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Förord 

 

Vi vill först och främst rikta ett stort tack till vår handledare Mehran Noghabai för den 

värdefulla vägledning vi fått under studiens gång. Vi vill också rikta ett stort tack till de 

respondenter som medverkat och därmed möjliggjort denna studie. Avslutningsvis 

önskar vi tacka våra nära och kära som stöttat oss och kommit med konstruktiv kritik. 
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Sammanfattning  

 

Titel: Från traditionell målstyrning till effekter ur ett kundperspektiv 

 

Författare: Madelene Nordin och Emilia Sjölinder 

 

Bakgrund: Med bakgrund i den offentliga sektorns viktiga uppgift i samhället är det av 

medborgarnas intresse att organisationer inom offentlig sektor bedriver sin verksamhet 

på ett effektivt sätt. Statskontoret har i en granskning av svenska myndigheter 

konstaterat att det finns brister i myndigheternas förmåga att konkretisera de av 

regeringen givna målen till aktiviteter på operativ nivå.  

 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att studera och jämföra hur svenska myndigheter 

med medborgarkontakt arbetar med målimplementering genom konkretisering av målen 

från regleringsbrevet till operativ nivå. 

 

Metod: Studien tillämpar en kvalitativ forskningsstrategi med en abduktiv ansats. 

Studien är utformad som en komparativ fallstudie och baseras på tre stycken semi-

strukturerade intervjuer.  

 

Slutsats: Studien har visat att de studerade myndigheterna i olika utsträckning arbetar 

med att skapa konkreta aktiviteter baserade på målen från regleringsbrevet. Mått och 

mål har fått ge vika för effekter och aktiviteter. Utöver målen från regleringsbrevet 

definieras aktiviteter på operativ nivå utifrån ett kundperspektiv och medarbetarnas 

professionalism för att uppnå önskade effekter. 

 

Nyckelord: Styrning, offentlig sektor, medborgarkontakt, målimplementering, 

aktiviteter, effekter 

 

 

 
 
 



 
 

Abstract  

 

Title: From traditional performance management to effects from a customer perspective  

 

Authors: Madelene Nordin and Emilia Sjölinder 

 

Background: Due to the important task of the public sector, it lies in the interest of the 

society that the organizations of the public sector is efficient. According to a review 

regarding Swedish authorities it is shown that it exists difficulties in the process of 

converting political goals to operational activities.  

 

Aim: The aim of this study is to investigate and compare how Swedish authorities with 

close contact with the citizens implement political goals of the government by turning 

the goals in to operational activities. 

 

Methodology: The study has a qualitative research strategy with an abductive research 

approach. The study is based on three semi-structured interviews and can be classified 

as a comparative case study.  

 

Conclusion: The study shows that the investigated authorities works to different extent 

with defining activities based on the political goals. Goals and measurements has been 

replaced by activities and effects. Beyond political goals, the activities are established 

based on a customer perspective and the employees’ professionalism to reach the 

desired effects.  

 

Keywords: Management control, public sector, goal implementation, activities, effects 
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1. Inledning 
 

I inledningskapitlet introduceras studiens bakgrund och problematisering. Studiens 

syfte och frågeställningar presenteras och kapitlet avslutas med de avgränsningar som 

studien har.  

 

1.1 Bakgrund och problematisering  

 

I Sverige har den offentliga sektorn ett betydande och huvudsakligt ansvar för 

befolkningens välmående och utveckling i form av sociala skyddsnät, sjukvård och 

utbildning (Nationalencyklopedin, 2016c). Den offentliga sektorns utgifter uppgår till 

drygt 50 % av bruttonationalprodukten och finansieringen består främst av 

medborgarnas inbetalda skattemedel (Statistiska Centralbyrån, 2016). Det är dessutom 

medborgarna som är myndigheternas klient och samtidigt nyttjar de dess tjänster 

(Statistiska Centralbyrån, 2004). Det ligger därför i den svenska befolkningens 

gemensamma intresse att organisationer inom den offentliga sektorn skapar ett så stort 

värde som möjligt för medborgarna. 

 

Under 1980-talet genomfördes reformer inom offentlig förvaltning i västvärlden och 

dessa har samlats under begreppet New Public Management (benämns i fortsättningen 

som NPM). Reformerna var inspirerade av privat sektor och en reaktion mot att den 

offentliga förvaltningen ansågs vara byråkratisk och ineffektiv. (Almqvist, 2006) Som 

ett led i denna våg av reformer införde Sverige 1988 mål- och resultatstyrning i offentlig 

förvaltning (Styrutredningen, 2007). Målstyrning innebär att de övergripande målen 

som regeringen formulerar utgör grunden för hur organisationen ska styras och fokus 

ligger på resultat och måluppfyllnad snarare än att i detalj styra hur arbetet utförs. 

Fundamentalt i målstyrning är att det finns nyckeltal skapade utifrån organisationens 

mål som återrapporteras till regeringen. I samband med NPM-inspirerade tankegångar 

har begreppet ”kund” fått en ökad betydelse och offentlig sektor väljer i större 

utsträckning att betrakta användarna av de tjänster som produceras som kunder. 

(Almqvist, 2006) 
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De kommande åren möter den offentliga sektorn utmaningar i en åldrande befolkning 

och ökade pensionsavgångar. En förutsättning för att klara dessa utmaningar är en 

effektiv organisation. Med effektivitet avses att på ett framgångsrikt sätt uppnå de för 

verksamheten övergripande målen. (Modell & Grönlund, 2006) Svenska myndigheter 

arbetar på uppdrag av regeringen och erhåller årligen ett regleringsbrev från regeringen 

som anger mål och budget för kommande verksamhetsår. Det är regleringsbrevet som 

ligger till grund för det arbete som myndigheten ska utföra det kommande året. 

(Regeringen, 2015) En effektiv myndighet kan således beskrivas som en myndighet 

som på ett resurseffektivt sätt uppfyller de av regeringen erhållna målen i 

regleringsbrevet. 

 

Myndigheten för en effektiv statsförvaltning, Statskontoret, utför kontinuerligt 

myndighetsanalyser på uppdrag av regeringen för att främja en effektiv styrning av 

Sveriges myndigheter. I en rapport som grundar sig på tjugo myndighetsanalyser lyfter 

Statskontoret fram brister i den interna styrningen. Dessa brister, menar Statskontoret, 

beror delvis på svårigheten i och avsaknaden av att omsätta de politiska målen till 

konkreta aktiviteter. (Statskontoret, 2013) Om aktiviteter på operativ nivå inte är 

förenliga med de övergripande målen finns uppenbara hinder för att uppnå en effektiv 

organisation. 

 

Vi har illustrerat relationen mellan stat, myndighet och medborgare i modellen nedan. 

Medborgaren påverkas av det arbete som myndigheterna utför, som i sin tur styrs av 

regeringen. I vilken utsträckning det finns en nära medborgarkontakt och hur stor andel 

av den svenska befolkningen som påverkas skiljer sig mellan olika myndigheter, jämför 

exempelvis Försäkringskassan och Jordbruksverket. Vi har valt att benämna en 

myndighet som har nära kontakt med en stor andel av befolkningen som en myndighet 

med medborgarkontakt.  

 

Figur 1. Relationen mellan stat, myndighet och medborgare 
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Med bakgrund i myndigheternas svårighet att konkretisera målen från regleringsbrevet 

till operativ nivå och den offentliga sektorns viktiga roll i samhället är det av intresse att 

undersöka hur flöden mellan regeringen och myndigheter ser ut i form av mål och hur 

de eftersträvade effekterna uppnås genom styrning av de operativa aktiviteterna.  

 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 
 

Syftet med denna uppsats är att studera och jämföra hur svenska myndigheter med 

medborgarkontakt arbetar med målimplementering genom konkretisering av målen från 

regleringsbrevet till operativ nivå. 

 

Baserat på syftet ligger följande forskningsfrågor till grund för denna studie: 

 

 Hur ser målbilden för de studerade myndigheterna ut?  

 Hur implementerar de studerade myndigheterna med medborgarkontakt målen 

från regleringsbrevet till operativ nivå? 

 Vilka likheter och skillnader finns i tillvägagångssätten? 

 

1.3 Avgränsningar 
 

I vår studie har vi valt att fokusera på förhållandet mellan regeringen och 

myndigheterna via regleringsbreven, och hur de mål som anges i regleringsbrevet 

implementeras och arbetas med operativt. Vi har betonat medborgarens viktiga roll och 

betydelse men avgränsar oss i denna studie från att lägga vikt vid relationen mellan 

myndighet och medborgare. Vi utgår från att de mål som regeringen anger i 

regleringsbrevet är givna och lägger ingen vikt i huruvida de ligger i linje med 

medborgarnas verkliga vilja.  
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2. Metod 
 

I detta kapitel motiveras studiens metodval och tillvägagångsätten presenteras utförligt. 

Metodkritik hanteras löpande i kapitlet. Kapitlet avslutas med att belysa studien ur ett 

kvalitets- och etikperspektiv.   

 

2.1 Forskningsstrategi 
 

Valet stod mellan två forskningsstrategier, en kvalitativ eller kvantitativ forskning. Den 

kvantitativa strategin bygger på kvantitativ data, vars syfte är att beskriva en 

ögonblicksbild av samhällsförhållanden eller ge en förklaring till hur förhållanden 

hänger samman. (Bryman & Bell, 2011) En kvalitativ strategis syfte är att genom 

tolkning av empiri skapa en ökad förståelse av ett fenomen (Justesen & Mik-Meyer, 

2011). I kvantitativa metoder är tal och siffror arbetsmaterial medan det i kvalitativa 

studier är text och ord som är centralt (Repstad, 2007). Ytterligare en skillnad återfinns i 

hur många individer som omfattas av studien. I en kvantitativ studie omfattas ofta ett 

stort antal individer för att på så vis kunna generalisera en hel population. I kvalitativa 

studier är det mer förekommande att gå på djupet hos ett fåtal individer. (Jacobsen, 

2002) 

 

Denna studie har tillämpat en kvalitativ forskningsstrategi, då det i studiens syfte 

klargörs att vi med denna studie vill “studera och jämföra hur tre svenska myndigheter 

arbetar med att implementera målen från regleringsbrevet genom att konkretisera målen 

till operativ nivå”. Vi ämnar tolka och förstå de studerade organisationernas kontext och 

de styrprocesser som finns. I studien har vi tillfrågat ett fåtal respondenter med fokus att 

på djupet förstå varje enskild respondent och den verkligenhet som beskrivs. 

 

2.2 Forskningsansats 
 

Förhållandet mellan teori och praktik kan i samhällsvetenskapen representeras av tre 

olika ansatser; deduktiv, induktiv eller abduktiv (Patel & Davidson, 2011). En deduktiv 

ansats brukar förknippas med kvantitativ forskning. En deduktiv ansats tar sin 

utgångspunkt i befintlig teori och utifrån den formuleras hypoteser som sedan utsätts för 

empirisk granskning. (Bryman & Bell, 2011) En deduktiv ansats kan beskrivas som 
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“bevisandets väg”. Utifrån det resultat som studien ger kan hypoteserna bekräftas eller 

förkastas. Vid användandet av en deduktiv ansats blir forskningsprocessen i liten grad 

färgad av forskarens subjektiva uppfattningar, genom att utgångspunkten tas i en 

befintlig teori. (Patel & Davidson, 2011) 

 

En induktiv ansats innebär att utgångspunkten tas i empirin och att de resultat som 

forskningen ger skapar teorier. En induktiv ansats brukar förknippas med kvalitativa 

synsätt och metoder. (Bryman & Bell 2011) En induktiv ansats kan liknas vid 

“upptäckandets väg” och innebär att forskaren utgår från verkligheten och studerar ett 

objekt utan att på förhand förankra detta i befintlig teori (Patel & Davidson, 2011). 

Baserat på den insamlade empirin kan forskaren sedan formulera en teori och den 

genererade teorin blir således resultatet av en forskningsinsats (Bryman & Bell, 2011). 

Till skillnad från den deduktiva ansatsen är forskningsprocessen vid en induktiv ansats 

starkt påverkad av forskarens egna idéer och föreställningar (Patel & Davidsson, 2011). 

 

Den abduktiva ansatsen innebär att teori och empiri relateras till varandra genom att 

kombinera deduktion med induktion. Arbetssättet karaktäriseras av att utgångspunkt tas 

i både teori och empiri. Abduktion innebär att utifrån ett empiriskt fall formulera ett 

förslag till en teoretisk djupstruktur. Under arbetets gång kan den ursprungliga teorin 

utvecklas. Det abduktiva arbetssättet har en fördel i att forskaren inte blir låst i samma 

grad som vid ett strikt induktivt eller deduktivt arbetssätt. (Patel & Davidsson, 2011) 

 

Denna studie har en abduktiv ansats. Studien inleddes med att vi skapade oss en 

teoretisk bakgrund kring det aktuella ämnet med utgångspunkt i studiens syfte och 

frågeställningar. Utifrån den teoretiska referensramen utformades sedan den 

intervjuguide som låg till grund för den empiriska datainsamlingen. Efter en genomförd 

intervju utvecklades den teoretiska referensramen baserat på begrepp och information 

som intervjuerna gett. Den utvecklade teoretiska referensramen utgjorde sedan grunden 

för efterföljande intervjuer. Under studiens gång har vi pendlat mellan teori och empiri 

för att ge en ökad förståelse för studiens frågeställningar och resultat och därför menar 

vi att en abduktiv ansats har tillämpats. 
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2.3 Undersökningsdesign 
 

Syftet med denna studie är att studera hur svenska myndigheter arbetar med 

målimplementering genom konkretisering av målen från regleringsbrevet till operativ 

nivå. En fallstudie är en undersökningsdesign som innebär att ett fall studeras detaljerat 

och ingående. (Bryman & Bell, 2011) En fallstudie är aktuell när de frågor man söker 

svar på är “hur” eller “varför”. Det finns olika slags fall, varav det representativa fallet 

är det som stämmer in på vår studie. (Yin, 2007) Ett representativt fall har “målet att 

fånga och beskriva de omständigheter och villkor som en vardaglig eller vanlig 

situation uppvisar” (Yin, 2003 s. 41).  

 

Yin (2007) menar att en fallstudie kan antingen ha en enfallsdesign eller en 

flerfallsdesign. Som namnet avslöjar innebär en enfallsdesign att endast ett fall studeras 

medan en flerfallsstudie innefattar studium av två eller flera fall. En flerfallsdesign är att 

föredra om resurser finns att tillgå eftersom det finns analytiska fördelar med att 

använda sig av två eller fler fall. Vid en enfallsstudie menar kritiker att något unikt eller 

artificiellt, som kontakten med en enskild respondent, kan ha påverkat studiens resultat. 

Vid användning av två eller flera fall så neutraliseras denna kritik. (Yin, 2007) 

 

I denna studie har tre olika fall studerats vilket innebär att detta är en flerfallsstudie. 

Vidare har syftet varit att jämföra dessa tre studerade fall för att identifiera likheter och 

skillnader och besvara syftet. I och med detta benämns studien som en komparativ 

flerfallsstudie. En komparativ studie syftar till att genom jämförelse skapa en bättre 

förståelse av en viss social företeelse. (Bryman & Bell, 2011)  

 

2.4 Datainsamling 
 
I kommande avsnitt presenteras hur primär- och sekundärdata för studien inhämtats. 

 

2.4.1 Insamling av primärdata 
 

En studies primärkällor utgörs av den information som forskaren själv samlar in 

(Bryman & Bell, 2011). Studiens empiri har inhämtats genom semi-strukturerade 

intervjuer. Intervju som metod för datainsamling är attraktiv genom flexibiliteten den 

erbjuder samt möjligheten att få respondenternas utförliga svar (Bryman & Bell, 2011).  



7 

 

Ett alternativ för datainsamling kunde varit via deltagande observation för att uppleva 

styrprocesserna i realtid men detta ansågs inte möjligt på grund av studiens 

tidsbegränsning (Bryman & Bell, 2011). 

 

Det finns två huvudsakliga typer av intervjuer; ostrukturerade eller semi-strukturerade. 

Den ostrukturerade intervjun karaktäriseras av att intervjupersonen ges stort utrymme 

att associera fritt och intervjuaren utgår från ett visst antal teman. En semi-strukturerad 

intervju innebär att en guide över de specifika teman och huvudfrågor som ska beröras 

ligger till grund för intervjun men intervjupersonen ges stor frihet att forma intervjun 

genom sina svar. Frågorna i intervjuguiden behöver inte komma i en viss ordning utan 

intervjupersonen styr samtalet. (Bryman & Bell, 2011) Justesen och Mik-Meyer (2011) 

presenterar en tredje intervjuform i den strukturerade intervjun där intervjuguiden till 

fullo styr intervjun. 

 

Valet av semi-strukturerade intervjuer motiveras med att vi i vårt syfte specifikt vill 

besvara hur målen i regleringsbrevet konkretiseras. Genom att på förhand förbereda 

teman och huvudfrågor (se bilaga 1) säkerställer vi att intervjun behandlar frågor som 

leder till att vi kan besvara syftet. Vi har däremot gett intervjupersonen möjlighet att 

fritt svara på frågorna samt gett utrymme för avvikelser från intervjuguiden om 

intervjupersonen önskat. I några fall har nya frågor introducerats utifrån den kontext 

som respondenten beskrivit vilket har lett till myndighetsspecifika frågor. Genom att 

bygga intervjun utifrån de i intervjuguiden fastställda huvudfrågorna har vi dock 

säkerställt att utifrån varje myndighets kontext kunna besvara syftet. 

 

2.4.2 Urval 
 

I kvalitativa undersökningar menar Bryman & Bell (2011) att det ofta är vanligt att man 

använder så kallade målinriktade eller målstyrda urval. På så vis väljer forskarna själva 

ut vem eller vilka som ska undersökas så att de direkt har en koppling till 

forskningsfrågorna. Ett annat alternativ, som inte är lika vanligt förekommande, är 

sannolikhetsurval. Bryman & Bell (2011)  Detta urval är en typ av randomiserat urval 

och är inte beroende av en specifik kategori av undersökningsobjekt. Motiveringen till 

att vi i vår studie har valt målinriktade urval är för att kunna begränsa oss geografiskt 

men även välja intervjuobjekt som faller inom kategorin myndigheter med 
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medborgarkontakt. Vi anser, då medborgarna är direkt påverkade av vår frågeställning, 

att det skulle vara mest intressant att undersöka myndigheter som på ett eller annat sätt 

har en stark koppling till medborgarna. Anledningen till att vi geografiskt valt att 

begränsa oss till Linköping och Norrköping är på grund av tidsbegränsningen. 

 

De myndigheter vi har valt att studera är Försäkringskassan, Polismyndigheten och 

Arbetsförmedlingen. Enligt Bryman & Bell (2011) görs det målstyrda urvalet ofta på 

mer än en nivå och vi har utifrån dessa tre myndigheter gjort urvalet att intervjua den 

platschef som är ansvarig på respektive myndighet. Dessa platschefer tror vi genom sin 

position har kunskap och erfarenhet av både den operativa verksamheten men även de 

regleringsbrev som verksamheten får av regeringen.  

 

2.4.3 Primärkällors räckvidd och begränsningar  
 

Att använda intervjuer som datainsamlingsmetod gör att vi inte bara samlar in 

information utan även får en chans att analysera situationen i sin helhet. Hur en 

människa beter sig, genom exempelvis kroppsspråk och tonläge, när en fråga besvaras 

kan säga nog så mycket som svaret i sig. Det blir också lättare, sett utifrån vårt syfte, att 

ta reda på orsaker, tankar och upplevelser. 

 

Med intervjuer som metod för insamling av empiri är det viktigt att vara medveten om 

att svaren inte går att tolka som en direkt återspegling av hur det faktiskt är utan mer 

som en indikation på hur en situation uppfattas. Det kan ligga i respondentens intresse 

att inte svara sanningsenligt på alla frågor och detta måste vi vara medvetna om. 

 

2.4.4 Studiens sekundärkällor 
 

Sekundärkällor är en andrahandskälla, alltså något som någon annan redan har 

behandlat (Bryman & Bell, 2011). Litteraturen inom ekonomistyrning är ofta inriktad på 

den privata sektorn. Det har upplevts något mer utmanande att hitta motsvarande 

litteratur för den offentliga sektorn. Vi har i samband med denna studie, med hjälp av 

sekundärkällor i form av tidigare publicerad forskning, rapporter, litteratur samt övriga 

dokument i form av årsredovisningar och regleringsbrev, skapat en teoretisk 

referensram. Den teoretiska referensramen i denna studie har främst syftat till att, inför 
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intervjuerna, ge oss grundläggande kunskap och förståelse för styrning inom offentlig 

sektor. 

 

2.4.5 Sekundärkällors räckvidd och begränsningar 
 

Att ha sekundärkällor innebär både för- och nackdelar. En fördel med att använda detta i 

vår studie, framförallt för oss som är studenter, är att både tid och resurser är 

begränsade. Nackdelen med detta är då att vi antagligen inte är så bekant med varken 

genomförandet eller hur materialet har presenterats och tolkats. Dessutom har vi ingen 

kontroll över kvaliteten på datamaterialet samt att vi måste ta hänsyn till att den 

ursprungliga datainsamlingen kan ha gjorts i ett helt annat syfte. Vi kan på så sätt bli 

ansvarig för felaktigheter vi inte själv har skapat. Att göra en kritisk utvärdering av 

sekundärkällans författare, innehåll och trovärdighet är något vi genomgående har 

strävat efter att göra. 

  

2.5 Studiens tillvägagångssätt 
 

De olika stegen i vår metod för denna studie sammanfattas i modellen nedan. 

 

Figur 2. Studiens tillvägagångssätt 

 

Studien inleddes med att vi utifrån studiens syfte och frågeställningar gjorde en 

litteraturstudie. Med hjälp av sekundärkällor inom ämnet, exempelvis rapporter, bildade 

vi oss en bild av den kontext vi ämnade studera. Rapporter från exempelvis 

Statskontoret gav oss information kring hur styrning inom offentlig sektor fungerar och 

vilka utmaningar som finns. Via en litteraturstudie av de begrepp och modeller vi ansåg 

relevanta för studiens avgränsning gavs ytterligare kunskap inom ämnet. Under 

litteraturstudien fokuserades främst på styrning och komplexiteten inom offentlig 

sektor. Utifrån denna bakgrundsbild gjordes ett målstyrt urval av de tre fall vi önskade 

studera och kontakt togs via telefon samt intervjuer bokades. För att underlätta för 

respondenterna har vi varit flexibla avseende tid och plats för intervjuerna. 
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I nästa steg utformades en intervjuguide baserad på den teoretiska referensramen samt 

studiens syfte och forskningsfrågor. Vi genomförde en pilotintervju för att säkerställa 

att frågorna var enkla att förstå och att de uppfattades på rätt sätt. Samtliga tre intervjuer 

ägde rum på respondentens arbetsplats och båda författarna var närvarande. Intervjuerna 

spelades in vilket vi anser är en stor fördel då det gav oss större utrymme för att deltaga 

i samtalet på ett aktivt sätt när ingen tid eller energi behövde läggas på att anteckna. 

Samma dag, eller dagen efter en intervju, transkriberades materialet vilket är en fördel 

eftersom intervjun då finns färskt i minnet (Repstad, 2007). Rådatan från intervjuerna 

analyserades sedan via nyckelord och teman för att lyfta fram det väsentliga från 

materialet. Detta arbete gjordes först enskilt av oss båda. En genomgång av intervjuerna 

och de enskilda analyserna gjordes sedan i syfte för att säkerställa konsensus i de 

tolkningar som gjorts av respondenternas svar. En gemensam sammanställning över 

empirin gjordes, vilken redovisas i kapitel 4.  

 

2.6 Kvalitativa aspekter 
 

Bedömningen av en samhällsvetenskaplig undersökning utgår oftast från tre begrepp: 

reliabilitet, replikation och validitet. Alla dessa bedömningar syftar till att beskriva 

kvalitet. Reliabilitet och replikation är av störst intresse vid kvantitativa undersökningar, 

då båda begreppen behandlar om en undersökning skulle bli likadan om den utfördes 

igen (det vill säga undersöka tilltro och pålitlighet). Validitet behandlar bedömningen 

om vi mäter det vi är ute efter, det vill säga svarens tillförlitlighet. (Bryman & Bell, 

2011) 

 

I och med att vår studie har utformats som en fallstudie har ovan nämnda begrepp 

anpassats till denna undersökningsdesign, genom fyra kriterier som beskriver kvalitet; 

begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet samt reliabilitet (Yin, 2007). 

Begreppsvaliditet handlar om utformning av operationella mått som faktiskt mäter det 

vi önskar mäta. Att skaffa fram flera källor inom ett visst område ökar 

begreppsvaliditeten och det är i datainsamlingsfasen som denna blir aktuell. Den interna 

validiteten visar på ett kausalt samband, för att det inte ska finnas falska eller tillfälliga 

samband.  Den externa validiteten handlar om till vilken grad studien kan generaliseras. 

Till sist lyfts reliabiliteten fram och det handlar om replikation, det vill säga om studien 

skulle kunna upprepas med samma resultat. (Yin, 2007) 
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Genom att undersöka flera organisationer och genomgående i studien knyta an till 

syftet, anser vi det vara lättare att påstå att vi mäter och undersöker det vi faktiskt ämnat 

att göra. Genom detta, och att validera svaren med objektiv fakta har vi strävat efter att 

öka studiens begreppsvaliditet. Intervjuerna har transkriberats ordagrant och vi har 

tillsammans analyserat och tolkat respondenternas svar, för att skapa konsensus kring 

tolkningar. Dessa tolkningar har sedan legat till grund för det empiriska avsnittet i 

studien där vi ämnat att sakligt beskriva det som sagts under intervjuerna. Genom att 

undersöka fler än en organisation kan den externa validiteten förbättras. Vi är medvetna 

om att den externa validiteten hade kunnat öka om fler undersökningsfall hade valts 

men detta har inte varit möjligt på grund av tidsbegränsningen.  

 

I och med att vår studie är deskriptiv, alltså utan ambition att förklara ett kausalt 

samband, anser vi att den interna validiteten är av mindre intresse. I och med att en 

fallstudie, och den kvalitativa undersökningen, ämnar att förstå och analysera 

verkligheten på ett djupare plan, inser vi att reliabiliteten i denna studie kan diskuteras. 

Vi har ämnat beskriva studiens tillvägagångssätt så detaljerat som möjligt för att bidra 

till en ökad reliabilitet. De källor som använts är granskade utifrån tillförlitlighet, likaså 

primärkällorna i empirin. Syftet med intervjuerna är att få respondentens bild av 

verkligheten för att på ett tillfredsställande sätt besvara syftet. Det är dock viktigt att 

påpeka att den bild av verkligheten som respondenten ger är subjektiv och bör snarare 

tolkas som tendenser av hur verkligheten ser ut. Med denna medvetenhet söker vi bidra 

till en ökad reliabilitet. 

 

2.7 Etiska aspekter 
 

Konfidentialitet innebär att den intervjuade inte ska ta skada av att ställa upp på 

intervjun, vilket har resulterat i att vi har hanterat den information som kommer oss 

tillhanda på ett konfidentiellt sätt.  Etik är en annan del att fundera över innan 

intervjuerna utförs. (Bryman & Bell, 2011) Vi har informerat om att intervjupersonerna 

ska veta att de under intervjun har rätt att avbryta när helst de önskar, fokus ska ligga på 

att skapa en miljö där respondenten känner sig trygg med att dela med sig av 

information. Vi har innan intervjun gett respondenten nödvändig information, för att 

hen ska kunna bestämma sig för om denne vill ställa upp eller inte.  
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3. Teoretisk referensram 
 

Detta kapitel utgör den teoretiska referensramen i studien. Kapitlet är uppdelat i tre 

avsnitt. Inledningsvis ges en redogörelse för ekonomistyrningens roll för 

strategiimplementering, vilket ger en övergripande bild av hur styrning fungerar i en 

organisation. Avsnittet avslutas med att presentera olika styrprinciper med huvudsakligt 

fokus på målstyrning. Avsnitt två behandlar ekonomistyrning i offentlig sektor och 

belyser karaktäristikan i den offentliga sektorns kontext. Avslutningsvis redogörs för 

målstyrning inom offentlig sektor. Kapitlet avslutas med det sammanfattande intrycket 

av den teoretiska referensramen. 

  

3.1 Ekonomistyrningens roll för strategiimplementering 
 

En traditionell definition av ekonomistyrning lyder “Ekonomistyrning avser all den 

planering och uppföljning som bedrivs i företag där måttenheten är pengar” (Ax, 

Johansson & Kullvén 2005, s. 57). Idag har ekonomistyrningen en något annorlunda 

definition med ett mindre fokus på att mäta enbart i pengar. Nationalencyklopedin 

(2016a) definierar ekonomistyrning som att “Avsiktlig påverkan av ett företags 

verksamhet och dess befattningshavare i avsikt att nå vissa ekonomiska mål”. 

 

Anthony och Young (2003) menar att ekonomistyrning är en av tre planerings- och 

kontrollaktiviteter i en organisation tillsammans med strategiformulering och 

aktivitetsstyrning. Strategiformulering innebär att bestämma vilka mål en organisation 

ska uppfylla och vilken strategi som finns för att uppnå dessa mål. Aktivitetsstyrning 

utgörs av kontrollen av att de dagliga aktiviteterna utförs effektivt och produktivt. 

Mellan strategiformulering och aktivitetsstyrning finns ekonomistyrningen. På detta 

stadie är de mål och den strategi som formulerats givna och accepterade.  

 

Strategiformulering 

| 

Ekonomistyrning 

| 

Aktivitetsstyrning 
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Syftet med ekonomistyrning är att implementera strategierna och försäkra 

måluppfyllnad. Detta görs med verktyg och processer och genom att påverka 

människors beteende i önskvärd riktning. Det övergripande syftet med ett styrsystem är 

alltså att förverkliga en organisations strategi. (Anthony & Young, 2003)  

 

Andersson (2013) menar att i processen att implementera strategier genom styrning är 

prestationsmätningar av stor vikt. En prestation är det som har utförts eller ska utföras 

inom organisationen. Genom att bryta ned strategin till aktiviteter och utföra dessa 

skapas prestationer. En prestationsmätning ger en indikation på hur måluppfyllelsen för 

exempelvis en enhet eller en chef ser ut. Prestationsmåtten kan vara av både finansiell 

och icke-finansiell karaktär och benämns ofta som nyckeltal, styrmått eller KPI (key 

performance index). Exempel på vanliga finansiella nyckeltal är räntabilitet, 

bruttomarginal och kapitalomsättningshastighet. (Andersson, 2013) 

 

Det som på ledningsnivå beslutas att mätas ger medarbetare en signal om att det är 

prioriterat och viktigt. Mål och mätning påverkar beteende och “what gets measured 

gets done”. (Andersson, 2013) Också Hoque (2008) visar på vikten av en tydlighet i det 

ramverk som utformas för att styra mätningen av prestationer i rätt riktning. Hoque 

(2008) betonar också att valet av prestationsmått utgör en viktig drivkraft i arbetet mot 

uppfyllnad av organisationens mål och syfte.  

  

3.1.1 Resursomvandlingskedjan 
 

I ekonomistyrningslitteraturen är organisatorisk effektivitet ett återkommande begrepp. 

Modell och Grönlund (2006) menar att effektivitet i vid bemärkelse betecknar huruvida 

formella mål uppnås eller ej. Begreppet kan i sin tur brytas ned och innefatta inre och 

yttre effektivitet beroende på vilken del av verksamheten som avses. Detta illustreras i 

resursomvandlingskedjan nedan. 

 

Figur 3. Resursomvandlingskedjan, modifiering av Modell & Grönlund (2006) s 15 
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I en organisation finns input i form av resurser som exempelvis är finansiella, materiella 

eller mänskliga. Utifrån de resurser som finns tillhandla planeras det för och utförs 

aktiviteter inom området för verksamheten. En aktivitet är den process som avser 

frambringandet av en tjänst. Prestation avser utförandet av själva tjänsten eller 

produkten. Exempelvis innebär förberedelser för en operation inom sjukvården en 

aktivitet, men prestation skapas först när operationen faktiskt är utförd. I 

uppföljningssammanhang används ofta aktiviteter och prestationer synonymt. Kedjans 

sista steg, effekter, fokuserar på syftet med organisationen och blickar tillbaka på de mål 

som formulerats för organisationen. (Arnek, 2014) 

 

Den inre effektiviteten, också benämnd som produktivitet, innebär “att göra saker rätt”. 

Utgångspunkten är att genom ett effektivt utnyttjande av befintliga resurser producera 

så hög kvantitet som möjligt. (Modell & Grönlund, 2006) I resursomvandlingskedjan 

påvisas produktiviteten genom att jämföra mängden resurser mot de prestationer som 

användandet av resurserna utmynnat i (Arnek, 2014).  En hög produktivitet säger 

således ingenting kring huruvida om det som producerats faktiskt är efterfrågat eller hur 

kvaliteten på det producerade är.  

 

När de långsiktiga effekterna av verksamheten blir kända, med utgångspunkt i de 

formulerade målen i förhållande till organisationens intressegrupper, aktualiseras 

begreppet yttre effektivitet, vilket är “att göra rätt saker”. Yttre effektivitet fokuserar på 

huruvida verksamhetens prestationer och output leder till önskad outcome och 

måluppfyllnad. (Modell & Grönlund, 2006) 

 

3.1.2 Formell och mindre formaliserad styrning 
 

De styrmedel som en organisation använder sig av kan kategoriseras in i 

organisationsstruktur, formella styrmedel och mindre formaliserad styrning 

(Samuelsson, 2013). Organisationsstrukturen utgörs av exempelvis val av 

organisationsform och ansvarsfördelning. Genom den besvaras frågor som Vem ska 

göra vad och hur beslutsfattandet ska gå till. De formella styrmedlen är de som 

vanligtvis förknippas med ekonomistyrningen. (Ax, Johansson & Kullvén, 2005) De 

utgår från affärsidén och fastställer samt följer upp både strategier och planer på olika 

nivåer inom organisationen. Den formella styrningen berör frågor som målnedbrytning 
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och regelverk för mått och uppföljning. Exempel på metoder och verktyg inom den 

formella styrningen är balanserat styrkort och budgetering. (Ax, Johansson & Kullvén, 

2005) Den mindre formaliserade styrningen innefattar vad som karaktäriseras som 

mjukare styrmedel, exempelvis företagskultur, värdegrund och lärande. (Samuelsson, 

2013) Enligt Forslund (2011) kan företagskulturen framställas som en av vägarna mot 

ökad effektivitet. Inom ramen för organisationskulturen hittar vi bland annat 

värderingar, normer och föreställningar som existerar inom organisationen, det som 

finns “mellan” medlemmarna i organisationen. (Forslund, 2011) 

 

I en organisation samspelar organisationsstrukturen med den formella och informella 

styrningen och utgör tillsammans det övergripande styrsystemet (Åkesson & Siverbo, 

2009). Enligt Samuelsson (2013) är det officiellt nedskrivna inte allt och detta innebär 

att organisationer måste fokusera på samtliga komponenter i styrsystemet för att uppnå 

en balanserad och enhetlig styrning, som i sin tur styr organisationen i önskvärd 

riktning. Denna balans kan visualiseras enligt: 

 

 

Figur 4. Styrmedel, Åkesson & Siverbo, 2009  

 

3.1.3 Mångdimensionell ekonomistyrning 
 

Lindvall (2011) beskriver att på 90-talet introducerades begreppet modern 

verksamhetsstyrning i Sverige och de kommande åren skiftade många organisationer 

från den tidigare tillämpade traditionella ekonomistyrningen till detta. Skiftet innebar ett 

större fokus på kundvärde och kundnöjdhet, på processer samt medarbetarnas 

deltagande och kompetens, ur ett kvalitativt perspektiv. Den tidigare dominerande 

traditionella ekonomistyrningen innebar ett mer kvantitativt synsätt med fokus på 

kostnadsorientering och kontroll. Verksamhetsstyrningens lösning för att skapa yttre 

effektivitet var att fokusera mer på hur de mänskliga resurserna skulle utnyttjas på bästa 
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sätt, genom empowerment, (egenmakt) och skapa ett värde för kunderna. (Lindvall, 

2011) 

 

Ur kritiken mot finansiell kontroll och mätning och med fokus på det kvalitativa 

perspektivet har nya typer av styrmodeller vuxit fram. En av dessa som fått stort 

genomslag är det balanserade styrkortet. (Andersson, 2013) Upphovsmännen till 

“Balanced scorecard” (BSC), Kaplan & Norton, introducerade styrkortet som ett sätt att 

mäta prestationer ur fyra perspektiv: det finansiella perspektivet, kundperspektivet, 

innovation- och lärandeperspektivet samt interna processperspektivet (Kaplan & 

Norton, 1996). Termen “balans” avser balansen mellan finansiella och icke-finansiella, 

långsiktiga- och kortsiktiga samt externa och interna mål (Andersson, 2013). Kaplan & 

Norton (1996) presenterade det balanserade styrkortet som ett sätt att förtydliga och 

kommunicera strategier i hela organisationen, samordna strategiska initiativ och verka 

för feedback och lärande i organisationen. För varje perspektiv formuleras mål och 

nyckeltal med utgångspunkt i de mål och visioner som finns för verksamheten. På så 

sätt säkerställs att ägarnas och kundernas krav tillgodoses och att den inre processen är 

kopplad till effektivitet samt att det fokuseras på den långsiktiga förnyelsen och 

innovationen. (Modell & Grönlund, 2006)  

 

3.2 Styrprinciper 
 

Dolan & Garcia (2002) presenterar tre olika sätt att styra på: detaljstyrning 

(Management by Instructions), målstyrning (Management by Objectives) och 

värderingsstyrning (Management by Values). De placerar dessa tre styrprinciper 

historiskt i en utveckling från detaljstyrning i början av 1900-talet, målstyrning under 

1960-talet och värderingsstyrning i början av 2000-talet. Dolan & Garcia (2002) menar 

att utvecklingen har skett i samband med den ökade grad av osäkerhet och komplexitet 

som organisationer möter. Detta ställer ett ökat krav på kvalitet och kundorientering 

samt en högre grad av professionalism och självbestämmande (ibid.). Nedan beskrivs de 

grundläggande tankarna i de olika principerna varav målstyrning presenteras mera 

noggrant. 
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3.2.1 Detaljstyrning 
 

Grundprincipen i detaljstyrning är en hierarkisk organisation, ofta med många nivåer, 

där direktiv och kontroll kommer uppifrån (Dolan & Garcia, 2002). Detta innebär låga 

krav på eget ansvar och självbestämmande hos medarbetarna eftersom detaljrika 

direktiv alltid ges från chefen. Grundläggande inom detaljstyrning är disciplin och 

lojalitet. Styrprincipen lämpar sig i stabila organisationer med standardiserade 

arbetsuppgifter (ibid.) 

 

3.2.2 Värderingsstyrning 
 

Dolan & Garcia (2002) menar att värderingsstyrning lämpar sig när komplexa problem 

ska lösas och organisationen verkar i en föränderlig, dynamisk miljö. Idén med 

värderingsstyrning är att genom en tydlig kommunikation av en organisations 

grundläggande värderingar leda medarbetarna i rätt riktning mot organisationens mål. 

Istället för en tydlig kontroll uppmanas självledarskap hos medarbetarna för att utveckla 

individ och organisation. Grundläggande i värderingsstyrning är delaktighet, ständig 

förbättring, kreativitet, förtroende och engagemang (Dolan & Garcia, 2002).   

 

3.2.3 Målstyrning 
 

Målstyrning är en styrform som innebär att en organisation har tydliga och övergripande 

mål som utgör grunden för styrningen av organisationen. Med utgångspunkt i de 

övergripande målen för organisationen formuleras mer specifika mål för de olika 

nivåerna i organisationen, i en dialog mellan chef och medarbetare. (Pihlgren & 

Svensson, 1989) Syftet med målstyrning är att via gemensamma mål styra 

organisationen i rätt riktning och utifrån målen ges medarbetarna stor frihet i hur de 

väljer att uppnå målen. Tanken är att medarbetarna själva besitter kunskapen som krävs 

för att nå målet på bästa sätt. (Modell & Grönlund, 2006) Målstyrningen syftar också till 

att involvera medarbetarna i målformuleringsprocessen och därmed skapa en bild av 

den enskilda medarbetaren som en del i helheten (Pihlgren & Svensson, 1989). För 

individen syftar målstyrning till att skapa motivation och fokus, öka viljan att anstränga 

sig samt leda till lärande (Mattsson, 2011). 
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Peter Drucker (1954) menade tidigt att målstyrning innebär att medlemmar känner till 

och strävar mot målen och att målen följs upp kontinuerligt, vilket innebär krav på 

tydlighet samt mätbarhet och uppföljningsbarhet i målen. Feedback och uppföljning 

kring prestationer i relation till förutbestämda, ofta kvantifierade mål, är därmed centralt 

inom målstyrningen. Fokuseringen på prestationer och måluppfyllnad syftar till att 

minska överordnad chefs behov av detaljstyrning och underlätta delegering av 

befogenheter och ansvar. (Modell & Grönlund, 2006)  

 

För en organisation syftar målstyrning till att öka effektiviteten. Genom en systematisk 

nedbrytning av de övergripande målen skapas en klar målbild genom organisationen 

och en viss målkongruens garanteras. Målkongruens innebär att uppfyllnad av delmål 

leder till måluppfyllelse av övergripande mål, det vill säga att målen har sipprat ned 

genom organisationen. Även vid målnedbrytning kan viss målförskjutning ske varför en 

viss målkongruens garanteras genom målnedbrytningsprocessen. (Modell & Grönlund, 

2006) 

 

I en organisation finns olika typer av mål. Christensen, Laegreid och Roness (2005) 

menar att mål kan vara officiella, operationella eller informella. De officiella målen 

kännetecknas av en hög abstraktionsnivå och är ofta formulerade som visioner och 

utopier. De operationella målen är mål som ledningen kan använda som verktyg och 

representerar konkreta handlingsvägar för att nå det officiella målet. De informella 

målen är de som signaleras utanför de formella processerna och de kan samverka med 

eller motverka de formella målen. (Christensen, Laegreid & Roness, 2005) 

 

3.2.4 Inter-institutionell inkompabilitet  
 

Inter-institutionell inkompabilitet uppstår när styrmodeller och styrprocesser som 

bygger på olika styrlogiker tillämpas samtidigt i en organisation och motsättningar 

uppstår (Modell, 2006) En renodlad målstyrning står exempelvis i konflikt med 

regelstyrning eftersom de bygger på olika styrlogiker. I en organisation kan införandet 

av en styrmodell eller ett managementkoncept göras i syfte att lösa en uppgift vid en 

viss tidpunkt eller för att den anses vara tidsenlig och modern. Risken finns då att det 

nya möter motsättning i en befintlig styrmodell. Inom offentlig sektor samexisterar ofta 

målstyrning med detaljstyrning där den senare innebär att aktiviteter inom 
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organisationen regleras på detaljnivå vilket motsätter sig målstyrning vars logik bygger 

på långtgående decentralisering. (Modell & Grönlund, 2006)  

 

3.3 Förutsättningar för ekonomisk styrning i offentlig sektor 
 

Ekonomistyrning som begrepp innebär, som nämnts tidigare, att påverka verksamheten 

och dess befattningshavare mot vissa mål. Inom offentlig sektor innebär det att hitta 

mått och processer över verksamhetsstyrningen som skapar välfärd för medborgarna i 

samhället. (Adolfsson & Solli, 2009) Mycket av forskningen inom ekonomistyrningen 

är tillämpad på just organisationer inom privat sektor och där är det huvudsakliga målet 

att generera vinst (Anthony & Young, 2003). Organisationer inom offentlig sektor kan 

inte använda sig av exempelvis lönsamhetsmått som räntabilitet eller finansiella mått 

som likviditet på samma sätt som organisationer inom privat sektor med ett vinstintresse 

kan. De får istället fokusera på exempelvis totala kostnader i förhållande till budget eller 

kostnader för jämförbara organisationer som nyckeltal. (Samuelsson, 2013) Det 

ekonomiska målet för organisationer inom offentlig sektor är att nå målen inom budget. 

För styrningen innebär detta att resursen pengar är begränsad och det gäller att varje 

organisation fokuserar på att öka nyttan och skapa välfärd inom ramen för budgeten. 

(Adolfsson & Solli, 2009) 

 

Alla organisationer har, oavsett storlek, en ekonomistyrningsfunktion. I stora 

organisationer tenderar styrningen att vara mer formell, i mindre organisationer mer 

informell. (Anthony & Young, 2003) Organisationer inom den offentliga sektorn är 

alltid stora, jämfört med den privata sektorn där valmöjligheter kring vald storlek 

existerar. Ju större organisation, desto mer komplex blir både styrningen och kravet på 

ständiga förbättringar samt ökad kvalitet. Det främsta kännetecknet för den offentliga 

sektorn är just komplexitet. Organiseringen i sig blir, på grund av storlek, så komplex 

att det blir en vardag. Komplexitet och ordning existerar samtidigt. (Adolfsson & Solli, 

2009) 

 

De olika myndigheterna inom den offentliga sektorn har ofta mål som innebär ett 

samarbete med andra myndigheter, det vill säga arbeta tillsammans med många olika 

kompetenser inom olika organisationer (Adolfsson & Solli, 2009). Effekterna av en 

myndighets prestationer kan ofta påverkas av andra myndigheters prestationer, 
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transfereringssystem eller kommuners agerande (Unemo, 2012). Detta tyder på att det 

råder en hög grad av differentiering inom den offentliga sektorn och det gör att det ställs 

höga krav på koordinering och kommunikation mellan och inom de olika 

organisationerna (Adolfsson & Solli, 2009). Vidare krävs en förståelse för att detta kan 

påverka den enskilda myndighetens förmåga att nå mål (Unemo, 2012).  

 

Styrsystemen inom offentlig sektor karaktäriseras av att det alltid finns flera 

grupperingar som influerar (Adolfsson & Solli, 2009). Organisationer inom offentlig 

sektor behöver ta hänsyn till en bred uppsättning värderingar och mål. Ledare inom 

offentlig sektor ansvarar inför medborgarna och det finns höga krav på insyn, öppenhet 

och likabehandling. Organisationer inom offentlig sektor har också en folkvald ledning 

som utgår från medborgarna genom demokratiska val vart fjärde år. (Christensen, 

Laegreid & Roness, 2005) Det finns svårigheter i att bedriva en långsiktig strategisk 

planering i och med att den politiska styrningen ändrar inriktning utifrån vem, vilket 

eller vilka partier som har den politiska makten (Samuelsson, 2013). 

 

Offentliga organisationer är multifunktionella vilket innebär att de ska hantera delvis 

motstridande frågor med hänsyn till politisk styrning, neutralitet, offentlighet, 

kostnadseffektivitet, tjänstekvalitet och kontroll för att nämna några aspekter. Hänsyn 

till rättsstatsvärderingar måste vägas mot hänsyn till exempelvis en kostnadseffektiv 

drift. Denna balansgång ter sig vara väldigt svår om alla ska bli tillfreds. (Christensen, 

Laegreid & Roness, 2005) Utöver detta uppkommer den administrativa styrningen, som 

är baserad på hierarki och byråkrati, samt den styrning som innefattar service på den 

operativa nivån, det vill säga autonomi och fokus på kunden. Styrningen behöver 

anpassas och utformas utifrån detta. (Adolfsson & Solli, 2009) 

 

Vid fokusering på en organisations yttre effektivitet förekommer svårigheter på grund 

av att det saknas en väletablerad praxis kring vad som utgör lämpliga mål och mått för 

att mäta detta inom offentlig sektor (Modell & Grönlund, 2006). Smith (1995) menar att 

effektmått är svåra att tillämpa inom offentlig sektor av flera skäl. Effekter beror ofta på 

flera offentliga organisationers prestationer och det är svårt att isolera effekter och 

mätning. Det råder också en lång tidseftersläpning mellan utförande av prestation och 

att effekter kan observeras och mätas. (Smith, 1995) 
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3.3.1 New Public Management 
 

År 1991 myntade Christopher Hood begreppet “New Public Management” efter att ha 

studerat de förändringar som den offentliga sektorn i västvärlden genomgått de cirka 15 

tidigare åren. Hood (1991) menade att förändringarna bestod i ett ökat fokus på output 

och effekter snarare än input, mål och prestationsmätning genom framförallt 

kvantitativa indikatorer, konkurrensutsättning samt användandet av managementidéer 

från privat sektor. Många av tankarna inom NPM lånades och inspirerades från privat 

sektor (Almqvist, 2006).  

 

I Sverige, liksom många andra länder i västvärlden, fick NPM stort genomslag, 

exempelvis genom sammanslagningar av kommuner, decentralisering samt genom att 

“återinföra demokratin” möjliggöra medborgarnas engagemang i att påverka 

beslutsfattande (Almqvist, 2006). I och med dessa förändringar började också olika 

managementidéer införas. Målstyrning blev ett känt och populärt begrepp att arbeta 

utifrån. Tanken är att politiker sätter mål som sedan förvaltningen ansvarar för att nå 

Kunden fick en större betydelse och större krav ställdes på autonomi, alltså att ta 

enskilda, bättre beslut närmare kunden. Målstyrning lyftes fram som det goda 

styrverktyget i dessa sammanhang. (Almqvist, 2006) 

 

3.4 Målstyrning i offentlig sektor 
 

Vid tillämpning av målstyrning inom offentlig sektor har Pihlgren och Svensson (1989) 

har identifierat tre olika typer av mål. Dessa presenteras i figuren på nästa sida. Det 

första kallas för inriktningsmål och är det övergripande målet för organisationen. Oftast 

är det affärsidén/syftet som är inriktningsmålet, det vill säga den långsiktiga ambitionen. 

Detta mål förväntas inte bli genomfört i sin helhet. Det andra målet kallas för effektmål 

och är de konkreta, mätbara mål som gäller endast en del av verksamheten. Detta mål 

ska vara tidsatt och bestämmas genom en dialog mellan politiker och tjänstemän. Det 

sista målet kallas för produktionsmål och är de mål som definierar nödvändiga åtgärder 

på den operativa nivån. Detta mål säger inget om resultatet och det är tjänstemännens 

uppgift att se till att detta mål finns på plats. För att målen ska kunna uppnås tilldelas 

resurser av samma personer som bestämmer inriktningsmålet. (Pihlgren & Svensson, 

1989) 



22 

 

 

Figur 5. Mål inom offentlig sektor, Pihlgren & Svensson, 1989, s. 53 

 

Christensen, Laegreid och Roness (2005) menar att mål i offentliga organisationer som 

har stora resurser och många anställda ofta har komplexa och mångfasetterade mål. 

Vidare menar de att den breda hänsyn som offentliga organisationer måste ta till olika 

intressen kan vara en anledning till att målen ofta är vaga och komplexa. Målen behöver 

vara utformade på ett sådant vis att de fångar ett brett spektrum av åsikter. (Christensen, 

Laegreid & Roness, 2005) 

 

3.4.1 Målstyrningens framgångsfaktorer och fallgropar 
 

Rombach (1991) har presenterat följande framgångsfaktorer och fallgropar för 

målstyrning: 

 

Framgångsfaktorer för målstyrning Fallgropar vid 

målstyrning 

Klara, specifika och mätbara mål formuleras. En 

metod för detta är SMART som innebär att målen ska 

vara Specifika, Mätbara, Accepterade, Relevanta och 

Tidsatta (Mattson, 2011) 

 

Målen är oklara och 

oförenliga 

De anställda (på olika hierarkiska nivåer) medverkar 

och har inflytande i målformuleringsprocessen 

Svårt att mäta resultaten 

Resultaten återförs De anställdas konflikt 

mellan identitet som 

tjänsteman och medborgare 
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Målstyrning har ledningens stöd Ledningen vill inte 

självklart målstyra 

Måluppfyllelse belönas Belöningssystemen är stela 

 

Att styra stora och komplexa företag är alltid svårt och i den offentliga sektorns 

organisationer påstås förutsättningarna för att målstyrning ska kunna fungera och vara 

framgångsrik vara svåra att uppfylla (Rombach, 1991). 

 

3.4.2 Mått inom offentlig sektor 
 

En förutsättning för målstyrning har redovisats vara mätning av prestationer och 

resultat. Detta är inom offentlig sektor vida debatterat och komplext. Statskontorets 

granskningar visar att produktivitet redovisas i större utsträckning än vad effekter och 

yttre effektivitet görs i årsredovisningar från svenska myndigheter. En förklaring är att 

produktiviteten i viss mån är enklare att mäta och utgångspunkt tas ofta i de kostnader 

som finns per verksamhetsgren. (Åsell, 2012) Produktivitetsmått som styckkostnad per 

utfört ärende eller antal ärenden/anställd återfinns hos flera myndigheter (Hultkrantz, 

2013). Så länge myndigheternas uppgifter är någorlunda standardiserade går det räkna 

produktivitet genom exempelvis antal ärenden eller antal besök. För myndigheter med 

uppgifter som i större utsträckning har olika grad av svårighet och omfattning blir det 

svårare att dra slutsatser kring produktivitetsförändringar utifrån volym. (Åsell, 2012)  

 

Redovisad yttre effektivitet och kvalitet är svårare och mer bristfälligt redovisad. Det 

går att särskilja upplevd och observerad kvalitet. Den observerade kvaliteten saknar 

övergripande mått på grund av svårighet med mätbarheten. För den upplevda kvaliteten 

används ofta nöjd-kund-index av olika slag. (Statskontoret, 2011) Modell & Grönlund 

(2006) menar att mätningar ur brukarperspektiv kan vara resultatet av ett ökat 

medborgarfokus och kundperspektiv i den offentliga sektorn. Kelly (2005) menar dock 

att dessa kundundersökningar i bästa fall utgör ett substitut till objektiva 

effektmätningar och att dessa mätningar ofta saknar logiska och kausala samband. 

Attitydmätningar ur ett kundperspektiv antas reflektera mer kortsiktiga effekter av 

prestationer snarare än effekten på lång sikt, det vill säga att en positiv upplevelse av en 
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utnyttjad tjänst tenderar leda till höga resultat i nöjd-kund-index utan hänsyn till den 

långsiktiga effekten av de prestationer som utförts (Shalock & Bonham, 2003). 

 

3.4.3 Erfarenheter av målstyrningens fördelar och risker inom offentlig sektor 
 

Utvärderingar av målstyrningen har visat att de verkställande organen har fått mer 

frihet, större ansvar och skyldighet att rapportera och mäta resultat. För myndigheterna 

har det lett till självrannsakan och ett större fokus på verkansgrad och effektivitet. Utan 

att fastställa en ökad effektivitet är det en rimlig tanke att det är mer effektivt att de med 

kunskap om verksamheten tar beslut i de detaljerade frågorna. (Borchers & Persson, 

2012) 

 

De risker som identifierats med målstyrningen är ett alltför högt fokus på kvantifiering i 

strävan mot mätbara mål. Exempelvis har ett fokus funnits på att mäta hur många av 

exempelvis utförda operationer i sjukvården eller antal timmar lärarledda lektioner i 

skolan snarare än att försöka mäta vilken effekt dessa prestationer har gett. (Borchers & 

Persson, 2012) Dolmén, Holgersson & Woxblom (2008) menar att kvantifierade 

resultatindikatorer löper risk att snedvrida verksamhetens inriktning och exemplifierar 

detta med ett mål inom polismyndigheten att göra x antal nykterhetskontroller. Detta 

mål ledde till att poliserna i det operativa utförde dessa nykterhetskontroller på platser 

där risken för att träffa på rattonyktra var låg. Poliserna ansåg sig inte ha tid att 

omhänderta rattonyktra med tanke på alla nykterhetskontroller de var tvungna att göra 

för att uppnå sina mål. (ibid.) 

 

Vid en implementering av målstyrning i Stockholm Stad påvisades att de mål som 

formulerades ofta var generella och saknade mätbarhet och uppföljningsbarhet. Teorin 

kring målstyrning i att målen ska säga vad, och inte hur, följdes inte. Målen fokuserade 

ofta på processer och lämnade medarbetarna lite utrymme att själva bestämma hur mål 

skulle uppnås. (Almqvist, 2006)  
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3.5 Teorisammanfattning  
 

Utifrån syftet med studien har vi sammanställt vårt helhetsintryck av de förutsättningar 

som svenska myndigheter har i avseende att arbeta med målimplementering. Utifrån den 

teoretiska referensramen ges vi förståelse för styrning, den offentliga sektorns kontext 

och styrning i offentlig sektor. Baserat på detta har vi bedömt faktorerna nedan vara av 

särskild vikt för att förstå hur myndigheterna arbetar med målimplementering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Helhetsintryck av den teoretiska referensramen 

 

 

 

 

Myndigheternas 

förutsättningar för att 

arbeta med mål 

Målens utformning 

 Typ av mål (inriktning, tydlighet, 

mätbarhet, uppföljningar) 

 Samhällsutmaningar 

Styrning 

 Styrsätt och formella styrmedel 

sätter ramar kring ansvar, 

befogenheter och frihet 

 Målstyrning 

- Vilka möjligheter som ges att 

utöva målstyrning 

- Prestationsmätningar 

 

Kontext 

 Stora och komplexa 

organisationer 

 Svårt att isolera och mäta 

effekter av arbetet 
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4. Empiri 
 

Detta kapitel inleds med en beskrivning av hur svenska myndigheters styrning av 

regeringen fungerar. Därefter presenteras de tre utförda intervjuerna uppdelade per 

myndighet. Intervjuguiden som använts under intervjuerna har behandlat följande 

huvudteman: myndigheternas målbild (synen på regleringsbreven, egna mål och 

prioriteringar), målimplementeringsprocessen (hur myndigheten arbetar med 

nedbrytning av mål, mått och uppföljningar) samt myndigheternas övergripande syn på 

styrning. Samtliga intervjuer har utgått från samma intervjuguide men intervjuerna har 

vidare formats av de svar som respondenterna gett. Intervjuguiden som användes vid 

intervjuerna finns att hitta i bilaga 1. 

 

4.1 Hur regeringen styr myndigheterna 
 

I Sverige utgår makten från folket. Folkvalda representanter i riksdagen utser en 

statsminister som i sin tur bildar en regering. Regeringen styr sedan Sverige genom att 

verkställa det som riksdagen beslutat, genom egna initiativ till nya lagar och ändringar i 

befintliga lagar. Till sin hjälp att styra Sverige har regeringen ca 340 myndigheter. 

Myndigheterna ska tillämpa de lagar och utföra den verksamhet som det finns beslutat 

om. (Regeringen, 2015). Myndigheterna är regeringens främsta verktyg för att 

genomföra sin politik. Regeringen ger också årligen myndighetsspecifika instruktioner 

och beslut om uppdrag i så kallade regleringsbrev. Varje myndighet styrs av en, av 

regeringen vald, myndighetschef eller myndighetsstyrelse som ansvarar för 

myndighetens verksamhet inför regeringen (Regeringen, 2015).  

 

Regeringen följer upp myndigheternas arbete genom årsredovisningar och beslut om 

särskild återrapportering på uppdrag (Regeringen, 2015). Genom instruktioner gällande 

uppdrag och inriktningar i regleringsbrev och återrapportering via årsredovisning och 

övriga publikationer utövas regeringens resultatstyrning av myndigheterna. 

Resultatstyrning tillsammans med finansiell styrning, vilken består av beslut kring 

anslag, bidrag och avgifter, utgör den samlade ekonomistyrningen 

(Ekonomistyrningsverket (ESV), 2016). 
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4.2 Försäkringskassan 
 

Försäkringskassan är en av Sveriges största myndigheter och de ansvarar för de 

offentliga trygghetssystemet, exempelvis sjukförsäkringen. De har en vision som 

innebär att människor ska känna trygghet om livet tar en ny vändning. 

Försäkringskassan har totalt drygt 13 000 medarbetare. (Försäkringskassan, 2016a)  

 

Respondent: Lars Clarvid, områdesansvarig för sjukförsäkringen i Östergötland 

1 chefsled under sig, 3 chefsled ovanför 

 

4.2.1 Målbild 
 

Lars menar att regleringsmålen påverkar arbetssituationen väldigt mycket då 

målsättningen är politikens redskap för att omvandla tankar och idéer till en verksamhet 

som gagnar medborgaren. Beroende på sittande regeringen finns skillnader i hur tydligt 

målen är formulerade och hur mycket utrymme som lämnas för den enskilda 

myndigheten att påverka. Ibland upplever Lars att regeringen via regleringsbreven i 

vissa avseenden detaljstyr. Om det finns ett problemområde läggs mer fokus där och en 

hårdare styrning tillämpas. Om något annat står i fokus i samhället tycker Lars att 

regleringsbreven blir mer allmänt formulerade. 

 

De mål som Försäkringskassan får från regleringsbreven är ofta gemensamma med 

samhället i stort och andra myndigheter. Ett aktuellt mål för Försäkringskassan är att 

sjukpenningtalet1 nationellt skall vara 9,0 dagar år 2020, i slutet av år 2015 låg den på 

drygt 10,0. För Östergötland, och Lars, är det primära målet att sänka sjukpenningtalet i 

Östergötland från 8,6 till 7,8. Det menar Lars är mer en samhällsutmaning i och med att 

många organisationer berörs och påverkar. Det behövs exempelvis en god vård med 

effektiva rehabiliteringsprocesser för att människor ska vara kortare tid i sjukskrivning, 

och Lars frågar sig vems ansvar det är. För Försäkringskassan handlar det om 

medvetenhet och att tänka att de behöver vara där och påverka arbetsgivare till en god 

arbetsmiljö för att minimera sjukskrivningar. Vidare påpekar Lars det är viktigt att se 

                                                   
1 Sjukpenningtalet anger hur många sammanlagda frånvarodagar som ersätts med sjukpenning eller 

rehabiliteringspenning per registrerad försäkrad (16–64 år) exklusive personer med hel sjuk- eller 

aktivitetsersättning. Försäkringskassan (2016a) 
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saker och ting ur ett samhällsperspektiv. En minskning i utgifter för försäkringskassan 

tjänar samhället ingenting på, om utgifter för försörjningsstöd i kommunerna ökat lika 

mycket. 

 

Utöver de mål som Försäkringskassan ges från regeringen arbetas det med att öka 

förtroendet bland medborgarna. Detta var tidigare ett uttalat mål i regleringsbrevet, men 

sedan detta togs bort från regleringsbrevet arbetar Försäkringskassan mycket med målet 

och det genomsyrar hela organisationen. 

 

Lars tycker inte att regleringsbreven ger någon klar prioritering av särskilt viktiga mål 

men vid möten på departementet i samband med att regleringsbreven kommer så 

upptäcks ofta prioriteringar och i samtalet kring regleringsbrevet uppdagas en 

värdering/prioritering av målen. Lars menar också att det finns en vilja från regeringen 

att lyssna in vad myndigheten ser och ta detta i beaktning.  

 

4.2.2 Nedbrytning av mål och arbetsprocess 
 

Lars berättar att utifrån regleringsbreven formuleras en strategi för varje livssituation 

som Försäkringskassan delat in sin verksamhet i. Den strategin innehåller också det som 

är myndighetsgemensamt och en plan för hur man tänker arbeta med det, exempelvis att 

minska slöseriet med resurser. Det arbetet görs av de nationella avdelningscheferna. 

Utifrån denna strategi utformar verksamhetsområdeschefen tillsammans med Lars (och 

de andra områdesansvariga i Östergötland) detta till åtaganden, där det ytterligare 

preciseras hur de tänker jobba inom regionen med målen. Nästa steg är att bryta ned till 

en operationalisering. Det arbetet görs av teamen som består av de medarbetarna som 

finns i den operativa delen av Försäkringskassan. Teamen formulerar sin egen 

målsättning utifrån åtagandet och det sätts sedan indikatorer kopplat till de mål som 

finns för verksamheten. Syftet med indikatorerna är att de ska skvallra om hur det går i 

arbetet och hur resultatet förväntas bli utifrån de mål som finns. En indikator som följs 

upp är exempelvis avseende målet att besked i ett ärende ska ges inom 90 dagar. Då 

mäts det på den 50:e dagen huruvida det är realistiskt eller inte att nå detta mål. På 

teamnivå finns stort fokus på antal kunder in och antal kunder ut. Här mäts exempelvis 

hur lång tid tar det tills första betalningen är genomförd, hur långa utredningstiderna är 
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och hur många kunder som kommer in mot hur många kunder som lämnar försäkringen. 

Indikatorerna kvitteras i åtagandedialoger i samtliga steg uppåt.  

 

Lars upplever att han har en frihet i formuleringen av de mål han sätter för sin nivå och 

framförallt differentieras övergripande mål till regionnivå utifrån de lokala 

förutsättningar som finns. När det gäller formuleringen av mål menar Lars att det finns 

en ambition om att målsätta SMARTa mål men på grund av komplexitet är de inte där i 

alla mål, ofta finns en stor påverkan av andra faktorer som försvårar. De mål och 

omständigheter som de själva kan påverka formuleras dock enligt SMART, det finns 

deadline och det följs upp, det finns mätbara indikatorer längs vägen och en tydlighet 

kring vad mitt och teamets bidrag till målet är. 

 

Lars berättar att det finns indikatorer på varje nivå och de följs upp genom att det 

eskaleras avvikelser om någonting inte går som förväntat. På teamnivå hålls dagligen så 

kallade pulsmöten där en lägesrapport kring avvikelser och andra aspekter av 

verksamheten diskuteras. Har det uppkommit ett problem diskuteras lösningar på detta. 

Veckovis håller samtliga enhetschefer ett pulsmöte med Lars där proceduren upprepar 

sig. 

 

4.2.3 Mått och mål 
 

Lars anser att styrningen i linje med New Public Management-teorier lägger visst fokus 

på att mäta sådant som är lätt att mäta istället för kvalitet och att rätt effekt uppnås. Man 

mäter; “har du gjort ditt möte i rätt tid?” Men vad spelar det för roll om det inte leder 

till önskad effekt? Lars menar att det finns en övertro på mätning och fel saker mäts. För 

Försäkringskassan har de anammat denna problematik genom att lägga större vikt vid 

vad det som utförs faktiskt leder till. Istället för att nöja sig med att ett möte har utförts 

så skapas en bild av den samlade kvaliteten kring vad de aktiviteter som utförts faktiskt 

har lett till. Med varje medarbetare hos Försäkringskassan hålls årligen ett möte där sex 

slumpvist valda ärenden gås igenom djupgående. Utifrån varje ärende ser man på vad 

som har gjorts och vilka effekter det har lett till. Vilka aktiviteter har gjorts i ärendet? 

Vad ledde avstämningsmötet med kunden till? Har kunden återgått till arbete? Lars 

berättar att utgångspunkt tas i det operativa arbetet och sedan aggregeras detta uppåt och 

följs upp på områdesnivå. 
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Det finns också kvalitetsmått utifrån Försäkringskassans kvalitetsdefinition som är att 

rätt person ska ha rätt ersättning i rätt tid. Detta mäts genom att inkorporera 

kundmätningar, förtroendemätningar och kundsynpunkter i arbetet. Lars belyser 

återkommande målet med att öka förtroendet hos medborgarna och det innebär till 

exempel att kunder ska uppleva att de bemöts med respekt. Detta innebär att fokus 

ligger på ganska mycket mjuka värden.  

 

4.2.4 Styrning och ledning 
 

Lars säger att Försäkringskassan tidigare varit mer detaljstyrda än vad de är idag. 

Detaljstyrningen gav inte önskade effekter. Utmaningen ligger i att hitta processer där 

professionella medarbetare får vara just professionella och arbeta med de mål som finns. 

I organisationen finns mycket mindre top-down-perspektiv idag än för knappt tio år 

sedan när Lars började. Det finns ett dialogklimat och en vilja att lyssna in den som 

faktiskt kan jobbet. ”Det är inte avdelningschefen som vet hur man jobbar med de 

sjukskrivna utan det är våra medarbetare ute längst ut” säger Lars. Han menar att 

denna förändring kommer genom en ledarskapsförändring, förändringar baserade på 

diskussioner för att bli en effektiv verksamhet och lean2-orienterade tankar. Lars menar 

att organisationen är flera gånger mer effektiv idag än för 10-15 år sedan. Allting går 

väldigt mycket fortare i de för medborgarna viktiga frågorna, exempelvis tid till första 

utbetalning, tydlighet och förtroende. Detta tror Lars beror på att organisationen är 

bättre på att sätta tydligare mål ur kundens perspektiv, som att det ex. max ska ta 30 

dagar att göra en utredning. Om sådana mål inte hålls görs förbättrings- och 

utvecklingsarbete.  

 

Lars kan ibland uppleva en konflikt när den tydligt uttalade visionen om ett utifrån-in-

perspektiv inte gäller. Ibland ges motsatta direktiv i att man ska jobba lean-orienterat 

men man hör ”fixa det här” på detaljnivå och då uppstår en disharmoni. Lars belyser 

vikten av att skapa rätt förutsättningar för ledet under och att motarbeta motsättningar. 

Även i detta avseende menar Lars att det numera finns en större öppenhet och ett klimat 

där samtliga medarbetare vågar säga till om någonting fungerar dåligt eller ett problem 

har uppstått. 

                                                   
2 Lean är en arbetsmetod som innebär att kunden alltid är i fokus och att enbart producera det som kunden 

vill ha. Processer utföras så resurseffektivt som möjligt (NE, 2016b). 
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4.2.5 Granskning och analys av Försäkringskassan 
 

År 2005 bildades den statliga myndigheten Försäkringskassan genom en hopslagning av 

de tidigare 21 stycken länsförsäkringskassorna. Sammanslagningen syftade till att stärka 

rättssäkerheten, förkorta handläggningstiderna och främja att arbetet skulle vara lika i 

hela landet (Försäkringskassan, 2016b). 

 

En rapport från Statskontoret år 2009 med uppdrag att utvärdera Försäkringskassans 

omorganisation visade på relativt få effektivitetsförbättringar. Exempelvis var 

handläggningstiderna i vissa fall förbättrade, i andra fall försämrade. Index för 

kundnöjdhet visade inte heller någon positiv trend. Det identifierades dock faktorer som 

ansågs kunna främja effektivitet, däribland en ökad professionalism genom 

specificering och ett nationellt perspektiv.  

 

Mellan 2002 och 2010 sjönk förtroendet för Försäkringskassan (Bretzer, 2015). År 

2012, hade Försäkringskassan det näst lägsta anseendet bland de undersökta 

myndigheterna med ett index på -18 (TNS Sifo, 2012). År 2015 hade anseendet ökat till 

-4 (TNS Sifo, 2015).  

 

2010 noterade Försäkringskassan ett bottenår gällande förtroende och det var en 

bidragande orsak till att Försäkringskassan år 2012 påbörjade en förändringsresa, “Vår 

gemensamma resa”, vars syfte var “att höja allmänhetens förtroende genom att skapa 

en kärnverksamhet med rätt kvalitet, god service och ett gott bemötande” (Statskontoret, 

2015). Resan innebar ett skifte i fokus från ärenden, regler och kostnadsproduktivitet till 

kund och flödeseffektivitet, med andra ord ett byte från “Inifrån-och-ut” till “utifrån-

och-in” (Statskontoret, 2015). I samma rapport framhåller Statskontoret fördelar med att 

styra mot ökat förtroende i att myndigheten blir med lyhörda mot medborgarna, strävan 

kan ge upphov till effektiviseringar (ex. genom e-tjänster) och verksamhetsutvecklingen 

kan främjas. Det identifieras också risker i att styra mot ett ökat förtroende som att 

rättssäkerheten kan nedprioriteras till förmån för kundnöjdhet, förtroende anses inte 

vara ett mått på effektivitet samt risk för bristande rättvisa vid hantering av kunder. I 

Försäkringskassans fall har studier visat att medarbetarna i handläggningen upplevt från 

ledningens sida att det är bättre att fria än fälla (Statskontoret, 2015).  
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I revisionen från Riksrevisionen, av årsredovisningen 2015, har det inte framkommit 

något som skulle tyda på att ledningen för Försäkringskassan inte har följt förordningen 

(2007:603) om intern styrning och kontroll (Riksrevisionen, 2016a)  

 

4.3 Polismyndigheten 
 

Polismyndighetens främsta uppgift är att upprätthålla allmän ordning samt utreda och 

förebygga brott. Polismyndigheten har år 2015 drygt 28 000 medarbetare. 

(Polismyndigheten, 2015).   

 

Respondent: Anna Lindqvist, Polisintendent Linköping 

1 chefsled under sig, 4 chefsled ovanför 

 

4.3.1 Målbild 
 

Anna menar att regleringsbreven sätter ramarna för vad de ska göra. Nationellt 

utformas, baserat på regleringsbrevet, en verksamhetsidé, långsiktiga mål samt 

strategiska initiativ vilket ger en riktning för polisens arbete. Anna påpekar dock 

återkommande och tydligt att de har vänt på ledning och styrning i och med den 

omorganisation som Polisen genomgår. I den nya organisationen är det ett tydligare 

uttalat underifrånperspektiv och en utgångspunkt görs i den lokala problembilden. Till 

grund för den lokala problembilden ligger medarbetardialoger, medborgardialoger och 

information från Polisens underrättelsetjänst. Underrättelsetjänsten tillhandahåller fakta 

och statistik kring vad som händer i lokalområdet just nu. Utifrån dessa tre faktorer 

berättar Anna att det skapas en lokal problembild som sedan ligger till grund för en 

verksamhetsplan för ett år framåt i varje kommun. I verksamhetsplanen specificeras vad 

som ska göras och hur det ska göras. Än så länge har inga medborgardialoger hållits i 

Linköpings kommun men det har införts på vissa ställen i landet och ett mål finns att 

genomföra dessa i Linköping under året. Anna berättar att utifrån medborgardialogerna 

ger polisen i ett medborgarlöfte löfte om att väl avvägda och genomförbara aktiviteter 

ska utföras för att nå vissa, av lokalbefolkningen, prioriterade mål. 

 

Att ta utgångspunkt i den lokala problembilden är i sig ett mål som kommer från 

ledningen, det finns formulerat som ett långsiktigt mål, ” Vi finns tillgängliga där 
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medborgarna behöver oss.” Att ha medborgardialoger är ett strategiskt initiativ som 

fattats på nationell nivå. Likaså utgör det medarbetardrivna utvecklingsarbetet ett 

strategiskt initiativ som lett till de medarbetardialoger som förs. 

 

Ovanifrån menar Anna att det aldrig tidigare varit så tydligt att utgångspunkten för 

arbetet ska tas “underifrån”. Frågan “hur gynnar det här det lokala?” ska alltid ställas, 

menar Anna, men utöver den lokala problembilden ges naturligtvis ramar ovanifrån. 

Här berörs exempelvis att det oavsett nivå ska fokuseras på att jobba mot de grovt 

kriminella och den organiserade brottsligheten. Ramar och inriktningar för arbetet 

kommuniceras nedåt i den så kallade polisoperativa inriktningen.  

 

Den polisoperativa inriktningen utgör tillsammans med den lokala problembilden en 

grund för det arbete som polisen ska utföra. Anna upplever däremot att de ramar som 

ges uppifrån inte alls är lika detaljerade som de varit tidigare. Polisens verksamhetsplan 

som tidigare kunde vara ganska lång finns idag på några sidor och innehåller framförallt 

de långsiktiga målen. 

 

4.3.2 Nedbrytning av mål och arbetsprocess 
 

Som tidigare nämnt påverkas arbetet i lokalpolisområdet av den polisoperativa 

inriktningen som först utformas nationellt och sedan bryts ned på regional nivå innan 

den når polisområdesnivå. Därefter bryts de ytterligare ned till lokalpolisområde. I 

Polisregion Öst finns tre polisområden; Jönköping, Södermanland och Östergötland. I 

respektive polisområde finns sedan tre lokalpolisområde. Linköping är ett sådant 

lokalpolisområde tillsammans med Motala och Norrköping. 

 

De mål som Anna får från sina chefer är ofta vagt formulerade för att ge en frihet och 

möjlighet att sätta egna mål och själv välja grad av detaljstyrning nedåt. Målen är inte 

konkreta, vilket Anna tycker är bra och tror är meningen, då den lokala, konkreta 

problembilden är det som ska styra. Allting har minskats ner och förenklats, för att 

medarbetarna på lägre nivå i organisationen ska ha en chans att tycka och tänka till. 

Anna menar att det är de som arbetar operativt som har den bästa kunskapen om hur 

arbetet ska utföras. Det är alltså inte lika detaljstyrt idag, man vill ge mandat längre ut i 
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organisationen, även om man måste vara stram i vissa delar, för att det inte ska spreta så 

mycket, tror Anna. 

 

När Anna bryter ned de mål hon fått ytterligare ett steg gör hon det ofta i punktform 

utifrån vad hon förväntar sig ska uppnås. Det handlar väldigt sällan om siffror utan 

snarare om flexibilitet och arbetsmetoder. Anna vill inte lägga sig i “hur” gruppcheferna 

sköter sitt jobb utan mer “vad”. De förväntningar och mål Anna sätter godkänns av de 

chefer Anna delegerar till och de är viktigt att de gemensamt tror att det kan leda till en 

bättre verksamhet och ett bättre flöde. Sedan kommer gruppcheferna överens med 

medarbetarna kring ”hur” och vilka aktiviteter som ska utföras. 

 

De direktiv och mål som Anna ges ovanifrån behöver integreras med den lokala 

problembilden eftersom det är dessa delar tillsammans som ska utgöra grunden i 

Polisens arbete i området. Anna menar att det helt klart finns en koppling mellan det 

som framkommer i den lokala problembilden och de mål som ges ovanifrån men vissa 

skillnader förekommer och det stämmer inte till 100 %. I den lokala problembilden kan 

det bli väldigt specifikt vad som ska göras. I och med att styrningen ovanifrån inte alls 

är särskilt detaljstyrd längre blir det lättare att styra arbetet själv. Detta menar Anna 

dock bidrar till att det är svårt att veta huruvida de mål som ges ovanifrån är uppfyllda 

eller inte. 

 

I Linköping hålls ledningsmöten där Anna och gruppcheferna träffas varannan vecka. 

Där diskuteras den operativa verksamheten, statistik, faktiska inbrott och så vidare. 

Varje måndag hålls ett möte där vissa nyckelfunktioner är med och planerar, tittar i 

backspegeln men även framåt när det gäller det operativa. Det mötet ger den yttre 

personalen (Anna och gruppcheferna) och utredningspersonalen samma lägesbild. 

Utöver det menar Anna att i vissa delar finns ingen kunskap om hur arbetet ska följas 

upp ordentligt och i dagsläget saknas en fungerande, daglig uppföljning av 

verksamheten. Hon tror att vissa delar måste följas upp på ett bättre sätt och om de 

lokalt inte hittar bra sätt att göra det på kommer det i framtiden leda till en mer 

detaljerad styrning i det avseendet ovanifrån. 

 

Trots att det i dagsläget saknas en konkret uppföljning menar Anna att hon har koll på åt 

vilket håll som verksamheten går åt. Hon utgår från de uppdrag och mål hon har med 
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sina gruppchefer och utvärderar vad som gjorts tillsammans med medarbetarna. 

Problematiken ligger återigen kring att kunna koppla en aktivitet till en effekt och Anna 

tror att det är väldigt viktigt att vara tålmodig i väntan på resultaten. För att lyckas krävs 

det att man vågar hålla i och inte ger upp för lätt, för att effekterna ska visa sig. Anna 

tror det är lätt att falla tillbaka i gamla vanor och att man inte ger effekterna en chans att 

visa sig. Effekten som ska uppnås i slutändan är att folk ska känna sig trygga menar 

Anna. 

 

4.3.3 Mått och mål 
 

När det gäller mått och uppföljning inom Polismyndigheten pratar Anna om det gamla 

och det nya sättet. Det gamla sättet innebar ett stort fokus på ”hur många” av saker och 

ting och det var bestämt på högre nivå i organisationen vad som skulle mätas och följas 

upp. Detta menar Anna ledde till att medarbetare tvivlade och undrade ”Vem kom på det 

här och varför ska vi göra det här för?”. Anna menar att det klassiska i att räkna pinnar 

och ”hur många” lätt leder till en ”pinnjakt” som inte faller bra ut. Det nya sättet menar 

Anna innebär att polisen inte har mål och mått på samma sätt längre utan de ska titta på 

effekter, men Anna påstår att där är man inte ännu. Svårigheten menar Anna ligger i att 

hitta samband, att just en aktivitet leder till effekten. Det saknas i dagsläget bra 

styrmedel för att försäkra sig om att man nått upp till målen i den lokala problembilden, 

som allting utgår ifrån, även om Anna menar att det är viktigt att följa upp och se 

effekter kopplade till mål. Anna ser ett stort behov av att ha trygghetsmätningar, för att 

koppla det till att man arbetat med aktiviteter i den lokala problembilden. Exempelvis 

kan man mäta timmar i brottsförebyggande arbete för att sedan koppla det till vilken 

trygghet som medborgarna upplever efteråt. Anna tror också att en känsla hos chefer 

kan säga en hel del, känslan av att folk vill eller att folk gör. 

 

I dagsläget används bara “hur många”-mått om de lokalt själva bestämmer att de vill ha 

det, till exempel antal skrivna rapporter. Det finns möjligheter och en ambition i att 

kunna sätt mätetal själva men Anna vet inte om medarbetarna har mognaden för det 

ännu. Anna tror att det mycket handlar om ett tänk man ska vänja sig vid. Vid 

uppföljning efterfrågar Anna en mix av både antalsmått och upplevelsemått. I och med 

den lokala problembilden skapas en förståelse för varför man ska mäta saker istället för 

att bli stressad för att man inte nått upp till det antal som förväntades och endast 
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fokusera på det. Medarbetarna kan på så sätt vara mer delaktiga och det är lättare att 

hitta vilka aktiviteter som ska utföras, vilket är syftet med det medarbetardrivna 

utvecklingsarbetet och en av grunderna i omorganiseringen. 

 

4.3.4 Styrning och ledning 
 

Anna känner att det är tydligt vad som förväntas på henne som chef och att hon har ett 

stort mandat och mycket befogenheter att styra verksamheten under sig. Vissa 

frågetecken kan förekomma och det menar Anna beror på att de är i full gång med att 

sätta nya strukturer men det finns en öppenhet för att lyssna in henne som chef och 

övriga medarbetares synpunkter. Just viljan att förändra och lyssna in menar Anna är 

väldigt tydlig och något hon inte är van vid sedan tidigare. 

 

4.3.5 Granskning och analys av Polismyndigheten 
 

Riksdagen godkände den 18 december 2012 regeringens förslag att Rikspolisstyrelsen 

och de 21 polismyndigheterna skulle ombildas till en sammanhållen myndighet den 1 

januari 2015. Omorganiseringen syftar till att förbättra polisens förmåga att ingripa och 

utreda brott, tydligare styrning och enhetlighet, mer effektivt resursutnyttjande och en 

bättre tillgänglighet och kontakt med medborgarna (Regeringen, 2014).  

Statskontoret ska den 1 oktober 2016 presentera den första av tre delrapporter avseende 

omorganisationen inom Polisen och utvärdera de effekter som uppnåtts.  

 

Kritiska röster har höjts mot omorganiseringen inom polisen. Kritikerna menar att 

centraliseringen genom att skapa en polismyndighet med färre områden än tidigare inte 

möter de lokala problemen. Vidare menar kritiker att reformen lett till få poliser per 

område (Thelin, 2016) Bland Polisförbundets medlemmar tror endast 13 % att den nya 

organisationen kommer leda till ökad effektivitet (Lisinki, 2016) I en undersökning 

gjord av Novus på uppdrag av Polisförbundet i Maj 2016 uppger 73 % av de tillfrågade 

poliserna att de funderat på att lämna polisyrket det senaste halvåret. En låg lön och en 

otydlig organisation anges vara de två främsta orsakerna (Polisförbundet, 2016).  

 

Enligt Riksrevisionen (2016b), i revisionsberättelserna av årsredovisningarna för 2015, 

har det framkommit att Polisen har följt förordningen (2007:603) om intern styrning och 
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kontroll. Detta innebär att ledningen inom myndigheten har levt upp till de 

förväntningar som regeringen har ställt på myndigheten. Dock har Polismyndighetens 

revisionsberättelse framställts som en upplysning, vilket innebär att beslutsfattare bör 

uppmärksamma informationen för att inte ta felaktiga beslut utifrån årsredovisningen. 

Upplysningen påvisar att Polismyndigheten redovisar stora underskott i vissa 

offentligrättsliga verksamheter.  

 

4.4 Arbetsförmedlingen 
 

Arbetsförmedlingens uppgift är att främja en välfungerande arbetsmarknad och matcha 

arbetsgivare med arbetssökare. Arbetsförmedlingen hade i slutet av 2015 ca 14 000 

medarbetare (Arbetsförmedlingen, 2016a).  

 

Respondent: Inger Schroeder, Arbetsförmedlingschef i Norrköping 

1 chefsled under sig, 3 chefsled ovanför 

 
4.4.1 Målbild 
 

Inger berättar att regleringsbreven tidigare år har varit mer detaljstyrda än vad de är i år, 

2016. Det har förekommit att regleringsbrevet styrt ända ner på aktivitetsnivå och ett år 

angavs det exempelvis att; ”arbetsförmedlingen ska ha gruppaktiviteter för 

arbetssökande”. Idag är målen mer övergripande och en chans finns att påverka hur 

målen ska uppnås. Inger menar att regleringsbreven naturligtvis påverkar mycket, de 

visar vad det är som ska utföras under året. 

 

Målen i regleringsbrevet menar Inger är utmanande, Arbetsförmedlingen äger inte hela 

resan själva. Inger berättar att de är beroende av att arbetsgivare kan anställa, att ha 

goda kontakter med arbetsgivare utan att de är i behov av att anställa gör att de inte 

lyckas med uppdraget i alla fall. Det finns också ett begränsat antal verktyg och resurser 

att ge, men individen måste vilja ta emot. I och med detta krävs det att det går att hitta 

nya arbetsmetoder, hur bemötandet av de individerna som inte vill utbilda sig vidare går 

till exempelvis. Den största utmaningen enligt Inger just nu är arbetet med de 

nyanlända, där är arbetslösheten betydligt högre. Det krävs att det finns goda kontakter 

och att alla myndigheter kan bistå, för att kunna klara det tillsammans.  
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Prioriteringen av målen i regleringsbrevet anser Inger framgår tydligt, nämligen att 

matchningsarbetet är det som ska prioriteras. Detta beror på att matchningen tydligast är 

det som påverkar andra mål i regleringsbrevet indirekt, långtidsarbetslösheten och 

antalet arbetslösa exempelvis. Det finns även egna mål utanför regleringsbrevet, dock 

inga måttsatta mål. Ett sådant mål som finns regionalt kan vara att arbetsgivarna i 

Norrköping ska uppleva att Arbetsförmedlingen är ett stöd. 

 
4.4.2 Nedbrytning av mål och arbetsprocess 
 

Målformuleringsprocessen går till så att utifrån höstpropositionen tillsätts en 

arbetsgrupp som utför en risk- och konsekvensanalys på den informationen. När 

regleringsbrevet sedan kommer ligger denna analys till grund för att bryta ner målen till 

en verksamhetsplanering på först regional nivå (Region Mitt) och sedan på 

marknadsområdesnivå (Östergötland och Södermanland). Till sist får varje sektion på 

lokalkontoren (en sektion är exempelvis långtidsarbetslösa, nyinskrivna eller ungdomar) 

möjlighet att lägga en egen aktivitetsplan utifrån verksamhetsplanen. På operativ nivå 

får medarbetarna komma med förslag på vad man skulle kunna göra och vad man 

faktiskt ska göra. Aktiviteterna i slutändan får själva visa om det gav den tänkta effekten 

eller inte, om de inte gör det ändrar man aktiviteterna under året. Medarbetarna menar 

Inger får här vara uppmärksam på om aktiviteten leder till den effekt man vill. I och 

med att varje sektion har fått vara med och skapa aktiviteter utifrån verksamhetsplanen 

är det viktigt att alla medarbetare ska vara införstådda med vilka effekter som är 

önskvärda, exempelvis att förtroendet för Arbetsförmedlingen ska öka.  

 

Det har tidigare sett lite olika ut gällandes att skapa konkreta aktiviteter utifrån målen i 

regleringsbrevet. Det har ibland gjorts nere på medarbetarnivå men också förekommit 

att det endast finns en verksamhetsplan som angivit verksamhetsmål och siffermål och 

därmed styrt aktiviteter. I dagsläget anser Inger att det finns en större handlingsfrihet i 

hur-frågan. Syftet är att medarbetarna ska känna en handlingsfrihet i att påverka sitt eget 

arbete och få möjlighet att utöva sin kompetens. Just nu finns ett fokus på att vad Inger 

kallar för “ständiga förbättringar”. Det innebär att det skapas forum där diskussion förs 

kring vad som fungerar bra i dagsläget, vilken förbättringspotential som finns nu och i 

framtiden. Man tittar också på hur andra förmedlingar har gjort för att utvecklas och 

förbättras ytterligare. Inger menar att Arbetsförmedlingen under många år genomgått 



39 

 

förändringar och hon tycker att de är bra på att hantera förändringar. Nu sker en markant 

förändring, det handlar om att förändra arbetssätt och att ha ett mycket större ansvar 

som medarbetare.  

 

En gång i veckan har Inger möte med alla sina sektionschefer. Dessa chefer har möte 

med sina medarbetare en gång i veckan och då lagvis. Det som gås igenom då är det 

operativa arbetet utifrån aktivitetsplanen. Det kallas för resultatdialoger, berättar Inger, 

och genom dessa säkerställs att aktiviteterna har önskad effekt. Inger har sådana 

resultatdialoger tillsammans med sina chefer och de har det i sin tur med sina 

medarbetare. Inger följs upp utifrån den verksamhetsplan och aktivitetsplan som finns. 

Hjälp och stöd tas i indikatorer som visar exempelvis huruvida arbetsgivarna är nöjda 

eller om Arbetsförmedlingen får in fler uppdrag. 

 
4.4.3 Mått och mål 
 

Till de lokala aktiviteterna finns det delvis mått som följs upp, det kan vara att besöka x 

antal företag eller x antal personer som deltar i arbetsutbildning. Dock ligger fokus 

hellre på kvalitet, det som gör att det blir bra insatser som hjälper individerna. Det kan 

vara kundnöjdhet men även omsättning på kunder enligt Inger. Om omsättningen ökar 

visar det på att man är nöjd med det stöd man får och då blir det lättare att skaffa jobb 

och prata för sig. Inger förtydligar däremot att det inte är lätt att mäta de mjuka 

frågorna. Vissa insatser där kunder bjuds in till samtal kallas för kunddriven 

verksamhetsutveckling och då involveras kunderna i förbättringsarbetet. Kundens 

perspektiv nyttjas också genom att det centralt görs en nöjd-kund-undersökning, som 

sedan bryts ned till områdesnivå. Detta görs samtidigt i hela landet för att också få en 

nationell helhetsbild. Utifrån en utvärdering av nöjd-kund-undersökningen 

implementeras sedan förändringar i verksamheten. 

 

Till skillnad från tidigare finns idag inga mätetal som är gemensamma för hela 

Arbetsförmedlingen, det finns däremot indikatorer som återfinns i årsredovisningen och 

som följs upp på lokal nivå ungefär en gång i månaden. Exempel på en indikator är 

andelen nyanlända som gått till arbete eller studier 90 dagar efter avslutad 

etableringsplan. Tidigare tillämpade Arbetsförmedlingen ett balanserat styrkort vilket 

innebar gemensamma nyckeltal för hela myndigheten. Styrkortet togs bort nyligen då 
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det inte ansågs vara tillräckligt balanserat. En lyckad användning av ett balanserat 

styrkort menar Inger innebär att de måste kontrollera alla delar och se hur de hänger 

ihop. Det som hände var att verksamhetsmålen var de som var i fokus, inte balansen i 

det av de olika delarna. 

 

Inger berättar att det 2016 för första gången inte finns några verksamhetsmål. I 

dagsläget handlar det mer om arbetsmetoder som gynnar individerna, tidigare har det 

varit siffror som varit i fokus. I och med att det är första året utan verksamhetsmål, 

handlar det om att känna sig för, om insatsen har varit bra, om arbetet utförs effektivt 

och vad målet är med insatserna. Effektivitet är något som det ska förhållas till överlag, 

inte bara ur ett individperspektiv. Anledningen till att det slutades arbeta med mål var 

enligt Inger på grund av att det blev för detaljstyrt, detaljerna blev viktigare än att möta 

individen. I och med att förtroendet hos medborgarna har varit lågt ansåg Inger att en 

förändring var nödvändig. Det är i dagsläget inte lika mycket fokus på de hårda delarna 

av styrningen. Dock tror Inger att det som medarbetare kan anses vara en trygghet att 

arbeta i detaljstyrning när man får tydliga direktiv om vad som ska göras.  

 

4.4.4 Styrning och ledning 
 

Det största problemet med den tidigare målstyrningen upplevde Inger som sagt var att 

det var för detaljstyrt, människorna glömdes bort bakom siffrorna. Det var mer viktigt 

att alla delar fanns med vid en inskrivning, än att någon faktiskt lyssnade när du kom in 

och berättade om ditt ärende. Inger påpekar dock att en mer strikt detaljstyrning kanske 

var bra, när man år 2008 samlade Arbetsförmedlingen under en gemensam statlig 

myndighet. Inger berättar att innan 2008 var känslan att varje myndighetschef på lokal 

nivå kunde göra som de ville, oavsett direktiv. Under omvandlingstiden tror Inger det 

fanns ett behov av att tydligt klargöra ramarna, vilket gav ett litet spelutrymme, men det 

stabiliserade organisationen tills man kände att omorganiseringen var på plats. 

 

Tidigare var det förordningar och myndighetsföreskrifter som i princip alltid styrde, 

även om det fanns bra dialoger, medan Arbetsförmedlingen idag tittar på vilket behov 

individen har i första hand, men självklart anpassar sig till lagar och regler. Inger menar 

att idag krockar inte viljan och förordningarna lika mycket. De gör vad de kan inom 

befogenheterna men med fokus på individen. 
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Inger berättar att Arbetsförmedlingen numera arbetar med något som kallas 

självledarskap för medarbetarna och det innebär att du som medarbetare måste själv 

kunna svara för din egen, personliga utveckling och ta ansvar för den. Det kan skapas 

förutsättningar så att du utvecklar dig själv men du måste själv ta ansvaret för 

utvecklingen. Du måste samarbeta med kollegor och du ska uppmuntra kollegor till att 

göra ett bra jobb samt du måste samarbeta med externa parter. Dessutom läggs fokus på 

att samarbeta med det interna, alltså med huvudkontoret. En plattform för att arbeta med 

självledarskapet har ägt rum under 2015 och 2016, som gick ut på att informera och låta 

medarbetarna under en heldag diskutera med kollegor om hur självledarskapet kan 

tänkas se ut och vad det innebär för individen. Det nya arbetssättet för medarbetarna 

menar Inger har tagits emot på olika sätt bland medarbetarna. Vissa har lättare att 

anpassa sig till förändringen medan andra kan känna sig osäkra. 

 

Inger tror med säkerhet att den förändring som Arbetsförmedlingen genomgår inte är 

den sista förändringen, utan verksamheten förändras hela tiden. I en direkt framtid står 

exempelvis Arbetsförmedlingen inför en stor digitalisering med syfte att underlätta för 

kunderna. Effekter av den förändring de genomgår nu i ett ökat förtroende och 

förbättringar på arbetsmarknaden hoppas Inger visar sig inom något år.  

 

4.4.5 Granskning och analys av Arbetsförmedlingen 
 

Enligt Riksrevisionen, i revisionsberättelserna av årsredovisningarna för 2015, har det 

framkommit att Arbetsförmedlingen har följt förordningen (2007:603) om intern 

styrning och kontroll. Detta innebär att ledningen inom myndigheten har levt upp till de 

förväntningar som regeringen har ställt på myndigheten (Riksrevisionen, 2016c). 

 

Den 1 januari 2008 bildades myndigheten Arbetsförmedlingen som då ersatte 

Arbetsmarknadsverket och de tidigare tjugo länsarbetsnämnderna (Arbetsförmedlingen, 

2016b).  

 

I en granskning från 2010 påvisades brister i användandet av det balanserade styrkortet 

inom Arbetsförmedlingen. Det inte fanns något mått som renodlat speglade resultatet av 

förmedlingens matchningsservice (Riksrevisionen, 2010). Vidare gällande det 

balanserade styrkortet menar Statskontoret (2016) att styrkortet, som låg till grund för 
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uppföljningen inom myndigheten, ledde till en “pinnjakt” och medarbetarna var genom 

det centralt beslutade styrkortet styrda ned på handläggarnivå. 

 

Arbetsförmedlingen sjunkit i anseendeindex från 2012 till 2015, från -21 till -28 (TNS 

Sifo 2012, 2015). Historiskt sett har Arbetsförmedlingen haft ett lågt förtroende 

(Arkhede, Bergström & Ohlsson, 2015). Det låga förtroendet har, tillsammans med en 

svag gemensam organisationskultur, föranlett en förnyelseresa som påbörjades 2014 

(Statskontoret, 2016). Statskontoret har i en rapport från 2016 analyserat 

Arbetsförmedlingens interna styrning i avseende på förnyelseresan som beräknas vara 

klar 2021. Genom en värdegrundsbaserad styrning och självledarskap ska 

Arbetsförmedlingen uppnå bättre resultat (Statskontoret, 2016). Värderingarna som 

finns definierade och som ska influera myndighetens arbete är professionell, 

inspirerande och förtroendeingivande. Inom myndigheten har tidigare brister 

identifierats i en omfattande detaljstyrning och begränsad möjlighet för att medarbetarna 

ska ta eget ansvar och bidra med engagemang och kompetens. I den nya styrningen har 

styrkortet avskaffats och verksamheten ska utgå från de aktiviteter som medarbetarna 

operativt ställer upp. Även uppföljningen ska utgå från detta underifrånperspektiv, 

snarare än på mål och prioriteringar som sätts centralt och sedan fördelas ut 

(Statskontoret, 2016).  
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5. Analys  
 

I kommande avsnitt analyseras studiens empiri utifrån studiens syfte. Inledningsvis ger 

vi våra reflektioner inför analysen. I analysens andra del analyseras respektive 

myndighet enskilt och studiens första två forskningsfrågor besvaras. Vi klargör vår bild 

av myndighetens situation i samhället, hur målbilden ser ut, arbetsprocessen med mål 

och aktiviteter samt avslutande reflektioner. I analysens sista del besvaras den tredje 

forskningsfrågan när vi ger en jämförande analys av de tre myndigheterna. 

 

5.1 Reflektioner 
 

I arbetet med insamling av empirin har vi dels mött det vi förväntat oss och dels har en 

annan bild av hur myndigheterna arbetar visat sig. Utifrån det vi sedan tidigare visste 

kring målstyrning och hur regeringen styr myndigheterna väntade vi oss en tydligare 

praktiskt tillämpning av målstyrning. Empirin visade tendenser på ett underifrån-

perspektiv i styrningen, det vill säga att styrningen i stor utsträckning tar utgångspunkt i 

medarbetare och kunder. Detta har lett till att analysen lägger ett stort fokus på detta 

perspektiv. 

 

Samtliga tre studerade organisationer har de senaste åren genomgått förändringar av 

olika dignitet som format styrningen. De pågående och nyligen utförda förändringarna 

menar vi utgör en viktig komponent av analysen i och med att förändringarna i sig 

vittnar om tendenser i styrningen, vilket exemplifieras i ett ökat kundperspektiv.  

 

5.2 Försäkringskassan 
 
Förtroendet för Försäkringskassan har historiskt sett varit lågt men förbättrats de senaste 

åren. Försäkringskassan har sedan 2012 arbetat aktivt med att öka förtroendet hos 

medborgarna genom att flytta fokus från ärenden och regler till kund och 

flödeseffektivitet. Vi kan se en ökning i förtroende, men enligt årsredovisningen för 

2015 finns ingen tydligt trend i att exempelvis handläggningstiderna förbättrats sedan 

2013.  
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5.2.1 Hur ser målbilden för Försäkringskassan ut? 
 

I regleringsbrevet för år 2016 specificeras tre stycken mål, ett för vardera inriktning - 

sjukförsäkring, föräldraförsäkring och assistansersättning (Socialdepartementet, 2015). 

Endast ett av målen är kvantitativt, de andra två innebär exempelvis att “säkerställa en 

god rättstillämpning” och “verka för en hög grad” utan faktiska siffror att förhålla sig 

till. Vi upplever att målen är av inriktningskaraktär och effektfokuserade men saknar 

tydlighet kring mätbarhet och uppföljning. Samtliga mål innebär en samhällsutmaning 

där Försäkringskassans uppgift blir att verka för exempelvis högre kvalitet på 

läkarutlåtanden. Detta redovisar för en komplexitet, i att inte ha all kontroll själv, i den 

kontext som myndigheten verkar i. 

 

Vi kunde identifiera en tydlig målmedvetenhet avseende målet om sänkt sjukpenningtal. 

Vår respondent ansvarar för sjukförsäkringen vilket naturligtvis påverkar hans målbild, 

och beroende på ansvarsområde och enhet är det troligt att prioritering av mål påverkas. 

 

Målet avseende sänkt sjukpenningtal i regleringsbrevet är tydligt, utmanande, mätbart 

och tidsatt vilket därav också bör leda till tydlig fokusering. Även om vi kunde 

identifiera målmedvetenheten gavs vi ingen tydlig bild av det konkreta arbetet med 

målet på operativ nivå. Målet, som presenterades nu år 2016, sträcker sig till 2020 och 

det är troligt att målet under kommande år får ökad betydelse för arbetet. Vi upplevde 

att det myndighetsgemensamt arbetas intensivt med målet om att öka förtroendet hos 

medborgarna.  

 

5.2.2 Hur implementerar Försäkringskassan målen från regleringsbrevet till operativ 
nivå? 
  

Utifrån målen i regleringsbrevet sker en hierarkisk nedbrytningsprocess. Medarbetarna 

på operativ nivå sätter aktiviteter utifrån de nedbrutna målen. Aktiviteter kan till 

exempel vara att besöka arbetsgivare och informera om arbetsmiljö, eller föra dialog 

med läkare kring hur sjukskrivningsprocessen hanteras. I och med det låga förtroendet 

som Försäkringskassan har och har haft, upplever vi att fokus utöver måluppfyllnad 

legat på ett kundorienterat arbetssätt, där kundens perspektiv påverkar processen att nå 
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målen i regleringsbrevet. Vi har tolkat arbetsprocessens komponenter enligt följande 

modell: 

 

Figur 7. Försäkringskassans arbetsprocess 

 

Vi fick uppfattningen om att vilka aktiviteter som sker operativt utgår från 

regleringsbrevet och de nedbrutna mål som finns. Däremot tas kundperspektivet i 

beaktning genom att arbeta med aktiviteterna på ett kundorienterat sätt, och processerna 

i myndigheten ska utgå från en hög kundnytta med fokus på vilka effekter som uppnås. 

Hur målnedbrytningsprocessen av ett specifikt mål går till rent konkret med exempel 

fick vi inte direkt svar på, utan vi fick en bild av de steg som ingår.  

 

På operativ nivå sker dagligen en uppföljning av indikatorer kopplade till målen. Dessa 

indikatorer har medarbetarna själva delvis definierat och i andra fall är det lagstadgat 

vad som definierar indikatorn, exempelvis gällandes tid till besked. Indikatorernas 

uppgift är att skvallra om hur de ligger till i arbetet och avvikelser rapporteras för att så 

snabbt som möjligt skapa förutsättningar för arbetet att fortlöpa effektivt. Denna process 

gav intrycket av att Försäkringskassan har en bra kontroll över hur arbetet fortlöper för 

att säkra måluppfyllnad.  

 

Vi anser att Försäkringskassan verkar ha lyckats hitta en balans mellan ett 

kundperspektiv och att ta hänsyn till målen i regleringsbrevet. Regleringsbrevet 

preciserar vad man ska göra och kunderna påverkar hur processerna utformas på bästa 

sätt operativt, inom ramarna för regleringsmålen. Det är troligt att den täta 

medborgarkontakt som Försäkringskassan har påverkar kundperspektivets betydelse. 

Intressant är dock det faktum som påvisades ovan, att trots ständiga processförbättringar 

ur ett kundperspektiv som Försäkringskassan gav sken av har inte handläggningstiderna 

förbättrats de senaste tre åren. Det bör således finnas andra faktorer som förbättrat och 
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förenklat för medborgarna i och med det ökade förtroendet. Det kan exempelvis vara att 

genom digitalisering göra det enklare för kunden.  

 

5.2.3 Reflektioner 
 

Vi upplevde Försäkringskassan som en stabil organisation med sina strukturer inom 

styrningen på plats. De kändes trygga i sin organisationsstruktur och styrning vilket bör 

innebära att de har goda förutsättningar för att nå de mål de strävar mot. Hur arbetet 

med sjukpenningtalet fortlöper finns inget bevis på ännu. Avseende förtroende har de 

senaste åren visat på en ökning och vi tror det finns en god chans att det ökar ytterligare.  

 

5.3 Polismyndigheten 
 

Polismyndigheten påbörjade 1 januari 2015 en reform som innebär att de gått från 21 

fristående myndigheter till en gemensam Polismyndighet. Syftet med reformen är en 

mer enhetlig och tydlig organisation med större förmåga att ingripa mot och utreda 

brott. Det har höjts kritiska röster mot reformens utformning och genomförande. I 

oktober 2016 kommer den första delrapporten av Statskontorets granskning av den nya 

polisorganisationen. 

 

Hos allmänheten har Polismyndigheten ett högt anseende och för år 2015 ligger de över 

medel med ett index på +35, jämfört genomsnittet på + 25 (TNS Sifo, 2015). Det höga 

anseendet skvallrar om en allmänhet som tror på och känner förtroende för Polisen. Med 

tanke på den stormiga situation som Polisen befinner sig i ska det bli intressant att följa 

hur anseendet utvecklas. 

 

5.3.1 Hur ser målbilden för Polismyndigheten ut? 
 

Enligt regleringsbrevet för 2016 anges först och främst mål om det fortsatta 

genomförandet av den nya Polismyndigheten.  De ska utöver det exempelvis arbeta för 

att motverka hatbrott och för att Sverige uppfyller de åtaganden som finns inom 

Europeiska Unionen. De ökade migrationsströmmarna utgör också ett mål för Polisen 

och framförallt i att hantera resursfördelningen på ett önskvärt sett 

(Justitiedepartementet, 2015). Med tanke på den nyligen genomförda reformen inom 
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Polismyndigheten upplever vi däremot arbetet med att få den nya organisationen på 

plats som mest prioriterat.  

 

Avseende den interna målbilden hos Polismyndigheten upplever vi att den helt och 

hållet utgår från omorganisationen. Det är troligt att omorganiseringen tar så mycket tid 

och arbete i anspråk att de övriga mål som finns i regleringsbrevet hamnar i skymundan 

för tillfället. Med anledning av den nyligen genomförda reformen blir det svårt att säga 

något om vilket fokus målen från regleringsbrevet “normalt” ges inom 

Polismyndigheten. Ett syfte med omorganiseringen är att komma närmre medborgarna 

och detta har ett tydligt genomslag.  Den målbild vi uppfattar via Anna är att den så 

kallade lokala problembilden alltid ska utgöra grunden för Polisens arbete. Till den 

lokala problembilden hör medborgarlöften, medarbetardialoger och 

underrättelsetjänsten. Utifrån dessa tre faktorer bildas en lokal problembild som ligger 

till grund för det arbete som Polisen ska utföra. De mål som anges i regleringsbrevet 

verkar påverka det operativa i mindre utsträckning, även om vi uppfattar att också 

regleringsbrevet ska ha inverkan på det operativa arbetet.  

 

5.3.2 Hur implementerar Polismyndigheten målen från regleringsbrevet till operativ 
nivå? 
 

Polisens operativa arbete som vi tolkat det kan visualiseras enligt figuren nedan: 

 

Figur 8. Polismyndighetens arbetsprocess 

 

En verksamhetsplan med aktiviteter skapas och är det som ska styra Polisens operativa 

arbete det kommande året. Vi har en bild av att arbetet till största del kommer styras av 

den lokala problembilden. De kommer aktivt ta in medborgarnas synpunkter via möten 

och utifrån dessa skapa medborgarlöften. Medarbetarna kommer genom 

medarbetardialoger få komma med åsikter och idéer kring hur arbetet ska utföras. 

Medarbetarna anges vara de som vet bäst vad som behöver göras. Att i stor grad 
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involvera medborgarnas och medarbetarnas synpunkter i arbetet vittnar om ett tydligt 

underifrånperspektiv. Motsatsen till ett underifrån-perspektiv får anses vara ett 

ovanifrån-perspektiv vilket innebär att de som befinner sig högst upp i organisationen 

bestämmer vad som ska göras. I den nya Polismyndigheten är det de hierarkiskt lägsta 

nivåerna som styr arbetet.  

 

I det nya sättet att arbeta har Polisen övergett det traditionella arbetet med mål och mått. 

Det upprepas att de numera ska jobba mot effekter istället. Önskade effekter är en ökad 

trygghet för medborgarna och färre begångna brott. Att uppnå önskade effekter är syftet 

med verksamheten och att styra mot dessa effekter framstår därav som en klok idé. Det 

finns dock en svårighet i att styra mot effekter, nämligen att de saknar mätbarhet i 

många fall. Om vi inte kan mäta en effekt, hur vet vi då när den är uppnådd? Ytterligare 

komplexitet ges effektmätning i det faktum att det finns svårigheter att hitta kausala 

samband mellan en aktivitet och en effekt. De samhällseffekter som Polisen strävar efter 

kan tänkas påverkas av fler faktorer. Den bilden vi får av arbetet med effektmätning 

inom Polisen är att det finns en osäkerhet kring hur denna ska gå till, och det presenteras 

heller ingen plan för framtiden. 

 

5.3.3 Reflektioner 
 

Det övergripande intrycket av Polismyndigheten är att de just nu saknar stabilitet i flera 

avseenden. Omorganiseringen innebär en ny organisationsstruktur med färre chefsled 

som ska hamna på plats. De formella styrverktygen verkar saknas i organisationen, 

alternativt har dessa inte kommit på plats än. De informella styrverktygen i form av 

värderingar och organisationskultur kan antas vara svaga och instabila. Undersökningar 

visar att 3 av 4 poliser söker nytt arbete delvis på grund av en otydlig organisation. I en 

annan undersökning uppger endast 13 % att de tror den nya organisationen kommer 

vara mer effektiv än den förra. Medarbetare som aktivt söker nytt jobb och saknar tro på 

organisationen bör utgöra ett stort problem. Detta i kombination med medarbetarnas 

ökade ansvar i att styra det operativa arbetet utgör en ekvation som verkar svår att lösa. 

Anna återkommer till att hon inte vet om de, organisationen, är mogna för det nya 

arbetssättet och att “det handlar om ett sätt att tänka”. Det framgår ingen tydlig plan för 

hur medarbetarna ska stöttas i den nya organisationen, och återigen gör sig en otydlighet 

påmind. I Statens Offentliga Utredningar (2014) presenterades ett förslag på hur 
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Polismyndighetens verksamhetsuppföljning skulle se ut under år 2015, angavs 

“självvärdering” utgöra en pusselbit i uppföljningen tillsammans med nyckeltal. Detta 

skulle innebära att medarbetarna gavs möjligt att diskutera aktiviteter, konsekvenser och 

skapa en plattform för lärande. I årsredovisningen för 2015 finns ingenting att läsa om 

“självvärdering” eller medarbetarutveckling, vilket sänder signaler om att detta inte 

varit prioriterat. Poliser som yrkesgrupp kan antas vara vana vid ordergivning, detta 

skulle kunna innebära en konflikt med det ökade utrymmet för eget initiativ och ansvar. 

De är praktiskt utbildade inom yrket, och ett större ansvar för styrning delegerat på 

operativa medarbetare kan ses som komplicerat om kompetensen för detta saknas.  

 

Framtiden för Polismyndigheten känns som ett oskrivet blad och det finns många frågor 

som behöver besvaras. Hur ska de formella styrverktygen utformas för att stödja den 

nya organisationen med det prioriterade underifrån-perspektivet, samtidigt som det 

försäkras att målen från regleringsbrevet implementeras i verksamheten? Den nya 

organisationen riskerar också friktioner när underifrån-perspektiv ska samordnas med 

ovanifrån-perspektiv. Vår bedömning är att de huvudsakligen bör fokusera på att skapa 

nya strukturer och framförallt för uppföljning av effekter och medarbetarnas utveckling. 

Vi har förstått underifrån-perspektivet och styrningen mot effekter som grundpelare i 

Polismyndighetens nya sätt att arbeta på och detta bör därför prioriteras. Först när detta 

är på plats kan de rimligtvis arbeta mot andra mål på ett effektivt sätt. 

 

5.4 Arbetsförmedlingen 
 

Arbetsförmedlingen påbörjade 2014 vad de själva kallar “förnyelseresan” och denna 

resa innebär en markant förändring i myndighetens styrning. Arbetsförmedlingen 

fokuserar mycket på att öka förtroendet hos medborgarna som historiskt sett varit lågt, 

och de är den svenska myndighet som år 2015 har lägst anseende (TNS Sifo, 2015).  

 

Enligt en förtroendemätning från 2016 redovisas en liten uppgång mellan 2015 och 

2016 av de som har mycket/ganska stort förtroende för Arbetsförmedlingen, från 11 % 

till 13 %. Möjligtvis är detta en effekt av Arbetsförmedlingens arbete. Hur 

myndighetens anseende och förtroende utvecklas i framtiden ska bli intressant att följa. 
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5.4.1 Hur ser målbilden för Arbetsförmedlingen ut? 
 

I Arbetsförmedlingens regleringsbrev år 2016 finns fyra stycken tydligt definierade mål. 

Arbetsförmedlingen ska förbättra matchningen på arbetsmarknaden, motverka 

ungdoms- och långtidsarbetslöshet samt öka andelen nyanlända som lämnar 

etableringsuppdraget3 för studier eller arbete (Arbetsmarknadsdepartementet, 2015). Vi 

bedömer dessa mål som tydliga, men abstrakta med stor frihet för Arbetsförmedlingen 

själva att behandla “hur”-frågan. Detta upplever vi även när vi analyserar den interna 

målbilden. I linje med den frihet som målen i regleringsbreven banar väg för har 

Arbetsförmedlingen i sin nya styrning (förnyelseresan) valt att låta medarbetarna helt 

och hållet styra vilka aktiviteter som ska utföras. Utanför målet i regleringsbrevet 

arbetas det, som förnyelseresan anger, intensivt med att öka allmänhetens förtroende för 

Arbetsförmedlingen. Om förtroendet ökar, framförallt hos arbetsgivare, bör det leda till 

att fler arbeten skapas för Arbetsförmedlingens kunder och matchningen ges där en 

chans att öka. Vi upplever att Arbetsförmedlingen är de som anammat kundperspektivet 

mest, och det tydliga målet är att öka förtroendet för att därigenom uppnå de mål som 

finns i regleringsbrevet. Huruvida detta är ett vinnande koncept anser vi är för tidigt att 

uttala sig om.  

 

5.4.2 Hur implementerar Arbetsförmedlingen målen från regleringsbrevet till operativ 
nivå? 
 

Den nya styrningen hos Arbetsförmedlingen influeras av en värdegrundsbaserad 

styrning. De har definierat värderingarna “professionell, inspirerande och 

förtroendeingivande” som vägledande i det arbete som medarbetarna utför. 

Medarbetarna ska med fokus på effekter och kundens nytta själva planera för de 

aktiviteter som ska utföras operativt. Aktiviteterna ska utvärderas löpande och mindre 

lyckade aktiviteter tas bort och ersätts. Arbetsprocessen har vi tolkat som i modellen på 

nästa sida: 

                                                   
3 ”Med etableringsuppdraget skapar vi förutsättningar för att personer som är nya i Sverige snabbt ska 

komma i arbete eller utbildning”. Försäkringskassan, 2016a 
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Figur 9. Arbetsförmedlingens arbetsprocess  

 

Baserat på de grundläggande värderingarna och den hierarkiskt nedbrutna 

verksamhetsplanen baserad på regleringsbrevet samt medarbetarnas professionalism 

finns en tro på att Arbetsförmedlingen i högre grad kommer uppnå önskade effekter. 

Önskade effekter bör vara minskad arbetslöshet och högre förtroende från medborgare 

och arbetsgivare. Utvärdering av aktiviteter ska utföras av medarbetarna själva och visst 

utrymme ges till utvärderingar gruppnivå.  

 

Arbetsförmedlingen använde sig till och med 2014 av ett balanserat styrkort. Styrkortet 

kritiserades internt för att vara alldeles för detaljerat och styrande ned på 

handläggningsnivå. Inger upplevde att målstyrningen varit detaljstyrning vilket kan 

förklaras om målstyrningens verktyg, styrkortet, angav detaljerade styrmått som inte 

lämnade utrymme för medarbetarna att påverka hur arbetet utförs. En möjlig orsak till 

det låga förtroendet för Arbetsförmedlingen tror vi kan ha varit just den styrningen av 

medarbetarna. En medarbetare som blir utvärderad efter hur många möten hen haft, 

snarare än vad mötena har gett, riskerar att se människan som en siffra på ett papper 

snarare än en människa med behov. Detta menar vi Arbetsförmedlingen hoppas kunna 

vända på i den nya, kundfokuserade styrningen.  

 

5.4.3 Reflektioner 
 

Arbetsförmedlingens nya sätt att styra har tagit ett stort steg i riktning mot att arbeta 

utifrån ett kundperspektiv. De mål som anges i regleringsbrevet ger utrymme för detta. 

Arbetsförmedlingen ger ett sken av att själva tro mycket på idén och vi är benägna att 

hålla med dem - men den nya styrningen skapar också utmaningar som måste 

bemästras. Framförallt menar vi att det handlar om medarbetarnas förmåga att anamma 

ansvaret och förvalta det väl. Här ges vi en bild av en blandad medarbetarskara där 
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några välkomnar självledarskapet och andra blir osäkra i den nya situationen. Här är det 

upp till Arbetsförmedlingen som organisation att tillhandahålla de verktyg som krävs 

för att samtliga medarbetare ska känna sig trygga i den nya rollen för att kunna göra ett 

bra jobb.  

 

Vi ser även en risk i att arbetet som Arbetsförmedlingen som nationell myndighet utför 

kan variera geografiskt. När arbetet blir medarbetardrivet utifrån värderingar, som 

förvisso är gemensamma nationellt, ges det utrymme för variationer i hantering och 

värdering av frågor. En myndighet har däremot alltid lagar och förordningar som 

styrande i grunden vilket här utgör en viss säkerhet.  

 

Det nya arbetssättet är nytt för i år varför det är omöjligt att utvärdera hur det fungerar, 

både för oss och för Arbetsförmedlingen själva. En förtroendeökning går att se mellan 

2015-2016 men vi har gärna något år till i backspegeln innan det går att dra några 

slutsatser.  

 

5.5 Jämförande analys 
 

Nedan presenteras svaret på studiens tredje forskningsfråga ”Vilka likheter och 

skillnader finns i tillvägagångssätten?” Vi har valt att jämföra dessa myndigheter med 

medborgarkontakt, med avseende på hur och vad de gör i sina respektive myndigheter, 

för att tillgodose regleringsbrevens mål. I tabellen nedan fås en överblick över svaren på 

frågeställningarna: 

 

 

 Försäkringskassan Polisen Arbetsförmedlingen 

Regleringsbrevets 

målbild 

Tre mål uppdelade på 

de olika inriktningarna, 

främst kvalitativa men 

även kvantifierade mål 

Omorganiseringen 

samt flertalet 

insatsspecifika mål 

Fyra tydliga men 

vaga mål, av 

kvalitativt slag 
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 Försäkringskassan Polisen Arbetsförmedlingen 

Myndigheternas 

målbild 

I helheten okänt pga. 

subjektiv respondent 

men stor påverkan 

av målen från 

regleringsbrevet. 

Förtroende ett 

viktigt mål 

Omorganiseringen 

och underifrån-

perspektiv från 

medborgare och 

medarbetare 

Prioritera en 

förbättrad matchning 

samt ökat förtroende 

Hur arbetar de med 

målnedbrytningsproc

essen av målen från 

regleringsbreven? 

Hierarkiskt 

nedbrutet med mål 

på varje nivå 

Mynnar ut i en 

verksamhetsplan 

med långsiktiga 

mål och strategiska 

initiativ 

Mynnar ut i en 

hierarkiskt nedbruten 

verksamhetsplan  

Arbetar med 

kundperspektiv? 

Ja Ja Ja 

Styrning genom 

kundperspektiv 

Påverkar hur 

aktiviteter utförs 

Medborgarlöften 

som skapar 

aktiviteter 

Aktiviteter skapas 

genom utvärdering 

av direkt effekt på 

kund 

Arbetar mot ökat 

förtroende? 

Ja Nej, inte uttalat Ja 

Den operativa 

medarbetarens roll i 

utformning av 

aktiviteter 

Skapar aktiviteter 

baserade på 

regleringsbrevet 

Skapar aktiviteter 

genom 

medarbetardialoger 

Skapar aktiviteter 

som baseras främst 

på kundens nytta  

 

När vi sammanfört och jämfört de enskilda analyserna av hur myndigheterna arbetar 

med att implementera mål från regleringsbrevet till operativ nivå och hur målbilden ser 

ut, upplever vi att det finns faktorer och perspektiv utöver målen från regleringsbreven 

som tillskrivits en central roll av myndigheterna. Det är framförallt kunden, förtroende 

och medarbetarens roll. Nedan följer en sammanfattning och jämförelse av dessa 

faktorer och perspektiv tillsammans med målbild och arbetsprocess. 

  

5.5.1 Målbild 
 

Den målbild som ges av regeringen för de studerade myndigheterna skiljer sig något. I 

Försäkringskassans fall finns ett tydligt kvantifierat mål från och med 2016, som anger 

ett tydligt mål på en femårsperiod. Detta kan tänkas vittna om en markering från 

regeringen att just sjukpenningtalets utveckling är något det behöver tas krafttag emot 
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och då sätts ett sådant hårt, kvantifierat mått. I Arbetsförmedlingens fall är målen i 

regleringsbrevet mycket mer av inriktningskaraktär med tydliga mål om effekter. Vi ser 

att den målbild som ges i regleringsbrevet i stort influerar den målbild som 

myndigheterna själva har. Här ser vi dock en skillnad hos Polisen som ger intryck av att 

i låg utsträckning arbeta med de mål som anges i regleringsbrevet 2016, utöver målet 

avseende omorganiseringen. Detta kan ha sin förklaring i otydliga strukturer vilket 

försvårar målnedbrytning eller en situation som i stor utsträckning påverkas av 

omorganiseringen och därmed ger en felaktig bild av hur målen från regleringsbrevet 

behandlas.  

 

Gemensamt för Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är att de utöver målen i 

regleringsbreven aktivt arbetar med att öka allmänhetens förtroende. Detta mål återges 

inte på samma sätt hos Polisen vilket kan bero på att de har ett anseende som ligger över 

genomsnittet.  

 

I målbilden hos samtliga tre myndigheter betonas att effekter av arbetet är det viktiga. 

Arbetet ska mätas ur en kvalitativ aspekt snarare än en kvantitativ, i strävan mot 

önskade effekter på medborgarna och samhället. Detta menar vi kan vara en reaktion 

mot den tidigare kvantifierade mätningen som våra respondenter upplevs likställa 

målstyrning med. Hur mätningen av effekter ska gå till verkar däremot ingen av de tre 

myndigheterna veta exakt. Hos Arbetsförmedlingen är effekter av arbetet den nya 

utgångspunkten med en subjektiv bedömning av effekterna som främsta verktyg. Hos 

Polisen är viljan och ambitionen hög men svaret på frågan hur framgår inte riktigt. 

Försäkringskassan är den myndighet som upplevs ha tydligast struktur kring 

uppföljningen. Avseende effektuppföljning görs detta genom “stickprov” av utförda 

ärenden och samtal kring vilken kvalitet utfört arbete håller och vilka effekter som 

uppnåtts. Detta bör vara ett användbart sätt att utvärdera på och något som även 

Arbetsförmedlingen, med liknande standardiserade ärenden, kan använda sig av.  

 

5.5.2 Arbetsprocess 
 

Avseende arbetsprocessen med att ta fram aktiviteter på operativ nivå utifrån 

regleringsbreven ser vi skillnader i hur myndigheterna arbetar. Försäkringskassan har 

det tydligaste och mest strukturerade sättet att bryta ned mål till aktiviteter med början i 
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regleringsbrevet. För Polisen och Arbetsförmedlingen influerades arbetsprocessen starkt 

av underifrån-perspektivet med utgångspunkt i medarbetare och kunder. Här finns en 

möjlig förklaring i formuleringen av målen i regleringsbrevet. Arbetsförmedlingens 

abstrakta målformuleringar gör det möjligt att skapa aktiviteter baserat på underifrån-

perspektivet och ändå uppnå en överensstämmelse mellan aktivitet och strävan mot 

måluppfyllnad. Inom Polisen finns tydliga direktiv avseende att involvera medborgare 

och medarbetarna i det operativa arbetets utformning. Försäkringskassans tydligare mål 

i regleringsbrevet kan tänkas i större utsträckning fokusera aktiviteterna på operativ 

nivå. I och med att det är första året som Arbetsförmedlingen tillämpar denna 

arbetsprocess finns ingen erfarenhet av ett tydligare, specifikt och kvantifierat mål från 

regleringsbrevet och hantering av detta i det nya sättet att arbeta på. Så länge målen i 

regleringsbrevet ger utrymme för “hur”-frågan och medarbetarna besitter tillräcklig 

kompetens och befogenhet bör Arbetsförmedlingens modell frambringa en verksamhet 

på god väg mot önskade effekter, men det återstår att se. 

 

5.5.3 Kundperspektiv 
 

Genomgående har vi, hos myndigheterna med medborgarkontakt, uppfattat att 

kundperspektivet är något som genomsyrar verksamheterna samt påverkar vilka och hur 

aktiviteter som utförs på operativ nivå. Hos Arbetsförmedlingen upplevs 

kundperspektivet vara tydligast involverat i arbetet, genom definition och utvärdering 

av aktiviteterna utifrån kundnytta. Polisen har även de involverat kundperspektivet 

genom medborgarlöftena definierar aktiviteter. Hos Försäkringskassan finns inte samma 

tydliga koppling mellan kundperspektiv och faktisk aktivitet. Däremot används 

kundperspektivet för att förbättra processer och genom interna mål, exempelvis mål om 

max 30 dagars väntetid för besked. 

 

Vi tror att medborgarkontakten har gjort att myndigheterna har insett vikten av att 

fokusera på människan och dennes behov i arbetsprocessen. Vi kan se att fokus har 

förflyttats från att mäta kvantitet till förmån för det kvalitativa, att tillgodose kundens 

behov och öka förtroendet för myndigheten. I förhållande till regleringsbreven finns det 

inte år 2016 något mål som uttryckligen säger att myndigheterna ska fokusera på 

kundperspektivet, men detta har förekommit tidigare och i den interna målbilden är 

detta tydligt hos framförallt Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. 
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5.5.4 Förtroende 
 

Återkommande i analysen belyser vi att förtroendefrågan fått stort fokus för dessa 

myndigheter med medborgarkontakt. Framförallt arbetar Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan med att öka förtroendet hos allmänheten. Förtroendemätningar och 

nöjdkund-index har även lyfts fram som ett sätt att mäta effekten av arbetet. För 

Polismyndigheten anses trygghetsundersökningar kunna vittna om effekter av arbetet. 

Här återspeglas återigen det tydliga kundperspektivet i myndigheternas arbete. 

 

Vi vill uppmärksamma att förtroendemätningar och kundundersökningar inte är helt 

okomplicerade som effektmått. Mått och undersökningar ur ett kundperspektiv ger 

uttryck för en subjektiv bedömning som inte utgör ett kausalt samband mellan en 

aktivitet och en effekt. En kundundersökning kan i större grad vittna om en enskild 

individs upplevelse av en kontakt med myndigheten snarare än de långsiktiga effekterna 

i samhället. Vidare är de samhällseffekter som eftersträvas, exempelvis lägre 

arbetslöshet och ökad trygghet, något som influeras av fler faktorer än de som en 

enskild myndighet själv står för. 

 

Vi ser att ett högt förtroende för myndigheterna är viktigt för samhället. Konsekvenser 

av ett lågt förtroende kan vara en lägre benägenhet att betala skatt och därmed försvagas 

välfärdsystemet. Däremot måste strävan mot ett högt förtroende samordnas med och 

involvera en hög rättssäkerhet och likabehandling för att inte snedvrida verksamheten.  

 

5.5.5 Medarbetarperspektiv 
 

Alla undersökta myndigheterna uppfattade vi hade ett medarbetarperspektiv men som 

såg lite olika ut. Hos Arbetsförmedlingen delegerades det största ansvaret för arbetet till 

medarbetaren själv medan det hos Försäkringskassan finns nedbrutna mål baserade på 

regleringsbrevet som sedan medarbetarna utgår ifrån och planerar sina aktiviteter runt. 

Hos Polisen finns medarbetardialoger där de anställda har en chans att tycka till om det 

dagliga arbetet. Vi tolkar det som att medarbetarens utrymme i myndigheterna 

prioriteras. Kanske också det en reaktion mot tidigare upplevd detaljstyrning. 

Utmaningen ligger i att hitta en styrning som stöttar medarbetaren och ger utrymme för 

medarbetaren att vara professionell och ta egna initiativ. Här har vi identifierat ett behov 
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hos framförallt Arbetsförmedlingen och Polismyndigheten i att sätta en struktur som 

stöttar och utvecklar medarbetaren. 
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6. Slutsats 
 

I detta avsnitt besvaras studiens syfte och slutsatser presenteras. Avslutningsvis ges en 

diskussion kring studiens kunskapsbidrag och förslag till vidare forskning inom ämnet 

för studien. 

 

Syftet med denna studie var att studera och jämföra hur tre svenska myndigheter med 

medborgarkontakt arbetar med att implementera målen från regleringsbrevet till 

operativ nivå.  Försäkringskassan bryter hierarkiskt ned målen från regleringsbrevet till 

operativ nivå och formar aktiviteter kopplade till dessa mål. Inom Polismyndigheten 

och Arbetsförmedlingen bryts målen från regleringsbrevet ned och mynnar ut i en 

verksamhetsplan som främst utgör ramar och en inriktning för verksamheten och 

aktiviteterna.  

 

Studien har visat att målen från regleringsbrevet inte enskilt, eller ens huvudsakligen, är 

det som påverkar en myndighets målbild och aktiviteter på operativ nivå. Vi har 

identifierat tre faktorer som också påverkar. Dessa är kundperspektiv, medarbetarnas 

professionalism och strävan mot effekter.  

 

6.1 Kundperspektiv 
 

Vi har studerat tre myndigheter med medborgarkontakt och denna kontakt har visat sig 

ha en stor betydelse. Utgångspunkt i formandet av de operativa aktiviteterna tas i allt 

större utsträckning från kundperspektivet. Detta är framförallt aktuellt hos 

Arbetsförmedlingen och Polismyndigheten som i de förändringar de gjort 2014 och 

2015 ökat kundperspektivets påverkan på de operativa aktiviteterna. Hos 

Arbetsförmedlingen är medborgarna och kundperspektivet tydligast. De utformar 

samtliga aktiviteter på operativ nivå baserat på vilka effekter aktiviteten tros ha på 

kunden. I Polismyndigheten avges numera ett medborgarlöfte där Polisen baserat på 

medborgarnas önskemål ger löfte om att vidta vissa åtgärder och aktiviteter. Hos 

Försäkringskassan är medborgarnas påverkan och kundperspektiv inte lika tydligt 

avseende utformning av operativa aktiviteter. Däremot utvärderas processer inom 

myndigheten ständigt med kundens nytta i fokus. 
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Kundperspektivets betydelse påvisas vidare genom att kund- och förtroendemätningar 

framställs som viktigt. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan hör till de 

myndigheter i Sverige med lägst förtroende bland medborgarna. Detta har föranlett 

förändringar hos dessa myndigheter de senaste åren med syfte att öka förtroendet. 

Polisen har ett högt förtroende och att arbeta mot ett ökat förtroende framställdes inte 

som lika viktigt hos dem. Däremot ska Polisen i sin nya organisation sträva mot att 

komma närmare medborgaren, vilket vittnar om det kundfokuserade arbetet. 

 

6.2 Medarbetarnas professionalism 
 

Hos samtliga tre myndigheter ges medarbetarna ansvar och befogenhet att själva 

påverka aktiviteterna på operativ nivå. Tidigare styrning inom myndigheterna kritiseras 

för att ha begränsat medarbetarnas utrymme för att utöva sin professionalism. 

Medarbetarna anses vara är de med bäst insyn och kunskap i hur arbetet ska bedrivas 

mest effektivt. Hos Försäkringskassan är det medarbetarnas uppgift att forma aktiviteter 

och de involveras aktivt i förbättringsarbete inom myndigheten. I Polismyndigheten får 

medarbetarna via medarbetardialoger påverka vad de ska göra och hur de vill arbeta. 

Hos Arbetsförmedlingen har medarbetarna en stor roll i den nya värderingsgrundande 

styrningen och de har ett huvudsakligt ansvar för utformning av de operativa 

aktiviteterna  

 

6.3 Strävan mot effekter 
 

Ett skifte har i samtliga myndigheter skett från att mäta och följa upp kvantitativa styrtal 

till att fokusera på kvalitet och effekter. Effekterna tar en tydlig utgångspunkt i 

medborgarna och samhället för samtliga tre myndigheter. Det finns en ambition att 

kunna koppla aktiviteter till effekter men detta upplevs svårt av samtliga, på grund av 

svårigheten i att hitta kausala samband. Polismyndigheten och Arbetsförmedlingen 

påbörjade det effektfokuserade arbetet under förra året och har ännu inga tydliga 

processer för uppföljningen av effekter. Hos Arbetsförmedlingen finns en ambition om 

att varje medarbetare själv ska utvärdera vilka effekter en aktivitet ger. Inom 

Försäkringskassan finns en utvärderingsmodell där slumpvist valda ärenden analyseras 

djupgående för att identifiera effekter. Effekterna av det effektfokuserade arbetet 

återstår att se men det anges av myndigheterna vara den rätta vägen att gå. 
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6.4 Avslutande reflektioner och diskussion kring kunskapsbidrag 
 

Vi har identifierat en utveckling i myndigheternas sätt att arbeta och ett perspektivskifte 

på styrningen där kunder, medarbetare och strävan mot effekter i större utsträckning 

påverkar styrningen av de operativa aktiviteterna. Vi har konstaterat att mått och mål 

har fått ge vika för effekter och aktiviteter. De nya utgångspunkterna för styrningen kan 

antas vara en konsekvens av den tidigare målstyrningen som inte lett till önskade 

effekter. Myndigheterna likställer till viss mån målstyrning med en detaljerad mätning 

av kvantitativa mått utan koppling till önskade effekter.  

 

Studien har identifierat utmaningar med det nya sättet att styra det operativa arbetet. Ett 

ökat kundperspektiv måste balanseras med bibehållen rättssäkerhet och enhetlighet i 

utfört arbete. Större ansvar på medarbetarna kräver verktyg och processer som stödjer 

medarbetaren. Mätning av effekter och kvalitet är inte okomplicerat inom offentlig 

sektor. Mått med kausala samband mellan aktivitet och effekt är svåra att hitta, och en 

gemensam utmaning är att de effekter som eftersträvas ofta är samhällsutmaningar. 

Styrsystemen inom offentlig sektor behöver anpassas till de nya utgångspunkterna för 

att säkerställa effektiva myndigheter.  

 

De slutsatser vi dragit utifrån studien är baserade på myndigheter med 

medborgarkontakt. Det är troligt att liknande resultat inte återfinns i samma 

utsträckning hos myndigheter som saknar den direkta medborgarkontakten. Vidare är 

studien baserad på intervjuer med platschefer stationerade i Östergötland. Detta gör att 

studiens externa validitet går att diskutera. Med tanke på att Försäkringskassan, 

Polismyndigheten och Arbetsförmedlingen är nationella myndigheter, tror vi att 

eventuella lokala eller regionala skillnader i landet inte utgör en så pass stor inverkan att 

de påverkar de slutsatser vi har dragit.  

 

6.5 Förslag till vidare forskning 
 

Denna studie har påvisat tre faktorer som i olika utsträckning påverkar de operativa 

aktiviteterna hos myndigheterna. En utvärdering av dessa tre faktorer menar vi utgör en 

grund för vidare forskning för att utvärdera hur styrningen utformas på bästa sätt. Vi ser 

särskilt behov av att studera den värdegrundsbaserade styrningen som 
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Arbetsförmedlingen tillämpar från och med år 2015 för att utvärdera huruvida denna 

styrform är lämplig inom offentlig sektor. Vidare finns ett behov av studier kring hur 

effektmätning och uppföljning inom offentlig sektor utformas på bästa sätt. 

 

Denna studie har påvisat tre faktorer; kundperspektiv, medarbetarens roll och 

effektmätning, som i olika utsträckning påverkar de operativa aktiviteterna hos 

myndigheterna. En utvärdering av dessa tre faktorer utgör en grund för vidare forskning 

för att utvärdera hur styrningen utformas på bästa sätt. Vi ser särskilt behov av att 

studera den värdegrundsbaserade styrningen som Arbetsförmedlingen tillämpar från och 

med år 2015 för att utvärdera huruvida denna styrform är lämplig inom offentlig sektor. 

Vidare finns ett behov av studier kring hur effektmätning och uppföljning inom 

offentlig sektor utformas på bästa sätt. Vi ser vidare ett behov av att djupare studera 

vilka risker och möjligheter ett förtroendeinriktat arbete innebär. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1. Intervjuguide 

 

Om respondenten 

Titel: 

Anställningsår inom myndigheten: 

Position i organisationen - antal underordnade samt antal överordnade: 

Antal år i chefsposition på myndigheten: 

Utbildning: 

Chefsposition på tidigare arbetsplatser: 

 

Målen från regleringsbrevet och egen målbild 

Hur påverkar målen från regleringsbrevet din arbetssituation och vardag? 

 

Utifrån målen i regleringsbrevet - finns det vissa av målen ni arbetar mer med? 

 

Har ni skapat egna mål inom myndigheten som inte kommer ifrån regleringsbreven? 

 

Varför har just din organisation/avdelning mål? 

 

Vilket är ert syfte med att ni lägger tid på att arbeta med mål och kämpar för att nå dem? 

 Uppföljning, styrning, krav utifrån, annat? 

 

Vilken effekt vill ni uppnå med de mål ni har? 

 Är detta tydligt för alla medarbetare och chefer? 

 

Implementeringsprocess 

Hur sker implementering av regleringsmålen till operativ nivå? 

 Styrverktyg 

 Vilka nivåer i organisationen är inblandade i formulerings- och 

implementeringsarbetet 

 På vilken nivå i organisationen blir ett övergripande mål en konkret aktivitet? 

 Är era operativa mål utformade enligt SMART? 
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 Upplever du en handlingsfrihet i processen att uppnå mål? 

 

Hur arbetar ni med mått/nyckeltal? 

 Vilka mått förekommer? 

 Hur ser kopplingen mellan mått och regleringsmålen ut? 

 Uppdateras mätetalen kontinuerligt? 

 Hur arbetar ni med uppföljning av nyckeltal? 

 

Hur arbetar ni med uppföljning av mål? 

 Kommunikationsvägar - vem står till svars inför vem? 

 Hur och när vet ni att ni har uppfyllt ett mål? 

 

Styrning 

Upplever du att myndighetens formella mål, instruktioner och policys överensstämmer 

med de informella målen och värderingarna i organisationen? 

 

Upplever du en tydlighet i styrningen? Medvetenhet kring ansvar och befogenheter 

 

 


