån forskare Douglas McGregors teorier som 
delar in människor i aktiva eller passiva; så kallade teori X-människor och teori Y-
människor55. Teori X utgår från att människan är lat, oengagerad och arbetsovillig. Teori Y 
utgår istället från att människan i grunden är aktiv, engagerad och nyfiken. Människosynen i 
teori Y har stora likheter med ledningsprinciperna inom målstyrningssystemet. Ledningen 
låter medarbetarna själva få stor frihet och ansvar för att på egen hand kunna påverka 
aktiviteterna för att nå målen i verksamheten. 
 
För att lyckas med mål- och resultatstyrning är de anställdas motivation viktig för att uppnå 
det resultat som man strävar efter. Vikten av att sätta mål för att få tillfredsställelse i sitt 
arbete diskuteras i olika motivationsteorier56. Maslows behovstrappa beskriver bland annat 
mål för säkerhet, gemenskap, självkänsla och självförverkligande som individer strävar för att 
uppnå. Har man uppnått ett steg i behovstrappan strävar man för att nå nästa mål57. Den teori 
som väckt mest uppmärksamhet bland organisations- och personalutvecklande chefer är 
Locke och Lathams målarbetsteori58. Uppmärksamheten beror främst på deras betoning av 
både arbetsprestationer och jobbtillfredsställelse. Deras teori pekar på att mål som är specifika 

                                                 
49 Pihlgren och Svensson s. 64. 
50 Rombach s. 26. 
51 Rombach s. 42, Lundström s. 32. 
52 Stefan Sveningsson och Mats Alvesson, Ledarskap (Liber AB, 2010 s. 14). 
53 Rombach s. 40-41. 
54 Svenningsson och Alvesson s. 46. 
55 Lee G Bolman  och Terence E Deal , Nya perspektiv på organisation och ledarskap (Studentlitteratur, 2005 s. 
155).   
56 Gerard H Sejits H och Gary P Latham (2012), Knowing when to set learning versus performance goals,  
Science direct Journal/ Elsevier Inc 41, 1-6  
57 Philip Kotler och Kevin Lane Keller,  Marketing management, (Pearson International Edition, 13th edition, 
2009, s. 203).  
58 Sejits och Latham s. 1-6. 
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och högt satta leder till bättre prestationer än vaga och otydliga mål. Bättre prestationer leder 
till bättre jobbtillfredsställelse och målen ger de anställda en utmaning att jobba mot. En 
förutsättning för ovanstående är att ”verktyg och resurser” finns för att nå målen. Det är även 
viktigt att målen är kongruenta och inte strider mot varandra eller mot de övergripande målen. 
 
Mål- och resultatstyrning kräver även en decentraliserad styrning eftersom de ansvariga i 
enheterna själva får genomföra strategiska aktiviteter tillsammans med sina medarbetare för 
att uppnå målen. För att lättare kunna förankra förändringar och krav hos medarbetarna krävs 
det aktivt och uthålligt ledarskap, flexibla resurser och bra kommunikation över hela 
organisationen d.v.s. både horisontellt och vertikalt.  
 
Decentralisering är en fråga om hur befogenheter för att fatta beslut ska fördelas och placeras 
på olika nivåer inom organisationen59. Begreppet utgör en viktig del i mål- och 
resultatstyrningsarbetet och fokuserar på att effektivisera verksamheten med ansvarsstyrning60 
genom att sträva efter ansvarsfördelning och ökade befogenheter för enheter och medarbetare 
på lägre nivåer i hierarkin. Utifrån de övergripande målen får enheterna själva bestämma hur 
arbetsuppgifterna ska lösas för att uppnå målen, vilket leder till att verksamhetsbeslut fattas 
närmare de medarbetare som berörs i organisationen61. Målet med decentralisering är att 
uppnå snabbare beslut, större flexibilitet och ökat resultatmedvetande i verksamheten62. 
Medarbetarna måste därför få de befogenheter och verktyg som behövs för att smidigt kunna 
agera självständigt och påverka verksamheten inom sitt ansvarsområde63. Detta leder till mer 
självständiga enheter, det är därför viktigt att målen är tydliga från politikernas sida så att 
medarbetarna på enheterna vet vad som förväntas av dem i arbetet.  
  

                                                 
59 Jacobsen & Thorsvik s. 90. 
60 Olve & Samuelsson s. 122. 
61 Jacobsen & Thorsvik s. 91. 
62 Olve & Samuelsson s. 135. 
63 Olve & Samuelsson s. 38. 
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Organisationer med tydliga mål och en decentraliserad beslutanderätt ger med andra ord en 
ökad handlingsfrihet, kommer att leverera bättre resultat och ha en förmåga att skapa en 
utvecklande organisationskultur. Att ha fokus på resultat genom måltydlighet och en 
decentraliserad beslutanderätt är positivt korrelerad med de anställdas förväntan på 
effektivitet 64.  
 
 

 

 

 

 

        Organisationskultur 

 

 

 

Figur 2: Faktorer som påverkar mål- och resultatstyrningsprocessen, egen bild 

 3.2.1 Måltyper 

I mål- och resultatstyrningslitteraturen beskrivs olika slags kategorier av mål. Arne Svensson 
beskriver i sin bok, Målstyrning i praktiken, tre olika typer av mål. Det är inriktningsmål, 
effektmål och produktionsmål. Inriktningsmål är mål som ligger fast under lång tid och har 
karaktär av vision eller viljeyttring. Inriktningsmålen är gemensamma och skall visa på vart 
man är på väg. Det är politikerna som fastställer inriktningsmålen.   
 
Effektmålen är mål som skall vidareutvecklas efter den verksamhet som de är kopplade till. 
Därför måste målen vara mätbara och tidsbestämda. Verksamheterna tilldelas även en 
ekonomisk ram för sin produktion inom vilken effektmålen skall uppfyllas65.  Effektmålen 
preciseras utifrån inriktningsmål och resurstilldelning, detta sker via en dialog mellan 
politiker och förvaltning.  
 
Den sista målkategorin benämns produktionsmål och den visar vilka aktiviteter verksamheten 
skall genomföra för att uppnå målen, det är verksamheterna själva som bestämmer hur man 
skall arbeta för att nå målen.   
 
  

                                                 
64 Donald P Moynihan och Sanjay K Pandey, (2005) Testing How Management Matters in an Era of 
Government by Performance, Oxford Journal 15, 431-439. 
65 Svensson s. 47. 

Ledarskap 

 
Mål- och 
resultatstyrning 
 

Decentralisering 

Motivation 



Conny Johansson                                                                  Mål- och resultatstyrning i den  
Eva Larsson  kommunala verksamheten. 
                                                               
 

   24 

   

Inriktningsmål

Effektmål 1 Effektmål 2 Effektmål 3

Produktions
mål 1

Produktions
mål 2

Produktions
mål 3

Prestationsmått
2

Prestationsmått
1

Prestationsmått
3

Vision

 
 

Figur 3: Målstyrningsprocessen från vision till prestationsmått, egen omarbetning inspirerad av Åge Johnsen66 
 

Utifrån visionen utarbetar fullmäktige inriktningsmål som nämnden i sin tur bryter ner i 
effektmål innan de bryts ner ytterligare i produktionsmål på förvaltningsnivå. Prestationsmått 
används sedan för att utvärdera om målen har uppnåtts i verksamheten.   

3.2.2 Målstyrningsprocessen - den röda tråden 

Inom kommunerna finns det många olika slags verksamheter vilket gör styrningen av 
kommunal verksamhet till en komplex fråga. Implementeringen av mål- och resultatstyrning 
upplevs som krångligt eftersom sektorerna inom verksamheten är diversifierade. En 
övergripande vision visar vart organisationen vill vara om ett antal år, och visionen har ofta 
ett ”slutår”. Från visionen kopplas utvecklingsområden som är viktiga för att visionen skall 
nås.  De mål som politikerna bestämmer bör vara väl förankrade och samstämmiga med den 
vision och de utvecklingsområden som är beslutade av kommunfullmäktige. De mål som 
därefter fastställs av förvaltningar och enheter måste också vara kongruenta med de 
övergripande målen och det måste finnas medel för att kunna förverkliga målen67.  
                                                 
66Åge Johansen, (2008) Resultatstyrning i offentlig sektor (hämtad 2013-05-25) 
http://www.utviklings-og-kompetanseetaten.oslo.kommune.no/getfile.php/utviklings-
%20og%20kompetanseetaten%20(UKE)/Intranett%20(UKE)/Dokumenter/%C3%85ge_Johnsen_2008.pdf 
67 Rombach s. 36. 



Conny Johansson                                                                  Mål- och resultatstyrning i den  
Eva Larsson  kommunala verksamheten. 
                                                               
 

   25 

   

En tydlig koppling av de övergripande målen i kommunen till verksamhetsmålen på 
förvaltningsnivå skapar ”en röd tråd” i verksamheten vilket leder till ökad förståelse och 
effektivare organisation, d.v.s. målen integreras i det dagliga arbetet i organisationen och 
hänger ihop som en kedja.  För att uppnå en ökad samsyn på verksamheten måste 
kommunerna därför tydligt presentera de övergripande mål och förväntningar som finns på 
verksamheten för medarbetarna68.  Organisationsforskare Gary Latham har i sin ansats om 
mål- och resultatstyrningsmodellen fokuserat på att det inte spelar någon roll för resultaten i 
verksamheten om medarbetarna får vara med och sätta målen eller om målen formuleras 
centralt om bara dialogen fungerar så att medarbetarna förstår syftet och den logiska grunden 
med målen i verksamheten69. Detta visar tydligt hur viktigt det är att kommunikationen 
fungerar effektivt inom organisationen. 
 
Det är viktigt med en kontinuerlig uppföljning och dialog mellan de olika nivåerna i mål- och 
resultatstyrningsprocessen för att den skall kunna fungera. Målen skall helst uppfylla 
kriterierna: tydliga, tidssatta, mätbara, utvecklande, spännande, realistiska och möjliga att 
påverka70. Det skall dessutom tydligt framgå vem som har ansvar för mål- och 
resultatuppföljningen och när resultatet skall rapporteras vidare till politiker samt andra 
intressenter. När målet är uppnått kan den processen sedan bli en ordinär del av den 
kommunala verksamheten och följas upp i den ordinarie verksamheten. Det är sedan lämpligt 
att gå vidare och fokusera på nya utvecklingsområden i verksamheten71.  
 

DIALOG

VISION

UPPFÖLJNING

MÅLFORMULERING

BUDGETPROCESS

ÅTAGANDE FASTSTÄLLS

GENOMFÖRANDE

 
Figur 4: Målstyrningsprocessen, egen omarbetning inspirerad från Svensson, 1997 s. 20 
 

                                                 
68 Svensson s.18. 
69 Sejits och Latham s. 1-6.  
70 Jan-Olof Olsson,  Handbok i mål- och resultatinriktat arbetssätt (Munkeby organisations- och ledarutveckling   
AB 2013 s. 9).  
71 Olsson s. 12. 
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3.2.3 Uppföljning 

När frågan om mål- och resultatstyrning ställs på sin spets handlar det en hel del om 
uppföljningen av verksamheten. Mål- och resultatstyrning förutsätter att de utförda 
prestationerna följs upp och analyseras. Det krävs både realistiska och konkreta mål för att 
effektivt kunna följa upp resultaten som kommunerna har presterat i verksamheten. Utan 
uppföljning av verksamheten kan man inte heller skilja framgångar från misslyckanden72.   
 
Professorerna Gloria A. Grizzle och Carole D. Pettijohn har beskrivit hur offentliga 
organisationer kan utveckla sin verksamhet genom att använda styrsystem med olika slags 
prestationsindikatorer för att institutionalisera nya arbetsmetoder i organisationen73. 
Kommunal verksamhet är dessutom lämplig att analyseras och utvärderas med olika slags 
prestationsmätningar ur både kvantitativt och kvalitativt perspektiv.  Prestationsmått främjar 
på sikt medarbetarnas syn på planering och uppföljning av verksamheten. Det är därför viktigt 
att målen förankras hos medarbetarna så att dessa vet vad som förväntas av dem i arbetet 
vilket leder till att de kan leverera efterfrågade tjänster med bra kvalité till medborgarna.  
 
Forskare Dorothea Greiling har också tagit upp problemet med prestationsmätning för att öka 
effektiviteten i offentliga tjänster och menar att det finns både kvalitativa och kvantitativa 
dimensioner att ta hänsyn till i den offentliga verksamheten:74 ”Hur många diamanter har vi 
och vad är kvalitén på var och en av dessa stenar?”. I de flesta offentliga verksamheterna finns 
det oftast väl detaljerad information om kvantiteter i verksamheten. Vi vet exempelvis hur 
många vårdtagare som hemtjänsten behandlar och hur många barn som är placerade i 
familjehem men den kvalitetsmässiga värderingen av dessa tjänster utgör oftast en mycket 
större utmaning för kommunerna att kunna göra.   
 
Det ligger i marknadsekonomins natur att vinstdrivande företag strävar efter att optimera sitt 
ekonomiska resultat medan det i offentlig verksamhet bör vara nyttan med verksamheten för 
medborgarna som är det viktigaste75. 
  
Även professor Bino Catasús m.fl. har i artikeln ”What gets measured gets… on indicating, 
mobilizing and acting…” beskrivit vikten med att mäta och följa upp utfört arbete för att 
kunna utveckla verksamheten, men betonar även att det är viktigt att bara mäta det i 
verksamheten som man verkligen tror har betydelse för att kunna utveckla verksamheten och 
inte låsa sig vid de diskussioner som är populära för tillfället i samhället: ”What gets debated 
in society gets measured”. 76 Prestationsmätning ”aktiverar” organisationen och det handlar 
inte främst om att mäta finansiella siffror utan den mest intressanta informationen i 
mätningarna handlar om jämförelser och tendenser för att försöka hitta mönster i 
verksamheten som går att utveckla för att effektivare kunna uppnå mål i verksamheten. 

                                                 
72 Svensson s.14. 
73 Gloria A Grizzle och Carole D Pettijohn, Implementing performance-based program budgeting: A system-
dynamics perspective, Public Administration Review, Jan/Feb 2002; 61, 1, 51 
74Dorothea Greiling, (2006), “Performance measurement: a remedy for increasing the efficiency of public   
service?” International Journal of Productivity and Performance Management, 55, 6, 448 - 465. 
75 Olve & Samuelsson s. 71. 
76 Bino Catasús ,et al s. 505 – 521. 
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Catasús pekar även på att det inte heller får finnas för många mått i verksamheten, eftersom 
en organisation inte klarar av att kunna hantera detta under en längre tidsperiod. 

3.2.3 Nackdelar med mål- och resultatstyrning 

Mål- och resultatstyrningsmodellen har inte enbart positiva anhängare. Organisationsforskare 
Björn Rombach, skriver i sin bok ”Det går inte att styra med mål” om de svårigheter som 
mål- och resultatstyrningen innebär för den offentliga sektorn. Han hävdar att målen ofta är 
oklara, motstridiga och svåra att följa upp i den offentliga verksamheten77.  
 
Professor Stig Montin har också kritiska åsikter om modellen och anser att politikernas mål 
måste vara mycket tydliga och precisa ifall mål- och resultatstyrningssystemet skall kunna 
fungera i kommunala organisationer med avseende på att förvaltningar och medarbetare 
verkligen förstår vad de förväntas uppnå. I praktiken anser dock Montin att detta inte fungerar 
utan målen i kommunerna är oftast oklara och motstridiga, vilket leder till att det även blir 
svårt att mäta de utförda prestationerna i verksamheten. Målstyrningstänkandet strider 
dessutom mot den traditionella politikerrollen och därför passar inte modellen in i den 
kommunala styrningen av verksamheten. Anledningen är att styrsystemet med mål- och 
resultatstyrning kräver enhetlig styrning vilket är svårt att återskapa helt inom den politiska 
styrningen i kommunerna. Den demokratiska styrningen inom kommunerna bygger istället 
ofta på kompromisser mellan olika politiska ideologier om hur kommunen skall organiseras 
och styras78.   

3.3 Tillämpning av vår teoretiska referensram 

Den ekonomistyrning som kommunerna använder sig av regleraras via kommunallagen och 
där framgår att verksamheten skall ange mål- och riktlinjer som är av betydelse för en god 
ekonomisk hushållning. En vård- och omsorgsförvaltning styrs förutom av mål- och 
resultatstyrningen även av lagar och riktlinjer som skall följas. Målen inom en vård- och 
omsorgsförvaltningen handlar mycket om kvalité, d.v.s. mjuka målsättningar.  
 
Mål- och resultatstyrningsteorin är den styrform som kommunerna använder för att nå 
uppsatta mål för en effektiv verksamhets- och ekonomistyrning. För att denna styrning skall 
fungera enligt mål- och resultatstyrningsteorin krävs ett tydligt ledarskap, ett decentraliserat 
arbetssätt, en organisationskultur som är flexibel med motiverade medarbetare samt politiker 
som ger tydliga riktlinjer för vad de vill att förvaltningarna skall åstadkomma. Vi utgick från 
mål- och resultatstyrningsteorin tillsammans med ekonomistyrningsteorin för att ha en 
utgångspunkt för insamlandet av empirin för studien. 
 
I vår analys av den teoretiska referensramen urskiljer vi begreppen: ideologi, ekonomi och 
kultur och deras förhållande sinsemellan som ett spänningsfält med olika intressen och behov. 
Dessa övergripande kriterier påverkar mål- och resultatstyrningen inom den kommunala 
verksamheten. Konflikter uppstår i en organisation så snart som olika intressen och 

                                                 
77 Rombach  s. 46.  
78 Montin  s. 111. 
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förväntningar kolliderar med varandra79 och mål- och resultatstyrningen påverkas starkt av 
dessa maktrelationer.  
 

3.3.1 Spänningsfält 

Vid varje social inrättning skapas olika relationer och solidaritetssamband mellan olika 
grupper av människor vilket utvecklar en form av eget liv inom organisationen80. För att 
kunna synliggöra och förstå de övergripande faktorerna som påverkar styrmodellen med mål- 
och resultatstyrning kan den kommunala verksamheten därför analyseras och diskuteras 
utifrån socialpsykolog Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv för att kunna sätta sig in i 
de olika aktörernas roller och identiteter.  
 
Erving Goffmans grundtankar är att likna social interaktion i samhället med en 
teaterföreställning i vilken aktörerna agerar i de främre regionerna på en scen inför sin publik 
medan utrymmet i de bakre regionerna utgörs av ”kulisserna” som publiken inte har tillgång 
till. Scenen utgörs i det här fallet av den kommunala arbetsplatsen och aktörerna av både 
politiker och tjänstemän medan publiken består av både medarbetare och medborgare. 
Aktörerna kan utåt sett göra allt för att verka trovärdiga inför sin publik men deras egen 
övertygelse på sina roller och funktioner i organisationen kan skilja sig åt81. 
 
Vi tolkar i det här sammanhanget att mål- och resultatstyrningen i den kommunala vård- och 
omsorgsverksamheten är ett styrverktyg som används i spänningsfältet mellan ideologi, 
ekonomi och kultur. Mål- och resultatstyrningen utmanar och ifrågasätter dessa 
begreppsdimensioner i ett konfliktsområde som påverkas av politikernas och tjänstemännens 
olika roller, förväntningar, agendor, syfte och ekonomiska kriterier att befinna sig på fältet.  
Sambandet synliggörs nedan i följande figur:  
 
 

                                                 
79 Gareth s. 188. 
80 Erving Goffman, Totala institutioner (Nordstedts Akademiska förlag, 2011 s. 184.) 
81 Erving, Goffman, Jaget och maskerna (Nordstedts Akademiska förlag, 2000 s. 25-26.) 
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Figur 5: Mål- och resultatstyrning, spänningsfält i styrning av kommunal verksamhet, egen tolkning 
 
Spänningsfältet inom den kommunala verksamheten tolkar vi det som kan delas upp i tre 
olika dimensioner och spänningar kan uppstå i relationerna mellan dessa olika begrepp. Det är 
i spänningsfältet som själva arbetet med mål- och resultatstyrningen utspelar sig för att 
fördela ansvaret mellan de ideologiska kriterierna, ekonomiska ramarna och kulturen i 
styrningen av kommunal vård- och omsorgsverksamhet. Dessa dimensioner är alltså tre olika 
krafter som drar åt var sitt håll men som även är beroende av varandra och överlappar 
varandra vilket mål- och resultatstyrningsmodellen i sin tur måste kunna hantera och 
balansera för att kunna åstadkomma en optimal styrning av den kommunala vård- och 
omsorgsverksamheten. 
 
Vi kommer i den här rapporten att använda oss av spänningsfältet som ett verktyg för att 
analysera empirin i syfte att djupare förstå och synliggöra de övergripande faktorer som 
påverkar styrmodellen inom den kommunala verksamheten. Dimensionerna ideologi, 
ekonomi och kultur är vida begrepp och kan betraktas utifrån många synvinklar.  Vi har valt 
att betrakta begreppen utifrån ett konfliktperspektiv för att analysera hur begreppen bemöts 
och hanteras i mål- och resultatstyrningen i den kommunala vård- och omsorgsverksamheten. 

3.3.2 Ekonomi 

Förutom lagstyrning från staten styrs de svenska kommunerna med ekonomisk styrning82. 
Den största källan för kommunernas inkomster är den kommunala inkomstskatten som 
tillsammans med kommunens taxor och avgifter utgör ca 2/3 av de kommunala inkomsterna 
enligt Bäck och Larsson83. Författarna beskriver även att statsbidrag (en del 
specialdestinerade) och kostnads- och inkomstutjämningar mellan kommuner utgör den 
resterande delen av de inkomster som kommunerna förfogar över. Detta gör som tidigare 
poängterats att kommunernas ekonomi är begränsad och inte alltid räcker till för att kunna 
tillgodose alla önskemål och krav som ställs från medborgarna. 
 
Det är kommunfullmäktige som fastställer hur hög kommunalskatten skall vara84, det är även 
kommunfullmäktige som bestämmer vilka de övergripande inriktningsmålen för kommunen 
skall vara85 och de fastställer också budgetramen för respektive nämnd. 
 
Budget spelar en viktig roll inom den kommunala ekonomin. Budget upprättas över en period 
och avvikelser rapporteras till styrelser och nämnder. Flera organisationer använder budget 
som ett instrument för att skriva ”kontrakt” med sina chefer. Detta dokument kallas för 
resultatkontrakt och visar att cheferna har ett personligt ansvar för ekonomiskt utfall under 
budgetåret. Hur budget används och formas i kombination med andra styrverktyg visar vilken 
styrfilosofi som finns i inom organisationen86. 
 

                                                 
82 Bäck och Larsson s. 235. 
83 Ibid 
84 Bäck och Larsson s. 238. 
85 Svensson s. 19. 
86 Nilsson, Olve och Parment s 197. 



Conny Johansson                                                                  Mål- och resultatstyrning i den  
Eva Larsson  kommunala verksamheten. 
                                                               
 

   30 

   

I kommunala organisationer är rambudgetering vanligast där verksamheterna tilldelas en 
resursram beroende på vilka mål som verksamheten skall uppnå87. Denna ram är baserad på 
behoven inom verksamheten och inte på de önskemål som enheterna har. 
 
Mål- och resultatstyrning kräver att det finns en budgetram som är kopplad till de mål som är 
bestämda övergripande samt inom verksamheterna88.  

3.3.3 Organisationskultur 

Organisationskultur kännetecknas av att normer, värderingar och grundläggande antaganden 
har internaliserats i organisationen89. Kulturen är alltså något som uppkommer av den 
interaktion som förekommer mellan medarbetarna i organisationen och utvecklar olika sätt att 
lösa problem på men även olika sätt att umgås på. Inom organisationer har ofta olika 
yrkesgrupper gemensamma värderingar och tankesätt och här kan även vissa beteendemönster 
och normer utvecklas90. 
 
En organisationskultur som är tydlig kan underlätta arbetet med mål- och resultatstyrning, 
eftersom det är lättare för medarbetarna att samordna målen och även att komma överens om 
vilka aktiviteter som krävs för att nå dem. Om ledningen och de anställda har gemensamma 
normer och värderingar antas det ge positiva resultat inom organisationen genom att man 
känner ökad tillhörighet och i högre grad tar ansvar för organisationens verksamhet91.  
 
Kulturen påverkar hur medarbetarna styr sig själva och varandra utifrån deras uppfattning om 
vad som är det ”rätta” i verksamheten. Organisationer kan analyseras på ett systematiskt sätt 
genom att fokusera på förhållandet mellan intressen, konflikter och makt för att kunna förstå 
förhållandet mellan politikernas- och tjänstemännens roller i det s.k. spänningsfältet i den 
kommunala verksamheten92.  

3.3.4 Ideologi 

Det politiska systemet består av väljarna och den offentliga förvaltningen d.v.s. regeringen, 
riksdagen och de myndigheter som utför regeringens och riksdagens beslut93.  
 
Ideologi är ett begrepp i politisk teori och utifrån det politiska perspektivet växer mål och 
strukturer fram genom ständiga förhandlingar och köpslående mellan olika intressegrupper.  
Organisationens ideologi uppstår alltså när politikerna inte tänker på samma sätt och utifrån 
dessa tankegångar sedan uppträder på olika sätt i verksamheten. De olika aktörerna 
konkurrerar om makten och har olika åsikter, värderingar och intressen94.  Politikens kärna är 

                                                 
87 Gunnar Pihlgren och Arne Svensson, Målstyrning 90-talets ledningsform för offentlig verksamhet (Liber AB, 
1990 s. 64). 
88 Pihlgren och Svensson s. 62. 
89 Jacobsen & Thorsvik s. 395. 
90 Edgar Schein, Organizational culture and leadership, 4:th Edition (Jossey-Bass Business and Management, 
2010 s. 8). 
91 Mats Alvesson , Organisationskultur och ledning (Liber AB, 2008 s. 73). 
92 Morgan Gareth, Organisationsmetaforer (Studentlitteratur AB, 1999 s. 181). 
93 Klas Fregert & Lars Jonung, Makroekonomi (Studentlitteratur AB, 2010 s. 489). 
94 Bolman och Deal s. 248. 
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alltså konflikten mellan olika intressen så politiska mål blir därför ofta oklara, komplexa och 
instabila95. Detta ger även upphov till spänningar i verksamheten som organisationen måste 
kunna hantera och lösa. Valet av metoder mellan olika alternativ beror ofta på vilka 
maktrelationer som finns mellan de olika aktörerna inom organisationen96.  
 
Politiker har även incitament att vidta åtgärder för att påverka väljarnas attityder för att öka 
sina chanser till återval97. För politiker är det därför viktigt att visa handlingskraftighet vilket 
leder till att de ofta väljer mål utifrån vad de idealt borde göra i verksamheten och inte utifrån 
vad analyser och planeringar ger signaler om98.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
95Jacobsen och Thorsvik s. 60. 
96 Gareth s. 181. 
97 Fregert och Jonung s. 489. 
98 Jacobsen och Thorsvik s. 60. 
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4. Empiri 
I detta kapitel presenteras resultaten från det empiriska materialet som vi har samlat in till 
uppsatsen. Kapitlet inleds med en kortare presentation om Åmåls kommun och organisation 
innan intervjuerna med respondenterna redovisas i kapitel 4.2. 

4.1 Presentation av Åmåls kommun 

Åmåls kommun är en dalsländsk kommun som ligger vid Vänern i norra delen av Västra 
Götaland och gränsar till Värmland. På en yta av 481 km2 bor det ca 12 000 invånare i 
kommunen varav ca 9 500 personer i centralorten99.  
 
Åmåls kommun som organisation är den största enskilda arbetsgivaren i kommunen med ca 1 
100 anställda och med en årsbudget på ca 600 miljoner kronor. Den kommunala 
organisationen i Åmål är strukturerad på följande sätt:  
 

Åmåls kommun
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kommunala bolagÖverförmyndareKommunstyrelse

Vård- och
omsorgsnämnden

Teknik- och
fritidsnämnd

Bygg- och
miljönämnden ValnämndBarn- och

omsorgsnämnden

Kommunrevision

 

Figur 6: Åmåls kommuns organisation, Källa Åmåls Kommuns hemsida/politik100 
 

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen och väljs var fjärde år i 
allmänna val. Fullmäktige arbetar utifrån en fastställd vision och beslutar i frågor som berör 
de övergripande målen för den kommunala verksamheten och de finansiella nivåer och 
kostnadsramar som verksamheten skall ske inom.  Kommunfullmäktige utser även 
kommunstyrelse och tillsätter de nämnder som behövs för att bedriva verksamheten.  
 

                                                 
99 Statistiska Centralbyrån, befolkningsstatistik (hämtad 2013-04-23) 
http://www.scb.se/Statistik/MI/MI0810/2010A01/Perkommunmi0810tab4.xls 
100 Åmåls kommun, Åmåls Kommuns organisation (hämtad 2013-05-15) 
     http://www.amal.se/politik 
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Kommunstyrelsen ansvarar i sin tur för att samordna och leda resurserna i kommunen så att 
fullmäktiges beslut verkställs inom respektive verksamhetsområde. Kommunstyrelsen 
förbereder och yttrar sig även i de ärenden som ska behandlas och beslutas av 
kommunfullmäktige.  Respektive nämnd tar sedan över det politiska ansvaret inom respektive 
område och till varje nämnd finns det kopplat en förvaltning. På förvaltningarna arbetar 
anställd personal som ska se till att verkställa politikernas beslut och sköta den dagliga 
verksamheten i kommunen101. Politikerna styr kommunen med övergripande mål som skapar 
effekter och påverkar verksamheten inom de olika nivåerna i den kommunala organisationen.  

4.1.1 Vård- och omsorgsförvaltningen 

Inom vård- och omsorgsförvaltningen i Åmål arbetar ca 435 heltidsanställda och budgeten för 
förvaltningen uppgår till ca 254 miljoner kronor. Vård- och omsorgsförvaltningen är uppdelad 
i verksamhetsområden: Äldreomsorg, LSS-enheten (Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade) och Individ- och familjeomsorg (IFO). 
 
Förvaltningschefen för vård- och omsorg har det yttersta ansvaret för att verkställa de beslut 
och direktiv som nämnden har utarbetat. Vård- och omsorgsavdelningen arbetar till viss del 
även med myndighetsutövning, vilket innebär att de gör utredningar och beslutar om insatser 
för att hjälpa individer som är i behov av olika stödåtgärder vilket regleras i socialtjänstlagen.  

4.1.2 Målstyrningskedjan i Åmåls Kommun 

För att planera verksamheten med mål- och resultatstyrning i Åmåls Kommun används IT-
systemet Stratsys. Stratsys är en programvara för planering och uppföljning för med avsikt att 
förenkla mål- och resultatstyrningsarbetet. I detta verksamhetssystem finns den ”röda tråden” 
beskriven vilken visar hur målen bryts ner från vision till aktiviteter på enheterna102.  
 
Visionen är övergripande för kommunen och har ett perspektiv på 8 år. Visionen bygger på 4 
områden som beskriver kommunens egenskaper och styrkor, genuin, omtänksam, aktiv och 
modig.  
 
Strategiska utvecklingsområden – av Kommunfullmäktige strategiskt utvecklingsområde 
som identifierats som viktigt för att nå visionen och som ska vara vägledande vid fastställande 
av strategiska mål, inriktningsmål och verksamhetsmålsmål. 
 

                                                 
101 Åmåls kommun, politik (hämtad 2013-05-15)  
    http://www.amal.se/politik/namnder/ 
102 Verksamhetsplan Vård- och omsorgsförvaltningen 2013, antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2013-03-26 
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 Figur 7: Åmåls kommuns mål- och resultatstyrningsmodell, Källa: Arbetsmaterial Stratsys, Åmåls Kommun103 

4.2 Resultat från intervjuerna 

Vi har intervjuat sex personer inom kommunen, två politiker, tre tjänstemän och en konsult. 
Respondenterna från både politiker- och tjänstemannaorganisationen har valts ut utifrån deras 
befattningar och roller i organisationen för att kunna få en större helhetsbild av de 
uppfattningar som finns inom organisationen om hur mål- och resultatstyrningen fungerar i 
den kommunala verksamheten. 

4.2.1 Den politiska styrningen  

Politisk verksamhet behöver visioner för att skapa bra underlag och förutsättningar för en 
tydlig styrning i den kommunala verksamheten. Åmåls kommun har en vision om att staden 
ska bli Sveriges mest gästvänliga stad år 2020. Visionen beskriver invånarna och hur det är att 
leva i kommunen.   
  
Politikernas roll i den kommunala verksamheten är i först hand att ta ansvar för att förvalta 
skattepengarna på ett sådant sätt att medborgarna får högsta möjliga ”värde” för skattemedlen. 
De politiska respondenterna hade olika uppfattningar i frågan om hur viktig den politiska 
ideologin är i styrningen av den kommunala verksamheten.  
                                                 
103Stratsys, Åmåls Kommun  (hämtad 2013-05-15) 
 https://web.stratsys.se/Login33/amal/dashboard.mvc/1/min-sida?KeyId=1   
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”Jag tycker inte att den politiska ideologin är det viktigaste i styrningen av den 
kommunala verksamheten.” (Kommunstyrelsens ordförande) 

 
”Jag anser att det är mycket viktigt att den politiska majoritetens åsikter syns och 
märks i de övergripande målen för kommunen. Medborgarna som har röstat på ett 
parti skall också märka att dessa åsikter implementeras i den vardagliga 
verksamheten.” (Ordförande vård- och omsorgsnämnden)  
 

Alla respondenter var dock överens om att det är bra med samsyn i viktiga politiska frågor 
som exempelvis berörde etablering av nya företag för att kunna skapa nya arbetstillfällen. 
Ingen vann några politiska poäng på att krångla och motarbeta varandra i dessa viktiga frågor. 
I annat fall fanns det stor risk för att gamla beslut revs upp om den politiska maktbalansen 
skulle förändras vid val.  
 

”Jag tycker det är viktigt att klarlägga våra roller och ansvarsområden inom den 
kommunala organisationen. Politiker skall nämligen få vara politiker och fokusera 
på de övergripande målen medan tjänstemannaorganisationen skall stå för själva 
utförandet av det operativa arbetet i den kommunala verksamheten.  Det är även 
viktigt att klarlägga rollerna så att ansvar kan utkrävas även om det hör till jobbet 
att ta sig an kritiken från medborgare och massmedia.” (Kommunstyrelsens 
ordförande) 

 
Förvaltningsledningen inom tjänsteorganisationen ansåg att det fanns ett bra samarbete med 
politikerna i kommunen. Samspelet mellan politikerna och tjänstemännen var viktigt för att 
öka medvetenheten om de finansiella ramarna i verksamheten hos medarbetarna.  Fullmäktige 
formulerade övergripande mål som sedan bröts ner i delmål på nämndnivå, förvaltningsnivå 
och slutligen på enhetsnivå. Konsulten som vi intervjuade ansåg även att politikerna bara 
borde utarbeta mål inom de verksamhetsområden som var i störst behov av utveckling och 
förbättring och inte lägga energi på verksamhet som redan fungerade bra i organisationen.  
 

”Det får inte finnas för många mål i verksamheten. Det leder bara till 
”målförmörkelse”, vilket leder till att medarbetarna förblindas av alla krav som 
ställs och inte förstår syftet och huvudmålet med verksamheten som de arbetar 
med.” (Konsult) 

 

Alla respondenter ansåg att kommunen stod inför stora utmaningar under de kommande åren. 
Andelen äldre i befolkningen kommer att öka kraftigt vilket kommer att leda till ökat behov 
av service, vård och omsorg i den kommunala verksamheten samtidigt som den produktiva 
andelen av befolkningen kommer att minska. Befolkningssammansättning påverkar 
kostnaderna för den kommunala verksamheten men även intäkterna som kommunen får in 
från skatter och avgifter.  

 
”Kostnaderna för vård och omsorgsverksamheten kommer att öka snabbare än 
skatteintäkterna. Det kommer därför att bli en jobbig process för alla inblandade 
för att få de kommunala finanserna i balans.” (Kommunstyrelsens ordförande) 
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”Regeringen har nyligen fattat beslut om krav på ökad personaltäthet inom 
äldreomsorgen men har inte skickat med några pengar till kommunerna för detta 
ändamål. Det hamnar därför på kommunens bord att lösa finaniseringen och detta 
är inte alltid så lätt att lösa med tanke på att det oftast inte finns några större 
reserver med pengar i budgeten.” (Ordförande vård- och omsorgsnämnden) 

 

Vård- och omsorgsnämndens ordförande och avdelningschefen ansåg att avvägningarna 
kommer att bli svårare att göra i framtiden när allt fler medborgare i behov av hjälp ska dela 
på skattekakan. De intervjuade politikerna menade att helt andra prioriteringar än tidigare 
därför kommer att behövas göras för att få den kommunala verksamheten att fungera. 
 

”Jag tycker det skall bli intressant att se hur ansvaret för de ökade kostnaderna i 
framtiden för vård, skola och omsorg kommer att fördelas mellan stat och 
kommun.” (Ordförande vård- och omsorgsnämnden) 

 
Samtliga respondenter såg positivt på framtiden och var övertygade om att mål- och 
resultatstyrningen inom kommunen kommer att fungera mycket bra på sikt i Åmåls kommun. 
Modellen säkerställde att politikerna och tjänstemännen höll sig på samma spelplan och 
samverkade resurserna i organisationen. 
 

”Kommunen kommer i framtiden att arbeta mycket mer långsiktigt än vad som 
har gjorts tidigare och inte snurra runt som i ett ”ekorrhjul”. Det är viktigt att 
kommunens resursutnyttjande och tillgångar är i balans inför de utmaningar som 
kommunen förväntas ställas inför inom snar framtid.” (Ordförande vård- och 
omsorgsnämnden) 

 

4.2.2 Ekonomiska perspektiv på den kommunala vård- och omsorgsverksamheten 

I mål- och resultatstyrningen använde sig Åmåls kommun av budgetering för att planera, 
genomföra och följa upp resultat och prestationer i organisationen. Politikerna och 
ekonomichefen menade att budgetstyrningen skulle vara behovsstyrt och inte önskestyrt. Det 
var därför viktigt att politikerna fick ett bra underlag för att kunna fatta välgrundade beslut för 
verksamhetens bästa. Mål- och resultatstyrning var därför ett viktigt verktyg för att 
effektivisera beslutsprocesserna i kommunen. 
 

”Ett generellt problem med budgetplaneringen är att förvaltningarna med 
automatik utgår från att den summa som förvaltningen fick tilldelat sig under den 
förra budgetprocessen även är självskriven inför kommande budgetperioder.” 
(Ekonomichef)  

 
Alla respondenters uppfattning var att för att lyckas väl med mål- och resultatstyrning i 
kommunal verksamhet krävdes dialog, tydliga mål, delegerat ansvar samt tydliga 
utgångslägen för att ha några värden att kunna jämföra resultaten med. Uppföljningsarbetet 
fokuserade på om man gjorde rätt saker på rätt sätt och om det gick att förbättra arbetet på 
något sätt.  
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”Jag tycker att kommunen hittills har varit dålig på att följa upp prestationerna 
som har utförts i den kommunala verksamheten.” (Kommunstyrelsens ordförande) 

 
Tjänstemännens åsikt var att den kommunala verksamheten var omfattande och att allt som 
utfördes inom den kommunala regin inte alltid kunde mätas i exakta siffror. För vård- och 
omsorgsverksamheten handlade det om bemötande och att hjälpa människor i behov av olika 
slags stödsåtgärder. Detta kunde vara svårt att mäta och redovisa i tabeller och diagram. 
Avgörande för uppföljningen blev istället hur kommunen själv värderade denna 
serviceverksamhet som de erbjöd invånarna.  
 

”Jag tycker det är svårt att med kvalitativa mål och mått i denna typ av 
verksamhet för vad ska vi fråga efter och vem ska vi fråga?” (Avdelningschef) 
 
”De sociala ståndpunkterna i verksamheten har ändrat sig och det handlar allt mer 
om att skapa snabba och effektiva resultat. Akuta lösningar går oftast snabbt att 
genomföra men att åstadkomma mer långsiktiga sociala förändringar på problem 
tar tid och kostar resurser vilket påverkar budgeten negativt för enheten.” 
(Avdelningschef) 
 
”Avdelningen använder sig av synpunktshantering för att följa upp 
handläggningsärenden. Klienterna erbjuds att hjälpa till att utvärdera 
verksamheten och få lämna synpunkter på hur de har upplevt tjänsteutövandet 
från kommunens sida. Svarsresponsen har hittills varit låg och det kan bero på att 
flera av klienterna ännu inte är i balans för att kunna hantera sådana här frågor.” 
(Avdelningschef) 
 
”Politikerna måste naturligtvis kunna ta hänsyn till extra ordinära händelser i 
verksamheten som påverkar kostnaderna. Det är ju människor som vi arbetar med 
så pass mycket professionalitet måste finnas i verksamheten.” (Ekonomichef) 

 
Kvalitativa mått som kundnöjdhet och tjänstekvalité upplevdes av avdelningschefen som 
svåra att mäta och utvärdera verksamheten med. Inom äldreomsorgen fanns väl upparbetade 
rutiner för uppföljning av verksamheten som socialstyrelsen följde upp och analyserade. 
System för uppföljning av kvalitativa resultat inom individ- och familjeomsorgen var ännu 
inte lika utvecklat.  
 

”Det känns bra med övergripande styrning från politikernas sida för att få 
riktlinjer om i vilken riktning som de vill att tjänsteorganisationen ska sträva i 
verksamheten. Detta underlättar sedan för mig när jag skall fatta beslut i 
förvaltningen.” (Förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen) 

 
Förvaltningschefen skrev ”avtal” med sina avdelningschefer för att tydligt klargöra deras 
roller och ansvarsområden vilket han ansåg utvecklade och effektiviserade verksamheten.  
 

”Jag anser att ledarskapet i organisationen är A och O för att kunna uppnå 
framgångar i mål- och resultatstyrningsarbetet. Det krävs engagerade ledare som 
kontinuerligt driver på processen och involverar medarbetarna i utvecklingsarbetet 
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så att styrsystemet verkligen förankras hos medarbetarna i det dagliga arbetet.” 
(Konsult) 

 
Kommunstyrelsens ordförande och förvaltningschefen menade att prestationerna skulle mätas 
med både kvalitativa och kvantitativa mått och om medarbetaren bedömdes ha utfört sitt 
arbete på ett acceptabelt sätt så borde sedan medarbetarens insatser i framtiden belönas med 
olika slags incitament ”morot och piska” för att stärka mål- och resultatstyrningseffekterna i 
verksamheten.  
 

”Man måste ha förståelse för att arbete med människor är komplext och ställer 
höga krav på personalens kunnande och flexibilitet.” (Kommunstyrelsens 
ordförande) 

4.2.3 Kulturen – en viktig del i mål- och resultatstyrningens grunder 

Alla intervjuade ansåg att för att mål- och resultatstyrningen skulle bli ett naturligt inslag i 
verksamheten krävdes det dialog mellan politikerna och tjänstemännen i kommunen så att 
inriktningsmålen förankrades hos chefer och medarbetarna i organisationen. Det krävdes en 
kontinuerlig och levande dialog för om alla medarbetarna i organisationen visste vad som 
förväntas av dem och drog åt samma håll ökade förutsättningarna för att vård- och 
omsorgsförvaltningen skulle lyckas med att uppnå sina mål.  
 

”Medarbetarna har ambitioner och kreativa idéer som är viktiga för enheten att få 
ta del av därför är det viktigt att medarbetarna får vara delaktiga i besluten. Det tar 
tid och resurser men jag tycker ändå att det är viktigt att kunna diskutera 
verksamheten och öka förståelsen för de övergripande målen från fullmäktige. Det 
blir lättare att uppnå målen i förvaltningen om alla medarbetare på enheten 
samverkar och drar åt samma håll.” (Avdelningschef)  
 

För att positivt kunna påverka medarbetarnas ambitioner och utveckla verksamheten var det 
viktigt att medarbetarna var delaktiga i processerna i organisationen och kunde påverka målen 
på enheten samt verkligen förstod vad som förväntades av dem i arbetet.  Det krävdes en 
tydlig ”röd tråd” från visionen och de övergripande målen, ner till delmålen och aktiviteterna 
på förvaltningsnivå.  
 

”Jag anser att varje kontakt mellan kommunen och medborgarna formar den yttre 
bilden av kommunens verksamhet. Genom ett professionellt arbete av 
medarbetarna i verksamheten förstärks förtroendet för kommunen.” 
(Kommunstyrelsens ordförande) 

 
En viktig aspekt i detta sammanhang var att kulturen i organisationen kunde påverka 
resultaten och effekterna i mål- och resultatstyrningen. 
 

”En stark kultur påverkar hur medarbetarna värderar sitt eget arbete och kan 
utgöra en kraftig bromsfaktor för att kunna utveckla verksamheten. Därför kan 
man som ledare i värsta fall bli tvungen att ”riva” dessa väggar. Har nämnden 
beslutat om vissa riktlinjer i verksamheten så skall tjänstemännen också följa 
dessa i sitt arbete. Det är alltså inte försvarbart om medarbetarna skulle välja att 
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följa sina egna påhittade regler bara för att de tycker att dessa är bättre för 
verksamheten.” (Förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen) 

 
Detta innebär även vissa etiska krav på kommunens verksamhet. Alla respondenterna var 
eniga om att det var viktigt att inte glömma att se till individens behov och vilka insatser som 
krävdes från kommunens sida för att kunna hjälpa vederbörande. Respondenterna ansåg inte 
att det fanns risk för att den enskilde medborgarens behov ”glömdes” bort för att pengarna i 
budgeten sattes före rättssäkerheten.  
 

”Vi hamnar ibland i vissa etiska dilemman i valet av vårdbehov mellan äldre och 
yngre klienter, vilket leder till viss osäkerhetskänsla i arbetet. Dessa svårigheter är 
något vi diskuterar kontinuerligt tillsammans på avdelningen för att stötta 
varandra. Budgeten för förvaltningen är styrande men klienternas behov och 
lagstiftningen väger ändå tyngre i slutändan.” (Avdelningschef) 

4.2.4 Mål- och resultatstyrning inom vård- och omsorgsverksamheten 

Alla respondenterna ansåg att ekonomistyrning var grunden för att överhuvudtaget kunna 
lyckas med ett framgångsrikt organisationsarbete inom den kommunala vård- och 
omsorgsverksamheten för att uppnå en god ekonomisk hushållning.  
 

”Jag är övertygad om att utan tydlig mål- och resultatstyrning skulle den 
kommunala verksamheten styras av ett låt gå-system” som alla berörda parter 
skulle förlora på i längden.” (Konsult)   
 
Ekonomistyrningen inom den kommunala verksamheten styrs av politikerna 
utifrån ideologiska kriterier och ekonomiska ramar medan tjänstemännen istället 
styrs utifrån ekonomiska kriterier och ideologiska ramar (Ekonomichefen) 

 
De intervjuade politikerna menade att politikerna stod för ”vad” i den kommunala 
verksamheten som skall prioriteras medan förvaltningarna istället fokuserade på ”hur” arbetet 
skall planeras och genomföras för att kunna uppnå målen. Politikerna styrde verksamheten 
med mål som förvaltningscheferna sedan planerade och anpassade den kommunala 
verksamheten efter. Med denna metod påverkades och vägleddes medarbetarna till att arbeta 
mot visioner och gemensamma mål i verksamheten.  
 

”De övergripande målen i kommunen ska vara vägledande för nämnder och 
avdelningar och skapa en tydlighet i det vardagliga arbetet för medarbetarna i den 
kommunala verksamheten.” (Kommunstyrelsens ordförande) 

 
De intervjuades uppfattning var att kommuninvånarna blev alltmer medvetna och ställde allt 
högre krav på inflytande och kvalitet på den service som kommunerna erbjöd till sina 
invånare. Kommunen behövde därför bedriva verksamheten med högt ställda krav på kvalitet 
och uppföljning för att kunna utveckla och förbättra verksamheten på sikt.  
 

”Det är viktigt med uppföljning av medarbetarnas arbete för att kunna utveckla 
verksamheten på sikt. Det krävs därför en kontinuerlig mätning och analys av 
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prestationerna som utförs i verksamheten och om bättre är möjligt är inte bra 
nog.” (Konsult) 

 
En specifik verksamhetsplan för vård- och omsorgsförvaltningen är tänkt att upprättas 
gemensamt i förvaltningen för att underlätta arbetet för medarbetarna104. 
 

Verksamhetsplan

Hur lyckas vi idag?

Vilka ambitioner har vi?

Vem är ansvarig?

Hur ska vi göra för att nå målen?

Vilka områden behöver vi utveckla?

Vilka resultat vill vi uppnå?

Hur ska arbetet förankras?

Hur och när ska vi följa upp målen?Budget

 
 Figur 8: Verksamhetsplan, egen tolkning 
 

Nämndens ordförande och förvaltningschefen ansåg att vård- och omsorgsförvaltningen 
använde sig av fler kvalitativa och mjuka mål än vad de övriga kommunala förvaltningarna 
gjorde i sin verksamhet vilket kunde upplevas som svårare för medarbetarna att hantera än 
mätbara kvantitativa mål som enklare kunde presenteras i diagram och tabeller.  
 

”Jag tycker det är viktigt att skapa tydliga och klara ansvarsområden inom alla 
nivåer och led i organisationen för att få mål- och resultatstyrningen att fungera 
effektivt även inom verksamhet som omfattas av ”mjuka” mål.” (Ekonomichef) 
 

De intervjuade tjänstemännen ansåg att vård- och omsorgsförvaltningen hade hög grad av 
självbestämmanderätt utifrån de ramar som politikerna hade beslutat om. Detta skapade 
delaktighet och födde kreativitet på idéer från medarbetarnas sida samt ökade förståelsen för 
de ekonomiska ramarna för verksamheten som politikerna hade beslutat om. 
 

”För att hålla ner kostnaderna i verksamheten försöker vård- och 
omsorgsförvaltningen i första hand att hitta ”hemmaplanslösningar” för klienterna 
med olika slag vårdbehov men det måste naturligtvis finnas en balansgång mellan 
mål och medel. Pengarna går inte före vårdbehov utan i så fall får nämnden göra 
omprioriteringar eller yrka mer pengar till verksamheten hos fullmäktige.” 
(Ordförande vård- och omsorgsnämnden) 

                                                 
104Olsson s. 6. 
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5. Analys 
I detta kapitel analyserar vi materialet som vi har samlat in genom att jämföra resultaten med 
vår teoretiska referensram samt utvecklar våra egna reflektioner kring ämnet.  Diskussionen 
utgår från mål- och resultatstyrningsprocessen och dess förhållande med den politiska 
ideologin, ekonomin och kulturen i organisationen. Analysen leder sedan till våra slutsatser i 
studien. 

5.1 Relationerna mellan ideologin och ekonomin 

Vi undersökte vilka erfarenheter som respondenterna hade av mål- och resultatstyrning i 
verksamheten för att kunna analysera hur de upplevde styrmodellen. Utifrån Erving Goffmans 
centrala tankar om att analysera en organisation med hjälp av det dramaturgiska perspektivet 
kring scenframträdande, aktörer och publik går det att skapa djupare analys av det empiriska 
materialet.  
 
All offentlig makt utgår från folket och de förtroendevalda politikerna ska representera folkets 
vilja. Den kommunala politikersektorn intar en fundamental viktig roll i ansvaret för 
ekonomin och välfärden i samhället.  Nöjda medborgare är dessutom viktigt för att de 
politiska partierna ska öka sina chanser till omval inför nästa valperiod vilket även starkt 
påverkar de ideologiska krafterna i spänningsfältet.  
 
Ekonomichefen beskrev den kommunala verksamheten med att den politiska organisationen 
styrs utifrån ideologiska kriterier och ekonomiska ramar medan tjänstemannaorganisationen 
istället styrs utifrån ekonomiska kriterier och ideologiska ramar. Detta ger uttryck för de olika 
krafterna i spänningsfältet på ett beskrivande sätt. Dimensionerna ideologin, ekonomin och 
kulturen utmanar mål- och resultatstyrningen inom vård- och omsorgsverksamheten vilket 
organisationen måste kunna hantera effektivt.    
 
Den offentliga sektorn har traditionellt sett alltid varit på efterkälken i förhållande till den 
vinstdrivande sektorn när det gäller mål- och resultatstyrning d.v.s. formulera mål, mäta 
prestationer och förbättra verksamheten. Detta beror delvis på att det upplevs som lättare att 
ur ett vinstmaximeringskoncept fokusera på mätbara finansiella mål som vinster, utdelningar 
och aktiekurser i verksamheten än att utvärdera icke-finansiell information. Mål- och 
resultatstyrning i vård- och omsorgsförvaltningen ska i slutändan bidra till att förverkliga 
visioner men det finns naturligtvis även ekonomiska faktorer att ta hänsyn till beroende på de 
resurser som vård- och omsorgsverksamheten har tilldeltas i budgeten. Valet av strategier och 
metoder för att uppnå målen påverkas starkt av att kostnaderna för verksamheten måste 
avvägas mot tilldelade medel i budgeten. Detta synliggör även maktförhållandet i mål- och 
resultatstyrningen mellan ideologin och ekonomin i spänningsfältet.  
 
Politikerna påpekade under intervjuerna att de hade ansvar för att få medborgarna att känna 
sig nära beslutsfattarna och delaktiga i utvecklingen av den kommunala verksamheten för att 
kommunen lättare skulle kunna anpassa verksamheten till lokala förhållanden och behov. 
Politik handlar förenklat om att förändra samhället till det bättre men olika politiska partier 
har dock olika uppfattningar om vad som egentligen är till det bättre vilket utgör en ständig 
maktkamp inom den politiska ideologin. Medborgarna har inte tillträde till de bakre 
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kulisserna i organisationen så därför måste ledningen på något sätt synliggöra sina framtida 
mål med verksamheten. Vår tolkning av visioner i kommunal verksamhet är att det är ett 
effektivt verktyg för att i tydligare målbilder kunna beskriva för intressenterna i vilken 
riktning kommunen strävar och signalera vilka ambitioner som kommunen har.  
 
Kommunala organisationer leds av förtroendevalda politiker vilket försvårar en enhetlig 
styrning inom organisationen. Den demokratiska styrningen kännetecknas istället av 
kompromisser mellan olika politiska ideologier om hur kommunen ska styras vilket leder till 
att målen i flera fall formuleras i mer ”allmänna” former för att kunna tilltala olika slags 
politiska väljargrupper. Detta riskerar sedan att leda till att visionen och de övergripande 
målen blir otydligare och svårare att utvärdera. Ledarskap handlar dock inte bara om att 
upprätta visioner utan även att få medarbetarna att agera effektivt i sitt arbete utifrån den 
verklighet och situation som organisationen befinner sig i. Detta tolkar vi som en maktkamp 
mellan ekonomin och ideologin i spänningsfältet. 
 
De intervjuade tjänstmännen menade att budgeten i kommunen används för att planera, 
genomföra och följa upp resultat i organisationen. Budgeten fungerar som ett styrverktyg för 
att planera och följa upp verksamheten. Verksamheten anpassas efter de ekonomiska ramarna 
och budgeten betraktas allmänt sett som det viktigaste verktyget för kommunen att skapa 
struktur och kontroll i organisationen. Budgetens funktion är att planera, samordna och 
kontrollera utfallet ur kostnadssynpunkt.  
 
Fullmäktige fastställer budgeten för kommunen och ger vård- och omsorgsnämnden de 
ekonomiska ramarna för de mål som nämnden ska uppnå under perioden i verksamheten men 
i övrigt har nämnden stor självbestämmanderätt utifrån de angivna ramarna. Under 
intervjuerna påpekades från några av de intervjuade att det var viktigt att hushålla med 
kommunens pengar och bara budgetera utifrån de aktiviteter som kommunen verkligen 
planerade att genomföra under budgetperioden och inte bara dela ut medel med hänsyn till 
tidigare års tilldelningar vilket vi tolkar som uttryck för en konstant spänning i relationen 
mellan ideologin och ekonomin.  
 
Politikernas avsikter ska avvägas mot de beslut som tjänstemännen fattar i den operativa 
verksamheten. I den kommunala vård- och omsorgsförvaltningen används flera kvalitativa 
mål vilket kräver kvalitativa prestationsmått för att optimalt kunna följa upp de utförda 
prestationerna i verksamheten. Men när rutinerna för uppföljning effektiveras från 
politikernas sida så ökar även produktionskraven på tjänstemännen i organisationen. 
Politikernas avsikt är att i större utsträckning kunna utkräva större ansvar från 
tjänsteorganisationens sida i spänningsfältet men det är viktigt att inte ledningen ”kväver” 
engagemanget och drivkraften hos medarbetarna för det är desto svårare att i efterhand 
försöka öka motivationen hos de anställda.  

5.2 Relationerna mellan ideologin och kulturen 

De övergripande målen som fullmäktige har beslutat om kan beskrivas som en beställning 
från politikernas sida till tjänstemännen om vad som förväntas göras i den kommunala vård- 
och omsorgsverksamheten och inom vilka ramar som detta arbete ska utföras. Mål- och 
resultatstyrningsmodeller inom offentlig verksamhet skapar på detta sätt insikter i hur man 
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hushållar med skattepengarna och tydliggör ansvar i spänningsfältet i relationerna mellan 
ideologin och kulturen i organisationen.  
 
Respondenterna upplevde att både politiker och tjänstemän strävade efter att respektera 
fördelningen mellan varandras roller och ansvarsområden. Politikerna stod för vad i 
verksamheten som skulle utföras medan tjänstemännen fokuserade på hur den operativa 
verksamheten inom vård- och omsorg skulle utföras för att nå de övergripande målen som 
politikerna hade fattat beslut om. Vår tolkning av intervjuerna i sin helhet är dock att det är 
svårt att urskilja en sådan tydlig och skarp skiljegräns mellan politikernas och tjänstemännens 
ansvarsområden. Gränsdragningen utgörs i stället av en pågående maktkamp vilket innebär en 
balansgång mellan politikernas avsikter och tjänstemännens påverkan på besluten och 
processerna i verksamheten d.v.s. tydlighet från politikernas sida kontra lyhördhet från 
tjänstemännens sida. Spänningsfältet mellan ideologin och kulturen tar sig ibland uttryck i 
uttalanden från allmänheten om att ”det är ändå tjänstemännen som egentligen styr den 
kommunala verksamheten…”. De förtroendevalda politikerna kan dock med hjälp av visioner 
och övergripande mål påverka den operativa styrningen av tjänstemännen inom vård- och 
omsorgsverksamheten och förhållandet d.v.s. i högre grad styra maktkampen mellan 
ideologin och kulturen i spänningsfältet. 
 
Det betonades under intervjuerna att det var viktigt att kommunikationen fungerade inom 
organisationen. Dialogen mellan politiker och tjänstemän i organisationen var grunden för att 
det skulle framgå vad man politiskt ville åstadkomma i verksamheten och vilket pris som 
politikerna var villiga att betala för detta. Dialogen möjliggör på det här sättet arbetet med att 
bryta ner de övergripande målen till mer konkreta och mätbara delmål för vård- och 
omsorgsverksamheten på förvaltningsnivå. Förvaltningschefens möten med medarbetarna och 
de olika sammankomsterna på enheterna för att diskutera verksamheten utgör därför viktiga 
delar i mål- och resultatstyrnings processen för att informationen ska nå ut till alla 
medarbetarna så att dessa förstår målen och sina roller i verksamheten.  
 
Vår tolkning är att detta är uttryck för att tjänstemännen söker trygghet och tydliga riktlinjer 
att stödja sig på i sitt vardagliga arbete. Målen utifrån visionen måste därför löpa som en ”röd 
tråd” inom hela organisationen. Professionellt arbete från medarbetarnas sida ökar i sin tur 
medborgarnas förtroende för den politiska ideologin i den kommunala vård- och 
omsorgsverksamheten. Kulturen kan alltså starkt påverka ideologin positivt i spänningsfältet 
genom att varje kontakt mellan medarbetarna och medborgarna även formar den yttre bilden 
av kommunens verksamhet. 
 
Kulturen vill dock ha förståelse och stöd för självständigt arbete för att utveckla den 
kommunala verksamheten. Minskade resurser skapar komplicerade och besvärliga situationer 
för medarbetarna att hitta kreativa lösningar till. Konsultens övertygelse om att enda 
alternativet till mål- och resultatstyrning skulle vara ett ”låt gå” system tolkar vi som ett 
laddat konfliktområde vilket visar på en pågående maktkamp mellan ideologins- och 
kulturens aktörer i spänningsfältet. För att dämpa denna maktkamp kan ledningen försöka 
utveckla en kärnideologi som preciserar önskvärda värderingar och normer i organisationen.   
 
Det är därför betydelsefullt att medarbetarna känner till och förstår de övergripande målen i 
organisationen för att dessa sedan ska kunna vara vägledande för arbetet i den kommunala 
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vård- och omsorgsverksamheten. De intervjuade tjänstemännen upplevde att de kände sig fullt 
delaktiga i målformuleringsarbetet men att det i vissa fall var svårt att sätta upp tydliga och 
mätbara kvalitativa mål i vård- och omsorgsverksamheten. De intervjuade var väl medvetna 
om att målen skulle vara tydliga och mätbara men utifrån intervjuerna är vår tolkning att det 
ännu saknas en djupare logisk insikt hos medarbetarna om varför målen är viktiga och hur de 
hänger ihop. Vårt intryck från intervjuerna är att det är en utmaning för ledningen att skapa 
realistiska mål som även utgör en viss utmaning för medarbetarna.  
 
Visionen om att Åmål ska bli den mest gästvänliga staden i Sverige till år 2020 skapar flera 
olika tolkningar hos medarbetarna och medborgarna om hur denna vision egentligen skulle 
kunna förbättra ekonomin i kommunen. Åmåls kommun står inför stora utmaningar i 
framtiden med åldrande befolkning och större strukturella förändringar på arbetsmarknaden 
vilket kommer att påverka skattemedlen negativt och öka efterfrågan på kommunernas 
tjänster. För att utveckla den kommunala verksamheten inför dessa framtida krav har 
fullmäktige samlat sig kring en vision om att Åmål ska vara den mest gästvänliga staden i 
Sverige till år 2020.  De intervjuade politikerna upplevde att arbetet med visionen hade ökat 
samarbetet mellan de politiska partierna och respekten för varandras ideologier vilket leder till 
att stärka och ena ideologins krafter i spänningsfältet i förhållande till de andra 
dimensionerna. För att skapa uthållighet i visionsarbetet strävade politikerna i kommunen 
efter att i hög grad förankra visionen hos de politiska partierna. Det är en fördel om 
politikerna håller fast vid sin vision och inte plötsligt ändrar den om det skulle ske ett politiskt 
maktskifte i kommunen. Visionen ska helst inte bara vara en slogan att använda sig av vid 
marknadsföringen av kommunen som turistmål 
 
I det vardagliga arbetet i kommunen finns det flera olika etiska överväganden och 
problemområden som tjänstemän och politiker kan ställas inför. Dessa värderingar kan i sin 
tur skapa intressekonflikter vid implementeringen av mål i kommunen. Budgeten för vård- 
och omsorgsförvaltningen kan plötsligt ställas i relation till kraftigt ökade kostnader för 
behandling av missbrukare, vård av ungdomar och äldre medborgare vilket vi tolkar som 
spänningar i relationen mellan ideologin och kulturen vilket kan skapa osäkerhet hos 
medarbetarna om hur dessa kostnader ska vägas och prioriteras mot varandra.  
 
Under intervjun menade en av respondenterna att kulturen i organisationen negativt kan 
påverka utvecklingen av den kommunala vård- och omsorgsverksamheten och att man som 
ledare i så fall kan tvingas att sätta ner foten. Detta ser vi som ett uttryck för ett spänt 
förhållande mellan ideologin och kulturen. Förändringar i verksamheten som är i linje med 
kulturens uppfattning kan tas emot med större entusiasm av medarbetarna vilket troligtvis 
leder till att målen i verksamheten effektivare uppnås. Aktiviteter i mål- och 
resultatstyrningen som däremot hotar den underliggande kulturen i organisationen kan 
däremot bli mycket svårare att genomföra för ledningen. Djupt förankrad kultur kan utgöra en 
maktfaktor under vissa förhållanden i spänningsfältet. 

5.3 Relationerna mellan kulturen och ekonomin 

En av de teoretiska intentionerna med mål- och resultatstyrningssystemet är att samla och 
samordna resurserna för att skapa de rätta förutsättningarna för att organisationen i sin helhet 
ska sträva i en viss önskvärd riktning. Fördelen med målstyrningsmodeller är alltså att kunna 
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öka produktiviteten i organisationen genom ökad dialog både horisontellt och vertikalt i 
organisationen.  
 
De intervjuade gav en entydig bild av vikten av bra ledarskap för att lyckas med effektiv 
målstyrning i verksamheten. Inom kommunen präglas ledarskapet av styrning genom lagar, 
regler och direktiv. Ledarskap enligt McGregors teorier om X-människor anses numera 
föråldrat och ineffektivt inom organisationer som vill utvecklas utan istället är nyckeln till 
framgång att se på sina medarbetare enligt teori Y. Enheterna och medarbetarna vill utföra ett 
bra arbete men få möjlighet att vara med och påverka sitt arbete. Målstyrningsmodellen i 
kommunen kännetecknas av teori Y och utnyttjar kommunens samlade resurser samt skapar i 
högre grad engagerade och delaktiga medarbetare, vilket ger enheterna bättre förutsättningar 
för att nå målen för verksamheten.  
 
Under intervjuerna togs även problematiken upp med för många mål i verksamheten vilket 
några av de intervjuade ansåg kunde leda till att medarbetarna till slut inte insåg vilka mål 
som skulle prioriteras i verksamheten, d.v.s. medarbetarna såg inte skogen för alla träd. 
Konsulten kallade detta för ”målförmörkelse” vilket alltså innebär att om för många krav 
ställs på medarbetarna kommer dessa att tappa fokus på vad som egentligen är huvudmålet för 
verksamheten. För att i högre grad kunna förankra målstyrningen i organisationen samlade 
förvaltningschefen sina anställda för att dessa skulle få tillfälle att gemensamt få ge förslag på 
relevanta mål och prestationsmått för att styra och följa upp den dagliga verksamheten med. 
Det är positivt för verksamheten om medarbetarna får möjlighet att kunna påverka målarbetet 
och det ökar förståelsen och motivationen för vad som förväntas av medarbetarna i arbetet, 
vilket även mildrar konfliktförhållandet i spänningsfältet mellan ekonomin och kulturen.   
 
Mål- och resultatstyrning innebär att målen ska styra verksamheten och uppföljning av 
måluppfyllelsen ska göras kontinuerligt vilket förutsätter att prestationerna mäts och 
analyseras. För att kunna mäta utförda prestationer i verksamheten krävs det som tidigare har 
nämnts tydliga och mätbara mål. I icke-vinstdrivande organisationer är oftast en budget i 
balans det viktigaste målet för verksamheten, för cheferna vill kunna ”hålla sin budget” men 
samtliga intervjuade menade att lagstiftningen och medborgarnas behov ändå vägde tyngre 
om kostnaderna inte gick att hålla inom budgetramarna. Ett ofta återkommande massmedialt 
intresse som berör denna konfliktsituation är exempelvis kvalitén på äldreomsorgen som 
kommunen måste sätta i relation till vad ekonomin tillåter.  
 
Denna konfliktsituation i relationerna mellan ekonomin och de kvalitativa målen 
synliggjordes även under intervjun och en av respondenterna hävdade att det handlade alltmer 
om att skapa snabba och effektiva resultat inom vård- och omsorgsverksamheten för mer 
långsiktiga sociala lösningar påverkade istället budgeten negativt för enheten. Däremot kan vi 
inte utifrån det empiriska materialet från intervjuerna dra några slutsatser om besparingarna 
leder till sämre tjänstekvalité och arbetsmiljö.  
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6. Slutsats 
I slutsatsen besvarar vi vår frågeställning utifrån vår analys dessutom ger vi förslag på 
fortsatt forskning inom ämnesområdet. 

6.1 Diskussion 

Hur upplevs mål- och resultatstyrningen av ledande politiker och tjänstemän utifrån 
relationerna i spänningsfältet inom den kommunala vård- och omsorgsverksamheten? 
 
Utifrån vår undersökning drar vi slutsatsen att både politikerna och tjänstemännen upplever 
att den kommunala verksamheten med den politiska organisationen styrs utifrån ideologiska 
kriterier och ekonomiska ramar medan tjänstemannaorganisationen istället styrs utifrån 
ekonomiska kriterier och ideologiska ramar. 
 
Dessa faktorer påverkar i sin tur mål- och resultatstyrningen i den kommunala vård- och 
omsorgsverksamheten och leder till att modellen används som styrverktyg i ett konfliktladdat 
fält mellan ideologi, ekonomi och kultur. Mål- och resultatstyrningen utmanar och ifrågasätter 
alltså dessa dimensioner i ett spänningsfält som påverkas av politikernas och tjänstemännens 
olika roller, förväntningar, agendor och syfte att befinna sig på fältet.  
 
Vi har dragit slutsatsen att mål- och resultatstyrningen i den kommunala vård- och 
omsorgsverksamheten formas starkt av den politiska agendan. Nöjda medborgare är nämligen 
viktigt för att de politiska partierna ska öka sina chanser till omval inför nästa valperiod. 
Enhetlig styrning är därför svårt att uppnå inom organisationer som leds av förtroendevalda 
politiker. De ideologiska aspekterna i spänningsfältet leder i det här fallet till att visionen och 
målen formuleras i allmänna ordalag för att attrahera olika slags politiska väljargrupper.  
 
Vi kan även konstatera att ekonomin har en stark påverkan på mål- och resultatstyrningen när 
det gäller hushållningen av resurserna inom den kommunala verksamheten. Både politiker 
och tjänstemän upplever att kommunen stävar efter att skapa realistiska budgetar men det går 
inte att planera för alla eventuella händelser i verksamheten.  Politikernas avsikter med 
uppföljningen av verksamheten är även att i större utsträckning kunna utkräva större ansvar 
från tjänsteorganisationens sida.   
 
Vi har även kommit fram till att både politiker och tjänstemän upplever att ledarskapet har en 
stor inverkan på effektiviteten i styrningen på den kulturella nivån för att få ”driv” i 
verksamheten. Kulturen spelar i detta sammanhang en viktig roll i spänningsfältet i 
förhållande till de andra faktorerna. Förändringar i verksamheten som är i linje med kulturens 
vilja leder till att förändringsförslag tas emot med större entusiasm och motivation av 
medarbetarna. 
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att mål- och resultatstyrning i den kommunala vård- 
och omsorgsverksamheten utgör en stor utmaning för organisationen att få att fungera 
effektivt. Det finns flera underliggande och komplexa faktorer och relationer i spänningsfältet 
som kommunen måste få att samverka tillsammans för att kunna få styrmodellen att fungera 
effektivt inom den kommunala vård- och omsorgsverksamheten.   
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6.2 Förslag på fortsatt forskning 

Vår studie har fokuserat på målstyrningsarbetet vid vård- och omsorgsförvaltningen i Åmål. 
Förslag på fortsatt forskning skulle kunna vara att genomföra samma undersökning på fler 
kommuner för att både bredda och fördjupa undersökningen. Det finns behov av fortsatt 
forskning inom offentlig verksamhet ur konfliktsynpunkt för att hitta optimala strukturer för 
den här typen av verksamheter.  
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Bilaga 1 – Frågemanual 
 

Ekonomichef – intervju 2013-04-04 kl 16:45 – 18:00 

1. Vad innebär begreppet ekonomistyrning för dig? 
2. Använder ni er av budget i styrningen av verksamheten? 
3. Vad innebär målstyrning för dig? 
4. Hur är målstyrning utformad i kommunen och hur tillämpas den? 
5. Vilka för- och nackdelar finns det med styrmodellen? 
6. Hur ser du på din egen roll i målstyrningsarbetet i kommunen?  
7. Hur påverkar organisationskulturen den kommunala verksamheten? 
8. Hur ser du på det framtida arbetet med mål- och resultatstyrning i verksamheten? 

Avdelningschef inom förvaltningen för vård- och omsorg intervju 2013-04-05 kl 10:00 – 

11:00 

1. Vad innebär målstyrning för dig? 
2. Använder ni er av budget i styrningen av verksamheten 
3. Hur är målstyrning utformad i förvaltningen och hur tillämpas den? 
4. Vilka för- och nackdelar finns det med styrmodellen? 
5. Hur ser du på din egen roll i målstyrningsarbetet i kommunen?  
6. Upplever du några svårigheter med att använda sig av kvalitativa mål i verksamheten? 
7. Hur utvärderas verksamheten på din enhet? 
8. Hur får medarbetarna återkoppling på utvärderingsresultaten på din enhet? 
9. Hur påverkar organisationskulturen den kommunala verksamheten? 
10. Hur ser du på det framtida arbetet med mål- och resultatstyrning i verksamheten? 

Förvaltningschefen för vård- och omsorgsförvaltningen - intervju 2013-04-12 kl 14:00 – 

14:50 

1. Vad innebär målstyrning för dig? 
2. Använder ni er av budget i styrningen av verksamheten? 
3. Hur är målstyrning utformad i förvaltningen och hur tillämpas den? 
4. Vilka för- och nackdelar finns det med styrmodellen? 
5. I vilken omfattning anser du att målen styr verksamheten på enheten? 
6. Hur ser du på din egen roll i målstyrningsarbetet i kommunen?  
7.  Hur utvärderas verksamheten på din enhet? 
8. Hur får medarbetarna återkoppling på utvärderingsresultaten på din enhet? 
9. Upplever du några svårigheter med att använda sig av kvalitativa mål i verksamheten? 
10. Hur påverkar organisationskulturen den kommunala verksamheten? 
11. Hur ser du på det framtida arbetet med mål- och resultatstyrning i verksamheten? 
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Vård- och omsorgsnämndens ordförande – intervju 2013-04-18 kl 16:30 – 17:30 

1. Vad innebär mål- och resultatstyrning för dig? 
2. Använder ni er av budget i styrningen av verksamheten? 
3. Hur är målstyrningen utformad i förvaltningen och hur tillämpas den? 
4. Vilka för- och nackdelar finns det med styrmodellen 
5. Hur ser du på din egen roll i målstyrningsarbetet i kommunen?  
6. Upplever du några svårigheter med att använda sig av kvalitativa mål i verksamheten? 
7. Hur utvärderas verksamheten? 
8. Hur påverkar organisationskulturen den kommunala verksamheten? 
9. Hur ser du på det framtida arbetet med mål- och resultatstyrning i verksamheten? 

 

Kommunstyrelsens ordförande - intervju 2013-04-23 kl 17:00 – 17:50 

1. Vad innebär mål- och resultatstyrning för dig? 
2. Använder ni er av budget i styrningen av verksamheten? 
3. Hur är målstyrningen utformad i förvaltningen och hur tillämpas den? 
4. Vilka för- och nackdelar finns det med styrmodellen 
5. Hur ser du på din egen roll i målstyrningsarbetet i kommunen?  
6. Upplever du några svårigheter med att använda sig av kvalitativa mål i verksamheten? 
7. Hur utvärderas verksamheten? 
8. Hur påverkar organisationskulturen den kommunala verksamheten? 
9. Hur ser du på det framtida arbetet med mål- och resultatstyrning i verksamheten? 


