
~ Utvärdering av måluppfyllelse för Polisen och SKL ~ 

 

 
 
     

 
Utvärdering av måluppfyllelse  

för Polisen och SKL 
 

- en studie av upprättandet av ett gemensamt  
servicecenter för ekonomi- och personaladministra-

tion 
 
 
 
 
 

Helena Lundeflo & Karolina Sandsborg 



~ Utvärdering av måluppfyllelse för Polisen och SKL ~ 

 

 



~ Utvärdering av måluppfyllelse för Polisen och SKL ~ 

 

 



~ Utvärdering av måluppfyllelse för Polisen och SKL ~ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ Utvärdering av måluppfyllelse för Polisen och SKL ~ 

 

 
Förord 
 

”Visst finns det mål och mening i vår färd men det är vägen dit som gör 
mödan värd.”  

         (Karin Boye) 
 
Nu är vi framme vid resans slutdestination och det är dags att lämna ifrån 
oss denna uppsats. Det har varit en spännande och lärorik upptäcktsresa där 
vi har kunnat tillämpa de kunskaper som vi har fått genom utbildningen. Vi 
vill rikta ett varmt tack till vår kontaktperson på servicecentret Charlotte 
Lundgren som vi under resans gång har haft stor hjälp av. Vidare vill vi 
tacka de anställda på servicecentret samt de fyra myndighetscheferna för 
Polismyndigheterna i Östergötlands, Jönköpings och Södermanlands län 
samt SKL som varit vänliga nog att tålmodigt svara på våra många frågor 
och som har gjort denna undersökning möjlig. Vi vill också tacka vår vise 
man och handledare Bo Hellgren som har gett oss många goda råd och 
synpunkter på vägen. Slutligen vill vi tacka vår seminariegrupp samt oppo-
nentgruppen för givande diskussioner.  
 
Linköping 9 juni 2005 
 
 
Helena Lundeflo & Karolina Sandsborg 
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 1 Inledning 
I detta kapitel beskrivs bakgrunden till ämnesvalet och vad som skall un-
dersökas. Här presenteras även frågeställningar, avgränsningar och syftet 
med undersökningen med avsikt att hjälpa läsaren att bättre förstå vad ar-
betet handlar om. 
  
1.1 Bakgrund 
De organisationer som har kommit att växa fram i dagens samhälle präglas 
av komplexitet, osäkerhet och mångtydighet. Denna miljö av turbulens och 
snabba förändringar har gjort att organisationerna måste inhämta både mer 
och snabbare kunskap för att överleva, vilket även ökar effektiviteten. 
(Bolman & Deal, 1997, s. 45) För att uppnå en så hög effektivitet som möj-
ligt kan organisationer arbeta med att målinrikta och samordna verksamhe-
ten, vilket även kan kategoriseras som styrning (Bruzelius & Skärvad, 
2000, s. 17; 345). Styrning påverkar individen genom att organisationen 
vidtar åtgärder som får medarbetarna att agera utefter vad som är bäst för 
organisationen (ibid s. 345).  
 
Alla verksamheter måste styras på något sätt, men vilken styrform som 
passar bäst beror på vad det är för typ av verksamhet. Det finns flera olika 
sorters styrmetoder, såsom målstyrning, direktstyrning och självstyrning. 
Avgörande för valet av styrform är att den skall vara anpassad till affärs-
idén, uppgiften, teknologin samt individen och hela det sociala systemet. 
(Bruzelius & Skärvad, 2000, s. 350; 354)  
 
En styrform som har kommit att bli allt vanligare i samhället är målstyr-
ning, där verksamhetsmål sätts upp för olika organisationsnivåer som sedan 
kontrolleras för att se om målen har uppnåtts. Vid målstyrning är inte 
kommunikationsbehovet så stort då endast det önskade slutresultatet av 
verksamheten anges (Holmström, 1995, s. 99ff). Att styra med mål innebär 
också en decentralisering jämfört med direktstyrningen, dels genom den 
ekonomiska ansvarsfördelningen och dels genom att enhetscheferna får en 
större frihet att själva fatta beslut och utforma arbetet (ibid s. 111). Några 
exempel på verksamheter som använder sig av målstyrning är skolan, 
kommuner och många företag (Svensson, 1997, s. 50f, 125; Odiorne, 
1992). Vidare är det många myndigheter som använder sig av målstyrning. 
 
En annan styrform där styrning mot mål utgör ett centralt begrepp är pro-
jektstyrning. Projekt kännetecknas av att de pågår under en bestämd tidspe-
riod, har ett (ofta) väldefinierat mål samt en i förväg bestämd resursinsats. 
(Berggren & Lindkvist, 2001, s. 17) Då det finns ett behov av att öka effek-
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tiviteten och anpassa sig efter förändringar på marknaden har förmågan att 
kunna driva projekt blivit såväl viktigare som vanligare (ibid s. 15; 295). 
Projekt handlar om en vilja att skapa kunskapsutveckling och är ett sätt att 
lösa problem eller genomföra en specifik uppgift. För att lyckas med detta 
använder många projekt sig av målstyrning, där mål och delmål sätts upp 
för projektet. (ibid s. 15; 292ff)  
 
Att fundera över hur målen är utformade och hur dessa kan förändras är 
viktigt för att lösa problem eller undvika att problem uppstår (Berggren & 
Lindkvist, 2001, s. 166). För att lyckas med ett projekt och förebygga att 
problem uppstår är det viktigt att organisationen utformar tydliga och spe-
cifika mål som alla i organisationen känner till (ibid s. 292ff). Om målen är 
okända och otydliga kan de tolkas på olika sätt, vilket försvårar organisa-
tionens målstyrning. Vidare kan det finnas motstridiga mål inom organisa-
tionen, varpå det kan uppstå målkonflikter (Kylén, 1992, s. 10; 98). Sarv 
(1993, s. 12) menar dock att det spelar mindre roll för resultatet hur tydliga 
och bra mål en organisation har, om organisationen i slutänden inte klarar 
av att uppnå de mål som har satts upp. För att komma fram till huruvida 
målen uppfylls eller inte görs det ofta utvärderingar av graden av målupp-
fyllelse där utvärderaren jämför det resultat som organisationen har uppnått 
med de uppsatta målen (Kylén, 1992, s. 49). 
 
1.2 Problemdiskussion 
En sektor som tvingas se över sin styrning är den offentliga sektorn (dit 
staten, kommunen och landstinget tillhör). Många kommuner och landsting 
har under en längre tid haft en ansträngd ekonomi och inte klarat av att 
möta samhällets krav på förbättrad och utökad service. Dessutom ifråga-
sätts ibland också organisationernas effektivitet och ledningens kompetens 
och kontroll, vilket tillsammans har lett till att man har börjat se över styr-
ningen i den offentliga sektorn. (Rombach, 1991, s. 9)  
 
De problem som bland annat landstinget, skolan och Polisen dras med är 
till exempel en ökning av de administrativa uppgifterna, som tar mycket 
tid ifrån kärnverksamheten (Ivarsson Westerberg, 2004, s. 7; 18; 46). 
Inom Polisen har denna ökning av administration ofta lett till att deras 
kärnverksamhet, det polisiära arbetet, fått vänta. Det finns därför en 
strävan inom Polisen efter att renodla verksamheten, för att poliserna 
skall kunna ägna sig åt polisiärt arbete. (ibid s. 13; 50)  
 

Att få fler poliser ute på gatorna är också något som Polisen arbetar aktivt 
för. Ett steg i detta är ett projekt som pågår inom Polisen och Statens kri-
minaltekniska laboratorium (fortsättningsvis kallat SKL). Projektet handlar 
om att upprätta ett servicecenter, där all kompetens inom ett område samlas 
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på ett och samma ställe i organisationen (Lundgren, 2005a). Detta service-
center skall samordna de inblandade myndigheternas ekonomi- och perso-
naladministrativa uppgifter, vilka enligt förre rikspolischefen Sten Heck-
scher (2002) ses som en spetskompetens.  
 
Projektet med att bilda ett servicecenter inom Polisen påbörjades i slutet av 
2003 och beräknades vara klart i slutet av maj 20051 (Projektdirektiv, 2003, 
s. 6). De myndigheter som omfattas av projektet är Polismyndigheterna i 
Östergötlands, Jönköpings och Södermanlands län samt SKL (ibid s. 6). 
Dessa myndigheter benämns ibland med hjälp av de gamla länsbeteckning-
arna D, E och F län vilket står för i tur och ordning Södermanlands län, Ös-
tergötlands län samt Jönköpings län. Se även bilaga 1 för en karta som pe-
kar ut var dessa myndigheter ligger. 
 
Målen med det undersökta projektet, det vill säga genomförandet av ett 
servicecenter inom Polisen och SKL är enligt projektkontraktet (2004, s. 4) 
att frigöra resurser till den polisiära verksamheten, öka effektiviteten och 
att ha moderna administrativa funktioner för ekonomi och personal. En ut-
redning gjord av konsultföretaget IBM har även visat att det finns en bespa-
ringspotential om projektet genomförs (Projektdirektiv, 2003, s. 2).  
 
Projektet inom Polisen bedrivs genom målstyrning, där effekt- och pro-
jektmål2 har satts upp (Lundgren, 2005a). Vad vi i denna undersökning av-
ser att göra är att utvärdera upplevelsen kring måluppfyllelsen av dessa ef-
fekt- och projektmål. Med upplevelse menar vi hur måluppfyllelsen av de 
uppsatta målen upplevs av respondenterna. Om målen är svåra att förstå 
och att uppnå, har då organisationen satt upp rätt mål och vad kan det bero 
på att målen inte har uppnåtts? Det finns många kriterier och teorier kring 
hur mål bör formuleras och vi ställer oss frågan hur viktigt det är med ut-
formningen av målen. Vidare är vi intresserade av att veta vad en organisa-
tion kan göra för att uppnå bättre måluppfyllelse.  
 
Under tiden som planerandet av servicecentret pågick kontaktade projekt-
ledaren, Charlotte Lundgren, Ekonomiska institutionen vid Linköpings 
universitet med en önskan om att få deras projekt utvärderat. När vi fick 
reda på att de sökte studenter som ville genomföra denna utvärdering väck-

                                                
1 Projektet avslutades dock redan på styrgruppsmötet den 21 april 2005 eftersom styrgruppen 
var nöjda med resultatet och ville avsluta projektet innan verksamheten skulle tas över av Riks-
polisstyrelsen den 1 maj 2005 (Löfving, 2005). 
2 Effektmålen kan ses som en beskrivning av vilka effekter som projektet vill nå på lång sikt 
(Lööw, 2004, s. 26). Projektmålen är en ytterligare nedbrytning av effektmålen. För vidare be-
skrivning se avsnitt 6.4. 
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tes vår nyfikenhet varför vi tog kontakt med Charlotte Lundgren och kom 
överens med henne om att utvärdera huruvida organisationen uppfyllt de 
mål som hade satts upp för projektet eller inte. Anledningen till att vi valde 
att studera detta projekt var att vi såg det som en stor utmaning att följa 
denna process och undersöka huruvida resultatet avviker från de uppsatta 
målen. Vidare ville vi göra denna undersökning för att få möjlighet att följa 
utvecklingen av ett servicecenter, dels för den geografiska närheten då ser-
vicecentret är beläget i Linköping, dels för att verksamheten inte är alltför 
stor.  
 
Valet av organisation grundar sig dock även på att det gavs möjlighet att få 
access till organisationen, vilket innebär att det så kallade tillgänglighets-
kriteriet hade stor betydelse för vårt val av organisation. Vidare tyckte vi att 
de berörda organisationerna, Polisen och SKL, i sig är intressanta. Alla har 
en relation till Polisen och känner till deras arbete och dessutom är Polisen 
en av Sveriges största myndighetsorganisationer och har en viktig roll i 
samhället. De flesta vill säkert också att det skall bli fler poliser på gatorna, 
vilket är huvudsyftet med projektet. Ämnet gör det än mer intressant då vi 
går mot en utveckling av allt fler servicecenter och projekt, för att hitta lös-
ningar som leder till kostnadsbesparingar och en effektivisering av verk-
samheten. Vi hoppas även att med denna studie få en ökad insyn i hur det 
är att bedriva projekt i praktiken.  
 
Med avseende på ovanstående resonemang väcks följande huvudfråga:  
 

•  Hur upplevs graden av måluppfyllelse för projektet? 
 
För att kunna besvara huvudfrågan tas även hjälp av följande undersök-
ningsfrågor där fokus kommer att ligga på de två första frågorna: 
 

• Hur bör mål utformas för att de skall kunna uppfyllas? Uppfyller de 
uppsatta målen för projektet dessa kriterier? 

• I vilka avseenden uppfyller Polisen och SKL de mål som har satts 
upp för projektet? 

• Vilka lärdomar kan dras av projektet? 
 
1.3 Syfte  
Syftet med denna undersökning är att bidra till kunskap om hur mål kan 
uppnås. Detta sker genom att utvärdera upplevelsen av graden av målupp-
fyllelse för det projekt - att upprätta ett servicecenter för ekonomi- och per-
sonaladministration - som pågår inom Polisen och SKL.  
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1.4 Avgränsning  
Vid en utvärdering kan undersökaren välja mellan att utvärdera effekten, 
resultatet eller processen3 (Kylén, 1992, s. 189). Vi har valt att fokusera på 
resultatet, eftersom vi vill utvärdera den upplevda måluppfyllelsen för de 
mål som har satts upp för projektet.  
 
Vi kommer inte att göra någon ekonomisk utvärdering av projektet efter-
som det har visat sig vara för tidigt att studera detta. Beräkningar pågår just 
nu ute på myndigheterna. Istället tittar vi på upplevelsedata, som vi har fått 
fram genom våra intervjuer, vilket innebär att resultatet präglas av viss sub-
jektivitet.  
 
1.5 Våra tankar och reflektioner  
Målgruppen för denna uppsats är i första hand de personer som har arbetat 
med att utveckla servicecentret och i andra hand de inblandade myndighe-
terna. Eftersom tanken är att alla landets polismyndigheter på sikt skall 
ingå i servicecentret bör det även finnas ett visst intresse inom polisväsen-
det i stort. Vi tror också att andra organisationer som har infört eller plane-
rar att införa ett servicecenter, genomgår en liknande förändring och/eller 
använder sig av målstyrning kan dra nytta av denna studie. Vidare tror vi 
även att andra delar av den offentliga sektorn såsom kommunen, skolan 
och landstinget kan dra nytta av denna undersökning, då även de är i behov 
av att förbättra sin ekonomi och effektivitet.  
 
En annan viktig faktor att ta hänsyn till är att denna undersökning påbörja-
des i januari då projektet var i full gång och pågick fram till slutet av maj. 
Projektet avslutades den 21 april 2005, men det optimala hade naturligtvis 
varit att ha påbörjat denna utvärdering efter projektets avslutande. Vi är 
medvetna om att detta kan försvåra för vår utvärdering då det är svårt att 
utvärdera måluppfyllelsen för ett projekt som ännu inte är klart.  
 
Till att börja med var vår ambition att göra en utvärdering av den faktiska 
måluppfyllelsen av de uppsatta målen för projektet. Under studiens gång 
har vi därför försökt få tag på sådan information, men det har visat sig vara 
för tidigt att uttala sig om exempelvis hur mycket resurser som har frigjorts 
till den operativa verksamheten. Vi menar att det tar längre tid innan orga-
nisationen kan räkna på dessa effekter. Detta har lett till att vi använder oss 
av upplevelsedata och studera hur måluppfyllelsen upplevs istället för hur 
                                                
3 Parallellt med denna undersökning har det även skett en (ännu ej publicerad) studie av hur de 
anställda har upplevt förändringsprocessen. Se Levin, J. & Cederholm, A. (2005), Förändring 
inom Polisen - en fallstudie ur ett medarbetarperspektiv, magisteruppsats, Ekonomprogrammet, 
Linköpings universitet.  
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den faktiska måluppfyllelsen ser ut. Vi anser också att upplevelsen av 

måluppfyllelsen är mycket viktig i samband med utvärderingar då vi menar 
att det är av vikt hur exempelvis de anställda upplever måluppfyllelsen. 
 
1.6 Begreppsförklaring 
Nedan förklaras begrepp som återkommer i arbetet för att läsaren vid behov 
lätt skall kunna hitta betydelsen av dessa begrepp.  
 

• D, E och F län = Södermanlands län, Östergötlands län och Jönkö-
pings län 

• EA = ekonomiadministration 
• En nationell polis = ett gemensamt strukturellt förändringsarbete för 

Rikspolisstyrelsen och landets polismyndigheter  
• PA = personaladministration 
• PEPS = Polisens Ekonomi- och Personaladministrativa Servicecenter 
• RPS = Rikspolisstyrelsen 
• SKL = Statens Kriminaltekniska Laboratorium 

 
 
1.7 Disposition  
Nedan följer en beskrivning av vad som ingår i vart och ett av uppsatsens 
åtta kapitel. Syftet med denna beskrivning är att underlätta för läsaren att se 
vilka kapitel ur rapporten som verkar intressanta samt att ge en bra över-
blick över hur uppsatsen är upplagd. 
 
Kapitel 1 Inledning 
Detta kapitel introducerar ämnet och bakgrunden till varför denna under-
sökning görs. Här förs även en problemdiskussion som mynnar ut i ett antal 
undersökningsfrågor och vilket syftet med denna uppsats är. Kapitlet tar 
även upp vilka avgränsningar som har gjorts i undersökningen samt våra 
tankar och reflektioner kring undersökningen. 
 
Kapitel 2 Organisationsbeskrivning 
Här beskrivs hur polisväsendets organisation är uppbyggd. Kapitlet ger 
även en introduktion till arbetet med ”En nationell polis”, som upprättandet 
av ett servicecenter för ekonomi- och personaladministrativa funktioner är 
en del av. Vidare diskuteras även den ökande administrationen inom Poli-
sen, utifrån en avhandling kring detta ämne. 
 
Kapitel 3 Servicecenter 
För att ge läsaren en överblick kring vad servicecenter är för något ges här 
en introduktion till detta område. 
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Kapitel 4 Projektbeskrivning 

Detta kapitel ger en kort beskrivning av det projekt som har studerats och 
vilka mål som har ställts upp för genomförandet av projektet. 
 
Kapitel 5 Metod 
I detta kapitel redogörs för de metodval som har gjorts under undersök-
ningens gång. Här beskrivs även hur undersökningen har gått tillväga. Ka-
pitlet avslutas med metod- och källkritik. 
 
Kapitel 6 Referensram 
Här redovisas de teorier som har valts ut för att hjälpa till att ge struktur åt 
och, till viss del, förklara det som har framkommit i empirin. Referensra-
men skall även bidra till att syftet uppnås och att undersökningsfrågorna 
besvaras. 
 
Kapitel 7 Analys 
I detta kapitel redovisas och analyseras den empiri som har kommit fram 
genom undersökningen. Denna empiri relateras vidare till relevanta teorier. 
Den empiri som undersökningen bygger på kommer framför allt från de 
intervjuer som har genomförts som en del av denna undersökning.  
 
Kapitel 8 Slutsats 
I detta kapitel dras slutsatser utifrån det resultat som undersökningen har 
givit. Kapitlet innehåller även rekommendationer, en diskussion kring stu-
diens kunskapsbidrag samt förslag till fortsatta studier. 
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2 Polisen- en organisation i förändring  
I detta kapitel beskrivs polisväsendets organisation och hur verksamheten 
är uppbyggd. Syftet med denna beskrivning är att läsaren skall få en större 
inblick i hur organisationen ser ut för att förstå varför organisationen vill 
upprätta ett servicecenter. Därefter redogörs för den ökande administra-
tionen inom Polisen med utgångspunkt från en nyligen publicerad avhand-
ling kring detta ämne. Kapitlet avslutas med en beskrivning av föränd-
ringsarbetet ”En nationell polis”.  
 
2.1 Polisväsendets organisation 
Polisen har sedan mitten av 1800-talet genomgått många förändringar. 
1965 förstatligades Polisen för att på så vis skapa en effektiv och mer en-
hetlig organisation. Innan 1965 var Polisen huvudsakligen kommunalt 
styrd. Regelverket svarade då riksdag och regering för, medan kommuner-
na stod för resurserna till verksamheten. Förändringen medförde att länen 
delades in i polisdistrikt, som blev egna myndigheter. Denna sammanslag-
ning ledde till att antalet distrikt minskade från 500 till 119. I och med att 
ansvaret för Polisen övergick på staten inrättades en central förvaltnings-
myndighet som fick namnet Rikspolisstyrelsen (fortsättningsvis kallat 
RPS). 1992 gjordes besparingar i form av framför allt rationaliseringar för 
att stabilisera den svenska ekonomin. Denna rationaliseringsåtgärd ledde 
bland annat till att polisdistrikten slogs samman och bildade en polismyn-
dighet i varje län, vilket innebär att det idag finns 21 polismyndigheter i 
landet. (Polisen, 2005a) Se bilaga 1.  
 
Idag utgör Polisen en av landets största statliga verksamheter och bestod 
vid utgången av 2004 av 23 600 anställda, av vilka cirka 16 9004 var poli-
ser och resterande civilanställda (Polisen, 2005a). Detta innebar en ökning 
av antalet poliser med närmare 600 personer och en minskning av antalet 
civilanställda med 17 personer jämfört med utgången av 2003 (RPS, 
2005b, s. 57). Prognosen för de kommande åren visar att antalet poliser tro-
ligen kommer att fortsätta att stiga medan antalet civilanställda (främst de 
som arbetar med administration) bedöms minska (ibid s. 59). Regeringen 
har ställt upp ett mål att antalet poliser skall öka med 4 000 under perioden 
2003 till 2006 (RPS, 2005b, s. 5), vilket med andra ord kommer att innebä-
ra en kraftig ökning av antalet poliser de närmaste åren. RPS (ibid s. 5) ser 
chanserna att uppnå detta mål som goda.  

                                                
4 I januari 2005 anställdes cirka 420 nyutbildade poliser som då påbörjade sin praktik (RPS, 

2005e, s. 57). 
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Nedan redovisas en sammanställning av fördelningen av antalet anställda 
inom Polismyndigheterna i Östergötlands, Södermanlands och Jönköpings 
län samt SKL. Vi anser detta vara intressant ur projektsynpunkt då det som 
tidigare nämnts är dessa fyra myndigheter som ingår i projektet och utgör 
basen i det servicecenter för ekonomi- och personaladministration som nu 
har byggts upp i Linköping.  
 

Myndighet Poliser Övrig personal Totalt antal anställda 

Östergötland 670 231 901 

Södermanland 439 177 616 

Jönköping 466 162 628 

SKL 0 234 234 

Totalt 1575 804 2379 
Tabell 1: Antal anställda på respektive myndighet (efter Polisen, 2005c) 

 
Polisen lyder under Justitiedepartementet och består av Rikspolisstyrelsen 
(RPS), Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) samt landets 21 po-
lismyndigheter (Polisen, 2005a). Figur 1 nedan visar hur polisväsendets 
organisation ser ut.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figur 1: Polisväsendets organisation (efter RPS, 2005b, s. 2) 
 
Eftersom vi här endast vill ge en överblick över hur organisationen ser ut 
fokuserar vi på de organisationer som har en central roll i projektet; Polisen 
och SKL samt till viss del RPS. 
 
Justitiedepartementet utformar planer för polisens verksamhet som de se-
dan följer upp för att se utvecklingen (Polisen, 2005b). Under Justitiedepar-
tementet ligger RPS (SKL, 2005d, s. 2) RPS har som huvudsaklig uppgift 
att ha tillsyn över Polisen och arbetar för ”planmässighet, samordning och 
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rationalisering” (RPS, 2005b, s. 7). Vidare beslutar RPS också om hur de 
medel som statsmakterna har tilldelat Polisen skall fördelas på respektive 
myndighet. RPS ansvarar även för teknik- och metodutveckling inom Poli-
sen. (RPS, 2005c) RPS leds av rikspolischef Stefan Strömberg5, som tog 
över posten efter Sten Heckscher den 1 januari 2005 (Rynhag, 2004). 
 
Under Rikspolisstyrelsen ligger SKL, vars verksamhet finansieras av RPS 
(SKL, 2005d, s. 2; 6). SKL har sitt säte i Linköping och har som huvud-
uppgift ”att som ett opartiskt expertorgan utföra kriminaltekniska under-
sökningar i brottmål åt rättsväsendets myndigheter” (Polisen, 2005a; SKL, 
2005d, s. 5). Chef för SKL är Olof Egerstedt, som tillträdde sin tjänst år 
2002 (SKL, 2005a). De som arbetar på SKL är inte poliser eller kriminal-
tekniker utan specialister, som till exempel kemister, biologer eller vapen-
experter som ofta har en akademisk examen (SKL, 2005f). I slutet av år 
2004 var det 234 personer som arbetade på SKL (SKL, 2005d, s. 27). Till 
SKL kommer material från alla sorters brott i Sverige, vilket gör att en bred 
kompetens har byggts upp (SKL, 2005c, s. 2; 8). Hos SKL genomförs ana-
lyser av allt ifrån skjutvapen till handstilar och DNA-spår (ibid s. 3ff). De 
tekniska bevis som SKL tar fram används sedan av det svenska rättssyste-
met (Polisen, 2005a).  
 
Som tidigare nämnts utgör varje län ett polisdistrikt, där polismyndigheten 
ansvarar för verksamheten inom varje distrikt. Det är inom Sveriges polis-
myndigheter (se bilaga 1) som det dagliga polisarbetet utförs. Hur verk-
samheten på de olika myndigheterna organiseras skiljer sig lite åt mellan 
olika myndigheter. I huvudsak består dock myndigheten av en länspolis-
mästare, en biträdande länspolismästare samt en stab som utför de admini-
strativa uppgifterna, som exempelvis ekonomi- och personaladministration. 
Polismyndigheten består även av en länskriminalavdelning samt en ord-
ningsavdelning. (Polisen, 2005a) 

 
Genom de lagar som riksdagen har tagit fram styrs Polisens arbete och ut-
ifrån dessa lagar utfärdar regeringen förordningar, föreskrifter och direktiv 
till Polisen (Polisen, 2005b). Polisens verksamhet skall planeras och orga-
niseras så väl att resurserna används så effektivt som möjligt för att på så 
vis nå de mål som regeringen och riksdagen har satt upp6 (Riksdagen, 
1988). 
 

                                                
5 Justitieminister Thomas Bodström kommenterade tillsättningen av Stefan Strömberg som riks-
polischef på följande sätt: ”Stefan Strömberg är rätt man för jobbet som rikspolischef. Han är  
skarp, nytänkande och stabil som en gotländsk rauk” (Rynhag, 2004). 
6 Se Polisförordningen 1998:1558 1 kap. 5§. 
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2.2 Ökad administration inom Polisen  
Anders Ivarsson Westerberg skrev år 2004 en avhandling vid Handelshög-
skolan i Stockholm med titeln Papperspolisen – Den ökande administra-
tionen i moderna organisationer. I avhandlingen analyseras den administ-
rativa utvecklingen inom Polisen mellan åren 1965 och 2003. 
 
Administration ses ofta som något ”nödvändigt ont”, men samtidigt som 
ett krav för att organisationen skall kunna fungera så bra som möjligt 
(Ivarsson Westerberg, 2004, s. 7; 18; 46). Det finns en allmän syn inom 
Polisen att poliserna enbart skall ägna sig åt polisarbete och att de övriga 
anställda skall sköta resten av arbetet. Det handlar alltså om en strävan att 
renodla polisrollen. Andelen civilanställda har fördubblats från 15 till 30 
procent från det att Polisen förstatligades 1965 till 2003. (ibid s. 47f; 50) 
 
Många, inte bara inom Polisen, har en negativ bild av begreppet administ-
ration och förknippar det med den dåliga sidan av byråkrati och ser det som 
ett trögt system av (mer eller mindre onödigt) pappersarbete och långa vän-
tetider (Ivarsson Westerberg, 2004, s. 13; 18f). Som tidigare nämnts upple-
ver ofta personalen att det ’vanliga’ arbetet får vänta, då det administrativa 
arbetet tar allt för lång tid (ibid s. 13). 
 
Polisen Anders Bergstedt (2003) uttryckte sig på följande sätt: 
 

”Det är allt för många poliser som sysslar med allt annat än polisarbete.” 
(…) ”Om det var så att hälften av alla poliser som sysslar med annat skul-
le återgå till polisarbete så skulle man inte behöva några nya poliser. 
Ekonomin skulle gå ihop och alla skulle vara nöjda.” 

                     (Ur Ivarsson Westberg, 2004, s. 8) 
 
Inom Polisen pågår just nu en rad förändringar. Den polisiära verksamheten 
har satts i fokus, vilket kräver att resurser frigörs till denna. För att kärn-
verksamheten skall fungera krävs det dock att det finns en stödjande admi-
nistration till verksamheten och ledningen. Inom ekonomiadministrationen 
har man börjat använda sig av e-fakturor och har genom nya rutiner stora 
möjligheter till rationalisering och inom personaladministrationen håller 
man på att införa egenrapportering. Strömberg menar att en välfungerande 
administration är en förutsättning för att Polisen skall kunna arbeta effek-
tivt. (Strömberg, 2005)  
 
2.3 En nationell polis  
”En nationell polis” är ett gemensamt förändringsarbete för Rikspolis-
styrelsen och polismyndigheterna (RPS, 2005b, s. 64). Detta arbete, som 
påbörjades år 2002, syftar enligt förre rikspolischefen Sten Heckscher 
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(2003a) till att höja kvaliteten på arbetet och genom ökat samarbete frigöra 
mer resurser till kärnverksamheten, det vill säga det polisiära arbetet. Syftet 
med detta arbete är även att den polisiära verksamheten skall präglas av ett 
nationellt synsätt7. Förändringsarbetet syftar vidare till att, genom ökat 
samarbete och ett gemensamt synsätt, få en högre kvalitet på det polisiära 
arbetet. (Heckscher, 2003a) 
 
Tanken är att Polisen skall kunna använda sig av de lösningar som passar 
bäst för det polisiära arbetet utan att behöva ta hänsyn till geografiska eller 
organisatoriska gränser. Vidare behöver inte Polisen ha all kompetens 
överallt, utan kan samla vad de benämner som spetskompetens (exempelvis 
administrativa tjänster) på vissa ställen i landet. Detta kräver dock ett annat 
synsätt, där Polisen måste frångå varje myndighets perspektiv och istället 
skaffa ett gemensamt synsätt för alla landets polismyndigheter. Det är ock-
så viktigt att organisationen verkligen betraktar sig som en nationell polis. 
(Heckscher, 2002) Vidare är det viktigt att komma ifrån bilden av Polisen 
som 21 fristående myndigheter som agerar oberoende av varandra (Heck-
scher, 2003a).  
 
Arbetet med ”En nationell polis” skall leda till att Polisens resurser ses som 
gemensamma och att det polisiära arbetet skall ske på det mest lämpliga 
stället. Rikspolisstyrelsens överdirektör, Ann-Marie Begler, ser på arbetet 
med ”En nationell polis” som en form av regionsamverkan där myndighe-
terna samarbetar i en del frågor. Begler ser det vidare som en naturlig ut-
veckling att samla spetskompetens på vissa ställen i landet, istället för att 
arbetet skall utföras på varje polismyndighet. (Wising, 2003)  
 
Ett viktigt mål för ”En nationell polis” är att frigöra resurser inom admi-
nistration, ledning och styrning (Heckscher, 2002). Det är även viktigt att 
stödfunktioner, som exempelvis ekonomi- och personaladministration, får 
en professionell, kostnadseffektiv och rationell struktur (SKL, 2005b).  
 
En undersökning gjord av IBM (2003, s. 5) visade att det fanns en bespa-
ringspotential med att slå samman de ekonomi- och personaladministrativa 
uppgifterna inom Polisen till ett gemensamt servicecenter. Detta ledde fram 
till att Rikspolisstyrelsen i juni 2003 beslutade om att tre polismyndigheter; 
Polismyndigheterna i Östergötlands, Jönköpings och Södermanlands län, 
som ett led i arbetet med ”En nationell polis” skulle bilda ett servicecenter 
tillsammans med SKL (SKL, 2005b).  
                                                
7 Ett sätt att symbolisera arbetet med att bli en nationell polis var att i januari 2005 införa ett 
enda gemensamt nummer till Polisen; 114 14, som används enbart för icke-akuta samtal (Heck-
scher, 2002; RPS, 2005a).  
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3 Servicecenter 
För att läsaren skall få en bättre bild av vad ett servicecenter är ges här en 
förklaring av vad som menas med servicecenter samt vad organisationer 
bör tänka på när de skall upprätta ett servicecenter. Vidare hoppas vi att 
läsaren skall få en bättre förståelse för valda projekt- och effektmål och 
måluppfyllelsen av dessa. 
 
Ett servicecenter eller Shared Service Center (SSC) som det heter på eng-
elska har blivit ett allt vanligare sätt att organisera verksamheten på8. 
 Bergeron (2003, s. 3) definierar begreppet på följande sätt: 
 

”Shared services is a collaborative strategy in which a subset of existing 
business functions are concentrated into a new, semi-autonomous business 
unit that has a management structure designed to promote efficiency, 
value generation, cost savings, and improved service for the internal cus-
tomers of the parent corporation, like a business competing in the open 
market.” 

           (Bergeron, 2003, s. 3) 
 
Tanken med servicecenter bygger på att en organisation flyttar sådana akti-
viteter som verkar stödjande för kärnverksamheten till en separat enhet som 
driver dessa stödjande processer som sin kärnverksamhet (Schulman et al., 
1999, s. xv). Denna tanke återspeglas i figur 2 nedan. 
 

 
Figur 2: Shared service center (IBM, 2003, s. 12) 

 
Begreppet servicecenter kommer ursprungligen från USA och har sedan 
spridits till övriga världen (Ulbrich, 2003, s. 3). Upprättandet av service-
center ses som ett sätt att minska kostnaderna, öka kvaliteten på arbetet och 
uppmuntra de anställda till samarbete (A.T. Kearney, 2004, s. 2). I grunden 
handlar servicecenter om optimering av människor, kapital, tid och andra 
resurser (Bergeron, 2003, s. 3). 
 

                                                
8 Två exempel på svenska organisationer som relativt nyligen har infört servicecenter är Skatte-

verket och Centrala Studiestödsnämnden (CSN) (Tennholt, 2005; Riksdagen, 2001). 
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I dagens starkt konkurrensutsatta miljö finns en press på företag att skapa 
mervärde genom att rationalisera de processer som inte tillhör kärnverk-
samheten och istället koncentrera sig på de strategiska processerna (Schul-
man et al., 1999, s. 1). Detta har lett till att företag många gånger har lagt 
stödjande9 och ostrategiska processer i en egen separat organisation; ett 
servicecenter (ibid s. 2). Dessa stödjande aktiviteter drivs sedan som servi-
cecentrets kärnverksamhet (Schulman et al., 1999, s. xv). Något som är 
viktigt för företagen att tänka på är att de uppgifter som läggs på service-
centret inte skall vara kritiska ur konkurrenssynpunkt, utan att det bara är 
stödjande och ostrategiska processer som bör läggas på servicecentret (Ulb-
rich, 2003, s. 4). Det mesta av det arbete som utförs av stabsfunktionerna 
handlar om så kallade icke värdehöjande uppgifter som exempelvis rappor-
tering och hantering av transaktioner, där de främsta möjligheterna till ef-
fektiviseringar finns (Christensson, 2005). 

 
Det är vanligt att olika enheter inom företaget gör saker olika, varför det är 
nödvändigt att se över processerna och göra vissa förändringar för att 
åstadkomma stordriftsfördelar (Ulbrich, 2003, s. 4f). Många företag har i 
flera år arbetat med att förbättra kärnverksamheten och har nu kommit till 
en punkt där det inte längre finns så mycket mer att förbättra, varför fokus 
allt mer har kommit att övergå till de stödjande processerna istället (ibid s. 
2). 
 
Ett servicecenter kan sägas vila på tre pelare; konsolidering, standardise-
ring och automatisering (A.T. Kearney, 2004, s. 6). Konsolidering handlar 
om att istället för att samma aktiviteter skall utföras av många människor 
på många olika ställen etableras istället särskilda enheter som tar hand om 
en viss funktion, till exempel löner. Standardisering innebär att företag ge-
nom att standardisera processer och system kan utnyttja uppkomna stor-
driftsfördelar. Automatisering innebär att tekniken är det viktigaste verkty-
get för ett effektivt servicecenter. (ibid s. 6) 
 
Tanken med ett servicecenter är att det skall frigöra resurser som istället 
kan användas till kärnverksamheten (Schulman et al., 1999, s. 3). Under de 
senaste åren har det uppstått ett behov av att se över hur administrationen är 
organiserad och många företag har tvingats skära ner på sina kostnader för 
administration samtidigt som företagen allt mer har börjat tänka i processer 
(Lindvall, 2001, s. 263ff). Den potential som finns i tekniken utnyttjas ofta 
vid servicecenter och verksamheten är också självständig och processorien-
terad (Schulman et al., 1999, s. 7f). Processorienterade organisationer kän-
netecknas av en ökad kundorientering och en mer resurssnål verksamhet 
                                                
9 Stödjande tjänster definieras av Schulman et al. (1999, s. 2) som processer och aktiviteter som 
inte tillhör kärnverksamheten. 
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(Bruzelius & Skärvad, 2000, s. 208). Den tekniska utvecklingen har i sin 
tur gjort att företagen numera kan samla sin administration på ett och sam-
ma ställe i organisationen genom att upprätta ett servicecenter och kan där-
igenom erhålla stora skalfördelar (Lindvall, 2001, s. 263f).  
 
Enligt Claes-Göran Malmberg på ABB (u.å. i Lindvall, 2001, s. 263) har 
många varit oroliga för att arbetsuppgifterna på ett servicecenter skall bli 
alltför enahanda och att möjligheterna till kompetens- och karriärutveckling 
skulle vara begränsade. Erfarenheten visar dock att personalen istället har 
fått ökade utvecklingsmöjligheter och har fått en bredare såväl som djupare 
kompetens och har stor möjlighet att växla mellan olika arbetsuppgifter 
samtidigt som de får tillfälle att lära sig flera olika ekonomisystem (ibid s. 
263). Malmberg (ibid s. 263) menar vidare att mellan 80 och 90 procent av 
arbetsuppgifterna på ett servicecenter är standardiserade. 
 
En förklaring till att det har blivit allt vanligare med servicecenter kan vara 
att det har varit en lång tid av decentralisering och att ekonomiadministra-
tionen har blivit vildvuxen och svår att överblicka samtidigt som tekniken 
har utvecklats och det har lagts stort fokus vid kostnader (Lindvall, 2001, s. 
263ff).  
 
Bland fördelarna med servicecenter finns minskade kostnader tack vare en 
konstant intern press att erbjuda kostnadseffektiva varor och tjänster (Ber-
geron, 2003, s. 6). Vidare leder det till förbättrad service genom att organi-
sationen får ett kundorienterat fokus gentemot de interna kunderna samt 
minskade störningar från kärnverksamheten då ledningen kan fokusera på 
kärnverksamheten. Det finns även en potential för att skapa ett externt fo-
kuserat profit center då servicecentret skulle kunna bli en så gott som själv-
ständig enhet som även har externa kunder. (ibid s. 6) Inrättandet av ett 
servicecenter kan även leda till en ökad effektivitet då servicecentret genom 
standardiserade processer och utnyttjande av teknik kan förbättra kvaliteten 
på tjänsterna till jämförbara eller lägre priser jämfört med tidigare (ibid s. 
6f). Vidare leder det till ett minskat personalbehov genom att organisatio-
nen koncentrerar och fokuserar resurser för ett visst ändamål till en enhet 
(ibid s. 7). Slutligen ger servicecentret upphov till ökade skalfördelar då 
inköp och andra tidigare uppdelade aktiviteter kan koncentreras, vilket ökar 
köpkraften och leder till en ökad koncentration av specialistresurser (ibid s. 
7). 
 
Det finns dock även en rad begränsningar med servicecenter (Bergeron, 
2003, s. 24ff). Något som organisationen bör vara medveten om är att det 
oundvikligen kommer att ske en kulturchock då organisationen tvingas dra 
ner på de anställda, får ett nytt fokus på kundservice, nya strukturer etc., 
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vilket påverkar organisationskulturen och inledningsvis kan leda till en 
minskad effektivitet (Bergeron, 2003, s. 24). En annan begränsning kan 
vara att det inte finns tillräckligt med expertis inom organisationen (ibid s. 
25). Det ideala vore om organisationen enkelt kunde flytta runt resurserna 
inom organisationen. Dessvärre är det ofta inte så enkelt, utan ofta behöver 
organisationen rekrytera externt (ibid s. 25).  
 
Vidare krävs det att organisationen har en viss storlek för att det skall vara 
lämpligt och löna sig att etablera ett servicecenter (Bergeron, 2003, s. 21; 
25). Ju större och mer komplex organisationen är, desto större är sannolik-
heten för att ett servicecenter kan vara en bra lösning för organisationen. En 
bra tumregel för när det kan vara aktuellt med servicecenter är när de be-
sparingar som uppstår genom att minska bemanningen överstiger de kost-
nader som uppkommer av att skapa en ny struktur i företaget och att driva 
den nya enheten (ibid s. 21). Potentialen för besparingar och rationaliser-
ingar blir större ju större företaget är, samtidigt som resan också blir allt 
mer utmanande ju större och komplexare företaget är (Schulman et al., 
1999, s. 18). 
 
Ytterligare en begränsning med servicecenter är att ledningen i moderorga-
nisationen tappar kontrollen över den nya enheten (Bergeron, 2003, s. 25). 
Vidare tillkommer en del rättsliga effekter, exempelvis behöver det upprät-
tas ett detaljerat serviceåtagande och kontroller av olika slag för att service-
centret skall fungera (ibid s. 25). Det är även viktigt att kommunikationen 
mellan servicecentret och de interna kunderna fungerar bra (ibid s. 25). Vid 
upprättandet av ett servicecenter finns även risken att det uppstår en ’vi och 
dom’-känsla där de anställda på servicecentret respektive moderorganisa-
tionen exempelvis kan tycka att löner och arbetsvillkor är orättvisa. Servi-
cecentret innebär även att det uppstår nya funktioner, som exempelvis 
kundservice, som måste hanteras. Vidare är det relativt dyra uppstartnings-
kostnader för ett servicecenter, jämfört med exempelvis outsourcing. Det 
tar också längre tid att nå break even eller gå med vinst. (ibid s. 26) 
  
Något som är viktigt att komma ihåg är att inte gå för snabbt fram när det 
gäller servicecenters, eftersom det då troligen kommer att uppstå fler pro-
blem än nytta (A.T. Kearney, 2004, s. 3). Det tar tid, ansträngning och 
massvis av energi att upprätta ett servicecenter (Schulman et al., 1999, s. 
xv). Enligt A.T. Kearney (2004, s. 10) tar det i genomsnitt 1,2 år att im-
plementera ett servicecenter i Europa, jämfört med ungefär 2 år globalt sett. 
Företag bör därför se på inrättandet av ett servicecenter som en resa, snara-
re än ett projekt och poängterar nödvändigheten att vara flexibel bland an-
nat vad gäller tidsschemat (Schulman et al., 1999, s. xvii; 18). Servicecent-
ret bör därför ges lite tid på sig att komma igång, varför organisationen bör 
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vänta två till tre år innan de gör en utvärdering av hur verksamheten har 
fungerat och bestämmer sig för hur verksamheten skall organiseras i fort-
sättningen (ibid s. 9). Effektivitet är något som förbättras steg för steg och 
många kostnader kan inte försvinna omedelbart (ibid s. 11). Effektiviteten 
kan dessutom förbättras med tiden i och med att personalen på servicecent-
ret delar med sig av sin kunskap till varandra (ibid s. 11).  
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4 Projektbeskrivning 
I detta kapitel ges en kortfattad beskrivning av projektet och vilka mål det 
är som skall utvärderas. Syftet med denna projektbeskrivning är att läsaren 
skall få en inblick i projektet och få en ökad förståelse för vad det är som 
skall undersökas. 
 
Som tidigare nämnts har Polismyndigheterna i Östergötlands, Söderman-
lands samt Jönköpings län tillsammans med Statens kriminaltekniska labo-
ratorium (SKL) genomfört en samordning av sina ekonomi- och personal-
administrativa funktioner. Samordningen har rent praktiskt inneburit att ett 
servicecenter har upprättats i Linköping, varifrån myndigheternas ekonomi- 
och personaladministrativa arbete numera sker. Servicecentret har under 
projekttiden fått benämningen PEPS, som står för Polisens Ekonomi- och 
Personaladministrativa Servicecenter, och har legat som en kostnadsenhet 
under Polismyndigheten i Östergötlands län. (Projektkontrakt, 2004, s. 3ff) 
Från och med 1 maj 2005 är istället RPS anställningsmyndighet för servi-
cecentret, som numera har namnet Polisens Administrativa Center (PAC) 
(Lundgren, 2005b). 
 
En utredning gjord av konsultföretaget IBM (Projektdirektiv, 2003, s. 9) 
visade att det fanns en besparingspotential (netto) på cirka 13 miljoner kro-
nor10 om året från och med år 2005 om servicecentret genomförs. En större 
besparing väntas dock ske när fler myndigheter ansluter sig till servicecent-
ret (Projektdirektiv, 2003, s. 9; IBM, 2003, s. 5). Projektbudgeten låg på 
cirka 2,5 miljoner kronor (Projektkontrakt, 2004, s. 3). Projektet finansie-
rades av RPS inom ramen för arbetet med ”En nationell polis” (Projektkon-
trakt, 2004, s. 6).  
 
Projektet startade hösten 2003 och avslutades i april 2005 (Projektdirektiv, 
2003, s. 6; Löfving, 2005). Som projektledare och sedermera chef för ser-
vicecentret utsågs Charlotte Lundgren (Projektkontrakt, 2004, s. 7) som 
från sitt tillträde våren 2004 haft ett år på sig att driva igenom detta projekt 
med att bilda ett servicecenter inom Polisen och SKL. Servicecentret, och 
projektet, leddes av en styrgrupp bestående av de fyra myndigheternas re-
spektive chefer (länspolismästarna för Polismyndigheterna i D, E och F län 
samt SKL:s laboratoriechef), en facklig representant samt ekonomichefen 
på Ekonomibyrån (ibid s. 7). Som stöd för projektet fanns även en refe-
rensgrupp bestående av ekonomi- och personaldirektörer för respektive 

                                                
10 Denna siffra inkluderar även besparingar inom inköps- och upphandlingsprocessen som först 
var tänkt att ingå i projektet men det beslutades senare att de inte skulle ingå. Projektet omfattar 
därför enbart personal- och ekonomiadministration. För beräkning av besparingspotential hänvi-
sas till projektdirektivet (2003, bilaga 1).   
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myndighet samt en facklig representant för varje myndighet som hade till 
uppgift att kommentera de förslag som lades fram samt att förankra det re-
sultat som projektet ger i sina respektive organisationer (ibid s. 7). Refe-
rensgruppen har fungerat som ett rådgivande organ, medan den beslutsfat-
tande makten har legat hos styrgruppen. Projektledaren har fungerat som en 
länk mellan de anställda på servicecentret, styrgruppen och referensgrup-
pen. (Lundgren, 2005b) Projektet var vidare indelat i ett huvudprojekt och 
fyra delprojekt; Delprojekt Processer, Systemstöd, Ramverk samt Arbets-
miljö och information där de som nu arbetar på centret ingick (ibid s. 7).  
 
Verksamheten för Polismyndigheten i Östergötlands län och SKL kom 
igång den 1 december 2004 och åtföljdes av Polismyndigheterna i Jönkö-
pings och Södermanlands län den 1 januari 2005 (Projektkontrakt, 2004, s. 
3). Tanken har varit att servicecentret skall ha ett bra samarbete till respek-
tive myndighet som bygger på ett ”ömsesidigt ansvar och förtroende” (ibid 
s. 4).  
 
De förändringar som har gjorts skall ha fått genomslag inom Polisen vid 
årsskiftet 2005/2006. Polisens ekonomiadministration, verksamhetsplane-
ring och uppföljning skall från och med år 2005 ske i ett modernt, välfun-
gerande och integrerat system som uppfyller såväl Polisens interna behov 
som de krav som ställs externt. Vidare skall Polisens ekonomiadministra-
tion förenklas och rationaliseras genom att exempelvis samordna resurserna 
inom EA-området. Dessutom skall 25 procent av Polisens totala resurser 
frigöras fram till år 2006. (RPS, 2004, s. 7)  
 
Innan servicecentret bildades sattes ett antal mål upp för vilka effekter som 
genomförandet av projektet skulle medföra. Enligt Lundgren (2005b) var 
det tänkt att de mål som har satts upp för projektet skulle vara uppfyllda vid 
projektets avslutande. Effektmålen för projektet lyder som följer:  
 

• ”Frigöra resurser till den operativa verksamheten 
• Förbättrad effektivitet genom skalfördelar, standardisering och processorienter-

ing 
• Moderna administrativa funktioner för ekonomi och personal” 

 (Projektkontrakt, 2004, s. 4) 
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Effektmålen har sedan brutits ner i ett antal projektmål. De projektmål som 
har satts upp är följande: 
 

• ”Samordna den löpande EA/PA-verksamheten för polismyndigheterna i Öster-
götlands, Jönköpings och Södermanlands län och SKL i huvudsak enligt försla-
gen i IBM:s rapport. 

• Utreda hur ansvars- och uppgiftsfördelningen mellan Servicecentret och andra 
organisatoriska enheter med angränsande uppgifter vid myndigheterna skall se 
ut. Projektet skall tydliggöra behovet av stödjande personal för Servicecentret 
vid de fyra myndigheterna och dessa personers mest lämpliga anställningsmyn-
dighet. 

• Utarbeta rutiner för myndigheternas inflytande på centrets verksamhet, både 
vad gäller myndigheternas gemensamma ledningsforum och i den mer dagliga 
verksamheten. 

• Utreda personalkonsekvenserna inklusive de arbetsrättsliga förhållandena av 
genomförandet. 

• Utreda modellen för finansiering av verksamheten och formerna för modellen. 
• Utreda behovet av systemstöd. 
• Fastställa behovet vad gäller bemanning och aktivt delta i rekryteringsproces-

sen. 
• Utforma och anpassa lokalerna.” 

 (Projektkontrakt, 2004, s. 4) 
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5 Metod 
I detta kapitel redogörs för de metoder som vi har använt i vår studie. Syf-
tet med detta metodkapitel är att läsaren skall få en uppfattning av hur un-
dersökningen har gått till, samt få möjlighet att kritiskt granska arbetet och 
bedöma undersökningens tillförlitlighet.  
 
5.1 Fallstudie 
Denna undersökning har en fallstudieliknande ansats. En fallstudie består 
av många undersökningar där forskaren väljer ut ett eller flera fall (som kan 
vara företag, organisationer, personer eller processer) som sedan undersöks 
genom till exempel djupintervjuer, dokumentanalyser och/eller observatio-
ner (Svenning, 2003, s. 95). Fallstudier utmärker sig för att vara beskrivan-
de, tolkande och värderande och utgörs av ett avgränsat system, där en un-
dersökning av en särskild företeelse studeras på djupet (Merriam, 1994, s. 
24; 40). I fallstudier utgår undersökaren från ett helhetsperspektiv, för att 
informationen skall vara så täckande som möjligt.  
 
Fallstudier har blivit ett av de vanligaste sätten att genomföra en kvalitativ 
studie på (Denzin & Lincoln, 2000, s. 435). Vidare används ofta fallstudien 
när undersökaren vill studera förändringar och processer (Patel & David-
son, 2003, s. 54). Punch (1998, s. 150) ger följande svar på vad en fallstu-
die är för något som vi menar ger en bra bild av vad det hela handlar om: 
 

“The basic idea is that one case (or perhaps a small number of cases) will 
be studied in detail, using whatever methods seem appropriate. While 
there may be a variety of specific purposes and research questions, the 
general objective is to develop as full an understanding of that case as 
possible.” 

               (Punch, 1998, s. 150) 
 

Det fall som vi har studerat är upprättandet av ett servicecenter för ekono-
mi- och personaladministration inom Polisen och SKL, vilket har gjorts 
genom att intervjua samtliga 11 anställda, samt chefen, på servicecentret, 
en kontaktperson på en av myndigheterna, SKL:s laboratoriechef samt 
länspolismästarna för Polismyndigheterna i D, E och F län. Tack vare den 
utförliga interna information om projektet som vi redan på ett tidigt stadi-
um har fått ta del av har vi kunnat sätta oss in i fallet. Vi har också erbjudits 
goda möjligheter att få reda på mer information om organisationen från vår 
kontaktperson på servicecentret, Charlotte Lundgren, samt genom de inter-
vjuer som vi har genomfört.  
  
En fallstudie är en intensiv undersökning som pågår under en längre eller 
kortare tid. Vidare bygger valet av undersökningsobjekt ofta på teoretiska, 
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snarare än slumpmässiga grunder, där det eller de fall som skall undersökas 
innehar vissa kvaliteter som gör att undersökaren väljer just det fallet. 
(Svenning, 2003, s. 110; 138) I detta fall var det inte slumpen som avgjorde 
vilket undersökningsobjekt vi valde. Det var snarare en kombination av den 
kunskap som vi har erhållit under vår studietid och vårt intresse för ämnes-
områden som målstyrning och projekt samt möjligheten att få följa utveck-
lingen av ett servicecenter som gjorde att vi valde att utvärdera måluppfyl-
lelsen för servicecentret inom Polisen och SKL.  
 
Vår syn på fallstudien är att det rör sig om en ingående studie av ett eller 
flera specifika fall under en längre tidsperiod. Detta är den främsta anled-
ningen till att vi väljer att inte klassificera vår undersökning som en fallstu-
die i strikt mening, utan som en studie med en fallstudieliknande ansats. 
För att verkligen kunna kalla studien för en fallstudie hade vi nämligen, 
enligt vår mening, behövt studera projektet från början till slut (det vill säga 
under hela projektets livscykel från att idén med att bilda ett servicecenter 
föddes 2002 till dess att projektet avslutades den 21 april 2005). Men efter-
som vår undersökning handlar om att utvärdera måluppfyllelsen för projek-
tet, vilket inte kunnat göras förrän i slutet av projektet, menar vi att det inte 
heller var nödvändigt att följa projektet från start.  
 
5.2 Kvalitativ och kvantitativ metod  
När en undersökning görs finns det två undersökningsmetoder som bör be-
aktas; kvalitativa och kvantitativa metoder (Holme & Solvang, 1997, s. 76). 
Vilken av dessa metoder som bör användas avgörs av syftet med undersök-
ningen (Trost, 1997, s. 7). Vidare styrs resultatet av undersökningen av hur 
det insamlade materialet tolkas samt efter undersökningens syfte och pro-
blemformulering (Holme & Solvang, 1997, s. 14). Valet mellan kvalitativ 
respektive kvantitativ ansats bör baseras på vilka resultat som undersökaren 
önskar uppnå med studien (Silverman, 2005, s. 1). Enligt Jacobsen (2002, 
s. 138) bör ansatsen väljas utifrån studiens syfte och undersökningsfrågor.  
 
Den kvantitativa metoden används ofta i surveyundersökningar, som till 
exempel enkäter (Merriam, 1997, s. 22; 84). Vår undersökning är dock inte 
kvantitativ då vi inte analyserar hårddata, det vill säga siffror, som skall 
svara på frågan ’hur många?’ samt sammanfatta och ge en överblick över 
det som studeras, men inte ge någon kunskap om detaljer (Svenning, 2003, 
s. 72).  
 
Istället använder vi oss av den kvalitativa metoden som utmärker sig för att 
vara flexibel och ostrukturerad, och kvalitativa undersökningar använder 
sig av ett litet, men inte slumpmässigt urval (Merriam, 1994, s. 32f). I vår 
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undersökning har vi intervjuat 18 personer. Dessa intervjuer har haft for-
men av besöksintervjuer, där vi har sökt upp och intervjuat respondenten.  
 
De vanligaste sätten att samla in data på i kvalitativa undersökningar är ob-
servationer och intervjuer (Merriam, 1994, s. 32). Med utgångspunkt från 
den typ av information som vi efterfrågar för att kunna uppfylla syftet, hål-
la en öppen dialog och kunna göra iakttagelser ansåg vi att kvalitativa in-
tervjuer var den datainsamlingsmetod som lämpade sig bäst i vår studie. 
För vidare motivering av val av intervjuer som datainsamlingsmetod se av-
snitt 5.5.1.  
 
Vi har i våra intervjuer fått tillgång till en viss sorts information som inte 
går att iakttas direkt, vilket enligt Merriam (1994, s. 86) också är huvudsyf-
tet med intervjuer i kvalitativa studier. Något som är utmärkande för kvali-
tativa intervjuer är att intervjuaren ställer direkta frågor och att svaren ofta 
är innehållsrika. Detta i sin tur leder till att undersökaren när intervjuerna är 
färdiga har ett mycket rikt material att arbeta med. (Trost, 1997, s. 7) Så har 
också varit fallet i denna undersökning då vi genom våra intervjuer har fått 
in ett stort empiriskt material.  
 
Intervjuaren är vid kvalitativa intervjuer med och skapar resultatet av inter-
vjun (Starrin & Svensson, 1996, s. 58). I vår undersökning har vi genom att 
följa upp intressanta svar kunnat rikta in intervjuerna mot de områden som 
vi varit särskilt intresserade av genom att ställa följdfrågor. En fördel med 
den kvalitativa metodens flexibilitet är att den ger möjlighet till att ändra 
upplägget på arbetet medan undersökningen genomförs genom att lägga 
till, formulera om eller ändra ordningsföljden på frågorna. (Holme & Sol-
vang, 1997, s. 80) I vår undersökning har vi varit flexibla i det avseendet att 
vi har kunnat ställa följdfrågor och utveckla frågorna om så har behövts 
samt ändra ordningsföljden (och frågeformuleringen) om vi till exempel 
kommit in på en diskussion som berör en annan fråga.  
 
5.3 Positivism och hermeneutik  
Inom det vetenskapliga förhållningssättet finns det två huvudinriktningar; 
positivism och hermeneutik. Hermeneutik handlar om tolkningslära; att tol-
ka och förstå olika fenomen. (Patel och Tebelius, 1987, s. 28ff; 32ff) Posi-
tivismen handlar istället om att forskaren skall ta fram tillförlitliga fakta, 
som är objektiva, neutrala och värderingsfria (ibid s. 31; Halvorsen, 1992, 
s. 14).  
 
Inom positivismen är forskarens uppgift att samla in och systematisera data 
eller fakta (Alvesson & Sköldberg, 1994, s. 24). Dessa data eller fakta mås-
te, enligt Harré (1981 i Alvesson & Sköldberg, 1994, s. 25), vara observer-
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bara och utgöras av något mätbart eller registrerbart. Grundpelaren inom 
positivismen är att forskaren måste vara objektiv i sina bedömningar för att 
få fram så tillförlitlig information som möjligt (Patel & Tebelius, 1987, s. 
29ff).  
 
Till skillnad från positivismen, som Alvesson & Sköldberg (1994, s. 119f) 
menar förknippas med naturvetenskaperna och handlar om att förklara med 
hjälp av orsakssamband, står hermeneutik för kulturvetenskap som syftar 
till att skapa förståelse. Hermeneutiken handlar om att tolka texter, som ex-
empelvis kan bestå av intervjuer, dokument, observationer och andra fors-
kares teorier (ibid s. 121). Hur vi tolkar texten beror på våra värderingar, 
vår grundsyn och vår förståelse för texten. Forskaren måste ställa frågor, 
som denne får svar på genom att tolka en text. (Patel & Tebelius, 1987, s. 
34f)  
 
Vi anser att vi i likhet med positivismen har samlat in fakta, som vi ser som 
tillförlitliga, som vi sedan har bearbetat och organiserat. Men vi anser ock-
så, i likhet med hermeneutiken, att vi hela tiden under insamlandet av teori 
och empiri har gjort egna tolkningar och värderingar. Även om vi bär drag 
av positivismen anser vi dock att undersökningen i huvudsak har en herme-
neutisk ansats framför allt eftersom vi gör olika former av tolkningar av 
bland annat de svar som vi får från intervjuerna samt i vårt val av vilka teo-
rier och vilken empiri vi väljer att använda oss av i uppsatsen.  
 
5.4 Induktion, deduktion och abduktion 
Det finns två vanliga angreppssätt när det gäller forskning; induktion och 
deduktion, där den förstnämnda kan sägas upptäcka och den sistnämnda 
bevisa olika företeelser som skall studeras (Holme & Solvang, 1997, s. 51). 
Induktion utgår från empiri, där generaliseringar görs om samma observa-
tioner återkommer i en mängd enskilda fall. I motsats till induktion utgår 
deduktion från teori, där det tvärtom är en generell regel som förklarar ett 
enskilt fall. (Alvesson & Sköldberg, 1994, s. 41f) Se figur 3 nedan. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 3: Induktion och deduktion (efter Arbnor & Bjerke, 1994, s. 107) 
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Innan denna undersökning påbörjades genomfördes en förstudie som kan 
ses som en litteraturstudie kring målstyrning. Därefter letade vi reda på så-
dan teori som vi bedömde vara relevant för vår studie för att sedan börja 
samla in empiri, vilket talar för en deduktiv metod. Vi anser också att vi 
genom våra intervjuer gör upptäckter i form av till exempel hur responden-
terna tolkar målen och upplever måluppfyllelsen och att vi av resultatet kan 
göra vissa generaliseringar, vilket talar för en induktiv metod. Genom ob-
servation av verkligheten, i form av intervjuer, söker vi sedan lämpliga teo-
rier. Efter att ha undersökt måluppfyllelsen drar vi sedan slutsatser med 
hjälp av utvalda teorier, vilket även detta talar för induktion. Vi har vidare 
utgått från empirin och i samråd med vår kontaktperson på servicecentret 
identifierat undersökningens problemområde, vilket är en annan faktor som 
talar för induktion.  
 
Vi tror dock, i likhet med Alvesson & Sköldberg (1994, s. 42), att det 
ibland kan vara svårt att kategorisera all forskning som antingen induktiv 
eller deduktiv. Så är även fallet i vår studie. De nämnda författarna (ibid s. 
42) tar upp en tredje metod; abduktion, som kan ses som en kombination av 
induktion och deduktion, där det sker en växelverkan mellan teori och em-
piri (Patel & Davidson, 2003, s. 24). Abduktion, som denna studie bygger 
på, utgår från empiri, men utesluter inte en teoretisk förförståelse (Alvesson 
& Sköldberg, 1994, s. 42). I fallstudier är abduktion vanligt förekommande 
och är även tillämpligt vid exempelvis organisationsförändringar (Sköld-
berg, 1991a i Alvesson & Sköldberg, 1994, s. 42).  
 
Den abduktiva metoden påminner, enligt Alvesson & Sköldberg (1994, s. 
42), mycket om det hermeneutiska tillvägagångssättet. Det finns dock ing-
en direkt koppling mellan hermeneutik och abduktion, men hermeneutiker 
anser att abduktionen kan ses som en så kallad hermeneutisk spiral där fak-
ta tolkas med en viss förförståelse (ibid s. 45). Se figur 4 nedan.  
 

 
Figur 4: Hermeneutisk spiral (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999, s. 220) 



~ Utvärdering av måluppfyllelse för Polisen och SKL ~ 
 

~ 30 ~ 

 

 
Utgångspunkten i den hermeneutiska spiralen är att mottagaren alltid har en 
viss förförståelse om det problemområde som undersöks och utifrån den 
påbörjas vägen mot kunskap. Genom att föra en dialog möjliggörs sedan en 
tolkning som sedan leder till att mottagaren har erhållit en ökad förståelse 
och kan vandra vidare i spiralen. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999, s. 
220f)  
 
Filosofen Alfred North Whitehead (1929, i Alvesson och Sköldberg, 1994, 
s. 45f) ger följande definition av abduktion: 
 

”Den sanna metoden för upptäckt liknar en flygtur. Den startar från grun-
den av en viss speciell observation; den gör en flygning i den fantasifyllda 
generaliseringens tunna luft; och den landar igen för förnyad observation 
som gjorts skarp genom rationell tolkning.” 

 
Vi ser arbetet med denna undersökning som en resa längs den hermeneutis-
ka spiralen. Vi har utgått från empiri, då vi började med att titta på de mål 
som var uppsatta för projektet. Tack vare förstudien och de dokument som 
vi hade fått tillgång till från Polisen hade vi en relativt stor förförståelse och 
inblick i det valda problemområdet. Därefter sökte vi lämpliga teorier för 
att bättre förstå måluppfyllelsen för projektet. Sedan genomförde vi några 
intervjuer som gav en ökad förståelse. Vi försökte sedan sätta samman 
denna nya förståelse med helheten. Arbetet med denna undersökning har, 
som den hermeneutiska spiralen visar, varit en iterativ process där det varje 
gång vi har gjort något har skett ett samspel mellan vår förförståelse och 
förståelse. 
 
5.5 Datainsamling 
Vid datainsamling skiljer metodlitteraturen mellan primärdata och sekun-
därdata. Med sekundärdata menas data som inte är insamlad primärt för 
den egna rapporten, utan som redan finns dokumenterad. Motsatsen till se-
kundärdata är primärdata som är sådana data som undersökaren själv sam-
lar in i form av till exempel intervjuer, enkäter eller observation. (Arbnor & 
Bjerke, 1994, s. 241) Den datainsamling som ligger till grund för denna 
undersökning baseras på såväl primär- som sekundärdata. De primärdata 
som har använts i denna undersökning har huvudsakligen hämtats från re-
sultatet av de intervjuer som genomförts, se vidare avsnitt 5.5.  
 
Denna undersökning var i inledningsfasen starkt präglad av sekundärdata 
då vi genom att ta del av tidigare forskning ville få en ökad förståelse för 
problemområdet. De sekundärdata som har använts i denna undersökning 
kommer bland annat från information om det genomförda projektet (i form 
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av rapport, projektdirektiv och projektkontrakt) som vi har erhållit direkt 
från Polisen och från sådan information som vi har tagit till oss via Polisens 
och SKL:s hemsidor. Vi har även studerat vad branschtidningarna (fram-
förallt tidningen Svensk Polis) har skrivit om projektet. Utöver detta utgörs 
våra sekundärdata av information från internet, samt av litteratur som vi har 
lånat från såväl universitetsbiblioteket som Linköpings stadsbibliotek. Vi 
har även genomfört sökningar i olika databaser (främst Business Source 
Elite och Mediearkivet) för att hitta intressanta artiklar inom de aktuella 
teoriområdena. Vidare har vi tittat på vad annan litteratur har använt sig av 
för referenser och letat reda på de referenser som vi tror att vi har kunnat ha 
användning för i vår undersökning.  
 
Vi vill slutligen påpeka att valet av sekundärdata och primärdata bygger på 
våra värderingar av vad som utgör användbart material. Vi har försökt att 
inta ett kritiskt förhållningssätt till det material som har använts och har 
bland annat försökt att beakta hur de sekundärdata som använts i materialet 
har samlats in, och i vilket syfte, för att öka trovärdigheten av vår under-
sökning. För vidare diskussion kring källkritik, se avsnitt 5.10.2. 
 
5.6 Intervjuer  
När det gäller datainsamlingsmetod kan undersökaren välja mellan inter-
vjuer, enkäter, observation och/eller dokumentanalys. I denna undersök-
ning har vi valt att använda oss av intervjuer och dokumentanalys. För vi-
dare information kring dokumentanalys se avsnitt 5.7. Yin (2003, s. 89) 
anser att intervjuer är en av de viktigaste källorna i fallstudier. Nedan för-
klarar vi bland annat varför vi valde att använda oss av intervjuer, vilka vi 
har intervjuat (och varför) samt hur intervjuerna har gått till.  
 
5.6.1 Val av datainsamlingsmetod 
Vi valde att använda oss av intervjuer då vi menar att respondenternas svar 
är avgörande för vad vi kommer fram till för resultat i vår undersökning. 
Därför ville vi ha möjlighet att förklara och förtydliga vissa frågor, vilket 
det finns möjlighet till i intervjuer (Halvorsen, 1992, s. 89). Att använda sig 
av enkäter, som är en annan datainsamlingsmetod, bedömde vi inte vara 
något bra alternativ då dessa inte ger samma djup i svarsmaterialet (ibid s. 
89). Ytterligare ett alternativ hade varit att använda sig av telefonintervjuer 
(Dahmström, 2000, s. 70ff). Inte heller detta var ett lämpligt alternativ då 
majoriteten av de personer som vi ville intervjua fanns i Linköping och där-
för föll det sig relativt naturligt att istället använda sig av besöksintervjuer. 
Att respondenterna fanns i Linköping underlättade också möjligheten att 
vid behov kontakta dessa samt att komplettera med nya frågor.  
 



~ Utvärdering av måluppfyllelse för Polisen och SKL ~ 
 

~ 32 ~ 

 

Vid användande av personliga intervjuer finns det dock en risk att få in fär-
re, och mindre ärliga, svar på känsliga frågor (Halvorsen, 1992, s. 89). I 
denna undersökning har det enligt oss dock inte förekommit några direkt 
känsliga frågor och vi upplever det som att respondenterna har gett oss är-
liga svar. Ytterligare en faktor som fick oss att välja intervjuer var att vi 
ville få en personlig kontakt med respondenten samt att det ges större ut-
rymme för flexibilitet. 
 
Vidare ville vi få så stort djup i svarsmaterialet som möjligt, varför vi in-
tervjuade alla på servicecentret, chefen för centret samt alla cheferna på de 
fyra myndigheterna. Antalet personer som vi ville ha information ifrån var 
relativt litet, 18 personer, varför vi bedömde det som lämpligt att genomfö-
ra intervjuer. Enligt Holme & Solvang (1997, s. 25) är det också sällan som 
antalet respondenter vid intervjuer överstiger 20.  
 
Vid intervjuer finns även möjlighet att ställa många och komplicerade frå-
gor, det går att visa bilder, samt att det blir enklare att svara på öppna frå-
gor vid intervjuer (Dahmström, 2000, s. 75). Några av de frågor som vi 
ställde var relativt komplicerade, eller ’kluriga’ som några respondenter 
uttryckte det. Möjligheten att visa saker var också något som vi utnyttjade 
genom att visa respondenterna en punktlista över de effekt- och projektmål 
som hade satts upp för projektet som vi sedan kunde gå igenom noggrant 
med respondenten. Vi märkte också att detta var något som uppskattades av 
respondenten då det kan vara svårt att komma ihåg långa målformuleringar 
om de bara blir upplästa.  
 
En nackdel med intervjuer är dock att intervjuaren ofta kan påverka resulta-
tet genom sin personlighet och sitt sätt att arbeta, vilket ofta brukar kallas 
för intervjuareffekt (Halvorsen, 1998, s. 89). Detta innebär att intervjuaren 
kan påverka svaren genom sin närvaro och att respondenten ger de svar 
som han eller hon tror att intervjuaren vill ha. Intervjuaren kan även styra 
svaren genom sitt ansiktsuttryck och sitt kroppsspråk, som speglar dennes 
åsikter samt kan i vissa fall tolka svaren fel. (Svenning, 2003, s. 120f)  
 
Vi instämmer i Svennings definition av intervjuareffekt, men menar samti-
digt att begreppet, enligt oss, även handlar om att intervjuaren medvetet 
eller omedvetet påverkar respondenterna att svara, eller uttrycka sig, på ett 
visst sätt genom att exempelvis ställa ledande frågor eller söka svar som 
stödjer förutfattade meningar. När det gäller intervjuareffekten har vi hela 
tiden strävat efter att vara väl insatta i ämnet och medvetna om de effekter 
som kan påverka resultatet av intervjun. Vi tror dock, i likhet med Bell 
(2000, s. 123), att det är svårt att helt ta bort denna intervjuareffekt. Därför 
ser vi istället på intervjuareffekten som ett problem som vi är medvetna om 
och försöker ta hänsyn till.  
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5.6.2 Strukturerade vs. öppna intervjuer 
Metodlitteraturen (se exempelvis Lantz, 1993 och Merriam, 1994) brukar 
skilja mellan strukturerade och öppna (det vill säga ostrukturerade) inter-
vjuer. Strukturerade intervjuer är användbara när antalet respondenter är 
stort och där alla respondenter får svara på samma i förväg bestämda frågor 
med ett begränsat antal svarsalternativ att välja bland. (Denzin & Lincoln, 
2000, s. 649; Merriam, 1994, s. 87f). Strukturerade intervjuer är vanliga vid 
enkäter där frågorna är bestämda i förväg och respondenten (oftast) har fas-
ta svarsalternativ att välja bland (Lantz, 1993, s. 17).  
 
Motsatsen till den strukturerade intervjun är en öppen (ostrukturerad) inter-
vju där intervjuaren ställer en vid och öppen fråga som respondenten sedan 
fritt får prata kring. Beroende på vilka svar som respondenten ger ställer 
intervjuaren följdfrågor och ökar på så sätt förståelsen för det som den in-
tervjuade har tagit upp under intervjun. (Lantz, 1993, s. 17; 21) En öppen 
intervju kräver mer av intervjuaren, eftersom denne måste vara väl påläst 
och förberedd inför intervjutillfället (Kvale, 1997, s. 82).  
 
Det finns även ett mellanting mellan den öppna och strukturerade intervjun 
i form av en halvstrukturerad intervju där vissa frågor är förutbestämda, 
men att respondenten sedan ombeds utveckla sina svar med hjälp av följd-
frågor (Lantz, 1993, s. 21). Den halvstrukturerade intervjun används när 
undersökaren är intresserad av en viss typ av information från ett mindre 
antal respondenter. I denna intervju har forskaren några frågeställningar 
som han eller hon vill ha svar på, men intervjun följer inte någon given 
struktur utan kan utvecklas åt olika håll beroende på respondentens svar. 
(Merriam, 1994, s. 88) 
 
De intervjuer som har genomförts i denna undersökning anser vi kan klassi-
ficeras som halvstrukturerade. För att så långt som möjligt minimera vår 
styrning och påverkan på respondenterna har vi vid samtliga intervjuer ut-
gått från en intervjuguide, som vi såg som ett ramverk, som täckte in de 
viktigaste frågorna och som vi följde relativt väl. Guiden använde vi dels 
för att få svar på de frågor inom de områden vi ville undersöka och dels för 
ha möjlighet att ställa följdfrågor. Även om vi hade en mall att utgå från 
kunde frågorna lätt ändras och kompletteras med fler frågor om vi så ville. 
Ibland kunde vi medvetet ställa ledande frågor för att få bekräftat något 
som respondenten sade. Detta har inneburit att vi aldrig i förväg har vetat 
hur intervjun kommer att utvecklas. Vi var dock medvetna om att den flex-
ibilitet som, enligt Holme & Solvang (1997, s. 80), är kännetecknande för 
kvalitativa studier gjorde det svårt att göra jämförelser eftersom svaren 
präglades av den enskildes upplevelser. Intervjuguiderna förändrades något 
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allt eftersom vi fick tillgång till ny information, vilket ledde till nya frågor. 
Vidare skilde sig även intervjuguiderna åt mellan personalen på service-
centret, projektledaren samt myndighetscheferna. Se bilaga 2, 3 och 4.  
 
5.6.3 Standardiserade vs. ostandardiserade intervjuer 
Standardisering handlar om i vilken utsträckning som frågorna och svarssi-
tuationen är samma för alla respondenter (Trost, 2001, s. 55). Intervjuer 
kan ha olika hög grad av standardisering (Bell, 2000, s. 120). Standardise-
rade intervjuer är lämpliga om undersökaren vill göra en kvantitativ bear-
betning av de svar som ges, som till exempel vid enkäter (Trost, 1997, s. 
19; 56).  
 
Lantz (1993, s. 17) anser att intervjuer med olika standardiseringsgrad kan 
ge olika typer av kunskap. I den öppna intervjun får respondenten prata fritt 
om sitt sätt att se på saker och ting, får beskriva sin subjektiva syn på verk-
ligheten och själv definiera och avgränsa det undersökta fenomenet (Lantz, 
1993, s. 18). Därför menar vi, utifrån Lantz (1993, s. 18) resonemang, att 
intervjuaren bör välja ostandardiserade intervjuer om han eller hon vill öka 
sin förståelse för en persons subjektiva erfarenheter och komma åt respon-
dentens sätt att tänka.  
 
Den intervjuguide som vi använde för att intervjua personalen på service-
centret kan uppfattas som relativt standardiserade då den var ganska detal-
jerad och bestod av en uppsättning frågor som ställdes i ungefär samma 
ordning till alla respondenter. Vi skulle därför vilja kalla våra intervjuer för 
halvstandardiserade då de enligt oss ligger någonstans mellan standardise-
rade och ostandardiserade intervjuer. Intervjuguiden hade vidare låg struk-
tureringsgrad i det avseendet att den bestod av öppna frågor.  
 
5.6.4 Val av respondenter och genomförandet av intervjuerna 
De personer som vi intervjuade var samtliga 11 anställda på servicecentret, 
varav fem personer arbetade på personalavdelningen och sex personer på 
ekonomiavdelningen. Dessa personer var också delaktiga i genomförandet 
av projektet. Intervjuerna med personalen på servicecentret genomfördes 
under perioden 7 mars till 14 april 2005. Majoriteten av dessa intervjuer 
genomfördes under mars månad. Vi intervjuade även vid två tillfällen 
Charlotte Lundgren som är projektledare och chef för servicecentret. Dessa 
intervjuer genomfördes 1 mars samt 13 maj 2005. Alla dessa intervjuer 
genomfördes i ett konferensrum på servicecentret. Vi har vidare intervjuat 
en person som är kontaktperson på en av myndigheterna.  
 
Eftersom servicecentret ligger i Linköping och det är här som projektet har 
bedrivits föll det sig naturligt att lägga fokus på de personer som dagligen 
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arbetar med projektet, varför de flesta av intervjuerna var med de personer 
som arbetar på servicecentret. Vi ville även få reda på hur de berörda myn-
digheterna ser på projektet, varför vi valde att även intervjua de fyra myn-
digheternas respektive chefer; länspolismästarna för Polismyndigheterna i 
Östergötlands, Södermanlands respektive Jönköpings län samt laboratorie-
chefen på SKL. Dessa personer satt också med i den styrgrupp som lett 
projektet varför vi bedömde att de hade god insyn i projektet och därmed 
var lämpliga intervjuobjekt. Vi såg det även som intressant att belysa mål-
uppfyllelsen ur ett ledningsperspektiv, då det ytterst är dessa personer som 
fattar besluten. 
 
Intervjuerna som genomfördes med länspolismästarna för de tre inblandade 
polismyndigheterna samt laboratoriechefen på SKL skedde i Polismyndig-
heten i Östergötlands respektive SKL:s lokaler på garnisonsområdet i Lin-
köping under perioden 22 april till 12 maj 2005. Se tabell 2 nedan. Vi hade 
helst sett att intervjuerna låg mer samlade i tiden, men tyvärr hade vi svårt 
att hitta tider som låg närmare varandra.  
 

Person Titel Datum för intervju 

Mats Löfving 
Länspolismästare  

Polismyndigheten i Östergötlands län 2005-04-22 

Olof Egerstedt 
Laboratoriechef  

SKL 2005-04-26 

Gunnar Lindelöw 
Tillförordnad länspolismästare  

Polismyndigheten i Jönköpings län 2005-05-12 

Per Fryksén 
Länspolismästare  

Polismyndigheten i Södermanlands län 2005-05-12 
Tabell 2: Intervjuer med myndighetscheferna 

 
Den initiala kontakten med de anställda på servicecentret togs genom att vi 
under ett besök på servicecentret gick runt och frågade var och en av dem 
om de ville delta i en intervju, vilket alla ville. Under samtliga intervjuer 
har bandspelare använts för att intervjuaren skulle kunna rikta full upp-
märksamhet mot respondenten och för att lättare kunna ställa frågor. I och 
med att vi använde oss av bandspelare kunde vi helt koncentrera oss på att 
ställa frågor för att inte riskera att viktig information går förlorad. Vi förde 
också anteckningar trots att intervjun spelades in på band, vilket framför 
allt var en ren säkerhetsåtgärd ifall tekniken inte hade fungerat.  
 
5.6.5 Anonymitet vs. konfidentialitet 
Patel & Davidson (2003, s. 70) skiljer mellan begreppen anonymitet och 
konfidentialitet, där det förstnämnda innebär att undersökaren inte känner 
till respondentens identitet och det sistnämnda att enbart undersökaren har 
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information om respondentens identitet. Vi valde att behandla de intervjuer 
som genomfördes med personalen på servicecentret konfidentiellt, då vi 
inte ville namnge någon och inte heller såg något behov av att redovisa de-
ras namn. Vi såg det som en fördel att behandla dessa personers svar konfi-
dentiellt, eftersom vi tror att detta gjorde att respondenterna kände sig 
mindre hämmade och troligen gav mer utförlig information än om de hade 
framträtt med namn i uppsatsen. Eftersom det bara arbetar två män på ser-
vicecentret vill vi inte heller redovisa vilket kön respondenten i fråga har. 
Vi valde dock att inte behandla svaren som vi fick av projektledaren för 
servicecentret samt länspolismästarna och chefen för SKL konfidentiellt, 
eftersom vi bedömde det vara betydelsefullt för undersökningens resultat 
att öppet redovisa deras svar på grund av deras ställning i organisationen. 
Vi gav vidare samtliga respondenter möjlighet att läsa igenom en samman-
ställning av intervjun och göra eventuella ändringar, vilket vi menar ökade 
tillförlitligheten i vår undersökning. De fick även möjlighet att läsa uppsat-
sen innan den gick till tryckning, vilket resulterade i några smärre ändring-
ar.  
 
 
5.7 Dokumentanalys 
Utöver intervjuer har vi, som tidigare nämnts, även använt oss av doku-
mentanalys som datainsamlingsmetod. Merriam (1994, s. 129) menar att 
det är vanligt att vid fallstudier studera olika typer av dokument. De doku-
ment som har använts i denna undersökning är främst de som är framtagna 
direkt för projektet, nämligen rapporter, projektdirektiv samt projektkon-
trakt.  
 
Den information som finns i ett dokument kan vara svår för undersökaren 
att förstå, eftersom dokumentet oftast inte har tagits fram i forskningssyfte 
(Riley, 1963 i Merriam, 1994, s. 119). Detta har dock inte orsakat några 
problem i vår undersökning då dokumenten som vi har fått ta del av har 
varit tydliga och lättförståeliga. De frågor som har dykt upp när vi har läst 
dokumenten har vi dessutom gått igenom tillsammans med projektledaren. 
Merriam (1994, s. 119) påpekar vidare att det i offentliga dokument, som 
borde vara objektiva och korrekta kan innehålla skevheter som forskaren 
inte känner till. I vår undersökning finns en viss risk för att Polisen och 
SKL i sina dokument trycker lite extra på de saker som är positiva, medan 
de inte alls tar upp, eller förminskar, sådant som är negativt. Vi menar där-
för att det finns en viss risk för subjektivitet i dessa dokument. Detta är nå-
got som vi hela tiden har varit medvetna om och har försökt att beakta när 
vi har tagit del av dokumenten. 
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Ett dokuments stabilitet menar vi, i likhet med Merriam (1994, s. 121), är 
en stor fördel jämfört med intervjuer eller observationer då studerandet av 
ett dokument inte har någon påverkan på informationen. Tack vare denna 
avsaknad av påverkan från undersökarens sida ses dokument som en rela-
tivt objektiv källa för information i jämförelse med andra informationskäl-
lor (Merriam, 1994, s. 121). Vi anser i likhet med Merriam (ibid s. 119f) att 
dokument är en bra källa för information, även om de bör kompletteras 
med andra källor. I fallstudier är dokument särskilt lämpliga för att få empi-
risk bakgrund till det sammanhang som problemet berör (ibid s. 121), vilket 
också är det som vi främst har använt dokumenten till i vår undersökning. 
Vi ser därför dokumentanalysen som ett bra komplement till de intervjuer 
som genomförts i denna undersökning. 
 
 
5.8 Objektivitet och generaliserbarhet  
Nedan diskuteras begreppen objektivitet och generaliserbarhet. 
 
5.8.1 Objektivitet  
Det finns inte någon entydig betydelse av begreppen objektiv och objekti-
vitet (Molander, 1988, s. 248). Just på grund av dess mångtydighet bör be-
greppen objektiv och objektivitet) åtföljas av en kommentar som förtydli-
gar vad som menas med begreppet (ibid s. 251). 
 
Det kan ifrågasättas i vilken utsträckning en individ kan anses uppnå objek-
tiv kunskap som är fri från tolkningar (se exempelvis Molander, 1988, s. 
248ff). Vi anser inte att det går att vara helt objektiv, i betydelsen fri från 
värderingar, eftersom vi som undersökare hela tiden påverkas av vår för-
förståelse och tidigare erfarenheter. Trots att vi inte anser oss kunna uppnå 
fullständig objektivitet har vi dock försökt att vara så objektiva som möj-
ligt. Ett sätt att minska subjektiviteten har varit att genomföra personliga 
intervjuer, där respondenterna inte i förhand har kunnat ta del av frågorna 
och prata ihop sig sinsemellan.  
 
Eftersom vi inte menar att det går att genomföra en helt objektiv undersök-
ning strävar vi istället efter vad vi har valt att kalla en begränsad objektivi-
tet. Med detta avser vi, i likhet med Eriksson & Wiedersheim- Paul (1999, 
s. 37f), att vi vill att undersökningen skall vara relevant för fler än oss själ-
va, att slutsatserna skall vara rimliga och väl underbyggda samt att vi vill 
hitta en balans mellan olika intressen (exempelvis mellan personalen på 
servicecentret och styrgruppen). 
 
För att minska subjektiviteten i vår undersökning har vi där så har varit 
möjligt använt oss av något som Denzin (1970, s. 297; 301) benämner tri-
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angulering, vilket innebär att undersökaren använder sig av flera olika me-
toder för att samla in information om ett och samma fenomen. I vår under-
sökning framgår detta genom att vi har använt oss av såväl dokumentanalys 
som intervjuer samt att vi har intervjuat samtliga anställda på servicecent-
ret. 
 
5.8.2 Generaliserbarhet  
Generaliserbarhet handlar om i vilken utsträckning resultatet av en under-
sökning även kan appliceras på andra populationer eller urval och har alltså 
att göra med huruvida insamlad data är representativt för en större popula-
tion än den som undersökts (Denzin & Lincoln, 2000, s. 786).  
 
En undersöknings slutsatser bör enligt vår mening alltid vara användbara 
för någon, eftersom det annars inte är någon mening med att utföra under-
sökningen. I vissa fall kan det vara en specifik organisation, i det här fallet 
Polisen, som har ett direkt intresse av att få reda på vad undersökningen 
resulterar i. Ibland kan det även vara intressant att generalisera undersök-
ningens resultat till andra situationer än den som undersökts. I vårt fall 
skulle undersökningens slutsatser kunna vara av intresse för andra organi-
sationer som har infört eller planerar att införa servicecenter. Se vidare av-
snitt 1.5 för diskussion om undersökningens målgrupp. 
 
Det är det undersökta fallet eller objektet som avgör möjligheten till gene-
ralisering beroende på om det som studeras är representativt eller vanligt 
(Wallén, 1996, s. 118), vilket vi håller med om. I och med att servicecenter, 
projekt och målstyrning har blivit allt vanligare ökar enligt oss möjlighe-
terna till att fler kan få användning av vår undersökning. Stake (1995, s. 7) 
menar istället att förutsättningarna för att göra generaliseringar utifrån ett 
eller några få fall är dåliga och att det istället handlar om att lära sig något 
av det enskilda fallet. Samtidigt anser vi att våra möjligheter till generalise-
ring begränsas av att vi fokuserar på ett enskilt fall. Vidare menar vi, i lik-
het med Stake, att vi lär oss av valda undersökningsobjekt. Vi anser dock 
att Walléns och Stakes syn på generaliseringen inte utesluter varandra. 
Därmed hoppas vi kunna åstadkomma en kombination av dessa ståndpunk-
ter, dels ge läsaren möjlighet att lära sig mer om det fall som studeras och 
dels kunna göra vissa generaliseringar. 
 
En vanlig invändning mot fallstudier, som vår undersökning liknar, är att 
de inte ger tillräckligt underlag för statistisk generalisering då det utifrån 
en undersökning av ett enstaka fall är svårt att dra slutsatser för hela popu-
lationer (se exempelvis Punch, 1998, s. 153). Målet med en fallstudie är 
inte heller att göra några statistiska generaliseringar utan att istället använ-
da sig av något som benämns analytisk generalisering där undersökaren 
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utvecklar och generaliserar teorier genom att jämföra empiri med teori och 
urskilja mönster och tendenser (Yin, 2003, s. 10). Utifrån Yins (2003) re-
sonemang menar vi att många av de svar som vi har fått från empirin är ge-
neraliserbara så till vida att vi kan se mönster och skillnader, utifrån vilka 
det sedan är möjligt att åstadkomma en utvidgning av den teoretiska refe-
rensramen.  
 
5.9 Validitet och reliabilitet  
Vid undersökningar är det viktigt att resultatet är trovärdigt och tillförlitligt. 
Metodlitteraturen tar upp begreppen validitet och reliabilitet. Med validitet 
menar bland andra Arbnor & Bjerke (1994, s. 251) ”frånvaro av systema-
tiska felavvikelser”. Reliabilitet innebär, enligt Rosengren & Arvidson 
(2002, s. 198), att det inte finns några ”slumpmässiga (osystematiska) mät-
fel”. Enligt Rosengren & Arvidson (2002, s. 201) kan man enkelt säga att 
skillnaden mellan begreppen validitet och reliabilitet är att det förstnämnda 
mäter ”graden av överensstämmelse mellan två mätningar med olika mät-
instrument” medan det sistnämnda mäter ”graden av överensstämmelse 
mellan två mätningar med samma instrument”. 
 
5.9.1 Validitet  
Validitet är en koppling mellan teori och empiri, som handlar om att det 
som är avsett att mätas också mäts (Lekvall & Wahlbin, 2001, s. 304). Vi-
dare kan validitet ses som ett mått på hur sann studien är, vilket innebär att 
en hög validitet i studien troligtvis ökar sannolikheten för att resultaten kan 
ses som riktiga (Silverman, 2005, s. 210f). Vi strävar efter en så hög validi-
tet på undersökningen som möjligt i det avseendet att vi anser att det är vik-
tigt att det mätinstrument vi använder, intervjuer, verkligen mäter det som 
avses; måluppfyllelsen av upprättandet av ett servicecenter för av ekonomi- 
och personaladministration inom Polisen och SKL. För att undersökningen 
skall mäta det som den är avsedd att mäta, det vill säga ha en god inre vali-
ditet, har därför stor vikt lagts vid utformandet av frågorna.  
 
För att öka validiteten genomförde vi provundersökningar genom att testa 
frågorna i intervjuguiderna på en annan person innan vi genomförde de rik-
tiga intervjuerna. Tanken med detta var att få reda på om det finns några 
frågor som lätt kunde missuppfattas, borde formuleras annorlunda, var svå-
ra att svara på etc. Provundersökningarna resulterade i vissa smärre om-
formuleringar av frågorna.  
 
Ytterligare några faktorer som vi menar har ökat validiteten i undersök-
ningen och bidragit till att vi tror att samtliga respondenter svarade öppet 
och ärligt på våra frågor är att intervjuerna, med undantag för två av läns-
polismästarna, skedde i ett enskilt rum på respondentens arbetsplats (det 
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vill säga i en bekant miljö), att intervjuklimatet i våra ögon var bra samt att 
vi tydligt redogjort för personalen på servicecentret att deras svar skulle 
behandlas konfidentiellt. Ett annat sätt att öka validiteten är att be kollegor 
att ge kommentarer och synpunkter på resultaten under arbetets gång (Mer-
riam, 1994, s. 180). Detta har i vår undersökning gjorts under de seminarier 
som vi haft där andra uppsatsgrupper och vår handledare har kommenterat 
vårt arbete. Utifrån ovanstående resonemang vill vi därför påstå att under-
sökningen håller en hög validitet. 
 
Med tanke på att denna undersökning till stor del baseras på intervjuer kan 
det dock vara svårt att avgöra huruvida undersökningen har en hög validitet 
eller inte, eftersom respondenternas svar i stor utsträckning grundar sig på 
deras subjektiva åsikter. För att minska subjektiviteten frågar vi flera per-
soner om samma saker för att se om deras svar skiljer sig åt. Detta tillväga-
gångssätt rekommenderas också av Denzin (1970, s. 307) som vidare före-
språkar användningen av olika datakällor (i vår undersökning dokument-
analys och intervjuer), liksom att använda flera olika källor inom samma 
typ av datakälla (i vårt fall flera intervjuer).  
 
5.9.2 Reliabilitet 
Reliabilitet (tillförlitlighet) innebär att mätningen inte påverkas av vem som 
genomför undersökningen och under vilka omständigheter som mätningen 
sker (Rosengren & Arvidson, 2002, s. 198f). Vid hög reliabilitet påverkas 
med andra ord inte undersökningen av tillfälligheter i någon större ut-
sträckning (Trost, 2001, s. 59f). En hög reliabilitet innebär att en annan un-
dersökare skall kunna komma fram till i stort sett samma resultat och att de 
data som använts är tillförlitliga. Det skall gå att testa reliabiliteten i en un-
dersökning genom att låta två personer genomföra oberoende undersök-
ningar vid samma tidpunkt, alternativt att låta en person genomföra mät-
ningar vid olika tillfällen. (Halvorsen, 1992, s. 42) Denna aspekt av reliabi-
liteten anser vi dock inte är tillämpbar i vår undersökning framför allt då 
undersökningen baseras på upplevelsedata, vilket är något som förändras 
över tiden. 
 
I denna undersökning består empirin främst av de svar som erhållits i de 
intervjuer som har genomförts. Vi är medvetna om att resultatet av en in-
tervju kan variera från gång till gång bland annat beroende på responden-
tens dagsform och intervjuarens påverkan. Vi anser att hur respondenten 
svarar vid ett intervjutillfälle kan bero på dennes fysiska och psykiska väl-
befinnande; intervjupersonen kan till exempel vara trött, stressad eller sjuk. 
Om intervjun är för lång anser vi att det finns en risk för att intervjuperso-
nen tröttnar och att svaren då riskerar att bli mindre genomtänkta ju längre 
in på intervjun vi kommer. Detta har vi försökt undvika genom att bland 
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annat inte ställa så många omfattande frågor efter varandra och inte låta 
intervjun dra ut för länge på tiden.  
 
För att öka reliabiliteten i intervjuerna har stor vikt lagts vid att formulera 
klara och tydliga frågor för att undvika missförstånd, eftersom både validi-
teten och reliabiliteten blir låg om många missuppfattar en fråga (Trost, 
2001, s. 61). Eftersom vår empiri till stor del har utgjorts av intervjuer kan 
reliabiliteten ha påverkats av på vilket sätt vi har tolkat de svar som har 
getts under intervjuerna. För att öka reliabiliteten har intervjuerna, som ti-
digare nämnts, även spelats in på band och sammanställts direkt efter inter-
vjun. Respondenterna har sedan givits möjlighet att läsa igenom samman-
ställningen för att se om vi har tolkat dem rätt och haft möjlighet att 
komplettera sina svar. De har även getts möjlighet att läsa igenom uppsat-
sen innan tryckning. Med tanke på detta tillvägagångssätt vill vi påstå att 
reliabiliteten i denna undersökning är god. 
 
5.9.3 Reflektioner kring validitet och reliabilitet 
Vad finns det då för samband mellan reliabilitet och validitet? Enligt Arb-
nor & Bjerke (1994) är reliabilitet en nödvändig förutsättning för validitet. 
Det bör dock poängteras att reliabiliteten kan vara hög även om validiteten 
är låg, eftersom det med tillförlitlighet går att mäta något annat än det som 
är avsett att mätas (Halvorsen, 1992 s. 43; Trost, 2001, s. 61). Vi anser 
dock sammanfattningsvis att vi har en god validitet såväl som reliabilitet. 
 
Kvalitativa intervjuer brukar ofta kritiseras för att vara ovetenskapliga, ef-
tersom de inte lever upp till kraven på operationalitet, validitet och reliabi-
litet, som ofta brukar ställas på vetenskapliga verk (Darmer & Freytag, 
1995, s. 268). Kvalitativa intervjuer som grundar sig på den hermeneutiska 
ansatsen, som vår undersökning har drag av, uppfyller inte ovanstående 
krav, vilket beror på att dessa är formulerade efter den positivistiska ansat-
sen. Om dessa krav inte uppfylls bör det, utifrån ett hermeneutiskt synsätt, 
inte ses som ett mått på kvalitativa intervjuers ovetenskaplighet. (ibid s. 
269f) Darmer & Freytag (1995, s. 270) anser inte att intervjuer som grun-
dar sig på den hermeneutiska ansatsen kan värderas utifrån den definition 
av begrepp som används i den positivistiska ansatsen, utan att kraven istäl-
let borde formuleras om så att till exempel reliabilitetsbegreppet inte längre 
handlar om att data skall kunna reproduceras om förhållandena är samma. 
Författarna (ibid s. 270) menar att begreppen validitet och reliabilitet inom 
den hermeneutiska ansatsen istället handlar om att undersökaren talar om 
vilka förutsättningar som råder så att läsaren kan förstå vad det är som har 
gjorts. Vi instämmer med Darmer & Freytags syn och menar att det borde 
ses som självklart att man inte kan använda begrepp som validitet och reli-
abilitet som är formulerade efter en positivistisk ansats när man i själva 
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verket har en hermeneutisk ansats. Kvalitativa intervjuer tillför inte heller 
något nytt, om samma resultat upprepas igen. Vidare är det inte heller möj-
ligt, då förutsättningarna förändras då både respondenten och intervjuaren 
blir klokare och kan ändra uppfattning i vissa frågor. (ibid s. 269). Vi anser, 
i likhet med Darmer & Freytag, att då vi har en hermeneutisk ansats skall vi 
inte utgå från de krav på vetenskaplighet som har formulerats utifrån den 
positivistiska ansatsen.  
 
5.9.4 Poängrikedom 
God kvalitativ forskning är poängrik, vilket innebär att forskningen ger en 
ny förståelse för den del av verkligheten som studeras. Tanken är att det 
som kommer fram i forskningen skall skilja sig från tidigare tankesätt. En 
poängrik forskning är till viss del förankrad i empirin, men den ger även 
något mer än vad som kan fås ut av empirin; forskningen skall ha ett ny-
hetsvärde. Empirin är främst till för att möjliggöra, snarare än att leda fram 
till, en viss tolkning. (Alvesson & Sköldberg, 1994, s. 358; 360) Författar-
na11 uppmanar till kreativitet, både vad gäller det empiriska materialet och 
själva tolkningsförfarandet. Med detta menas bland annat att undersökaren 
bör lyfta fram materialets mångtydighet och ta avstamp utifrån detta. För 
att forskningen skall anses uppfylla poängrikedomskriteriet bör den möj-
liggöra en ny förståelse av aktuella delar av den sociala verkligheten och 
läsaren bör uppmuntras till att tänka till och tänka om och bör gärna få så 
kallade aha-upplevelser. (ibid s. 359f) Ofta blir det en så kallad trade-off 
mellan graden av poängrikedom och empiriskt stöd då dessa står i ett mot-
satsförhållande till varandra samtidigt som en rik empiri ger större möjlig-
het till poängrikedom (ibid s. 359).  
 
Vår strävan är självklart att vår studie skall vara poängrik och vi vill gärna 
få läsaren att tänka till och se saker ur andra perspektiv än tidigare och 
hoppas att läsaren upplever denna studie som poängrik. Poängrikedom har 
enligt oss med trovärdighet att göra och poängrika studier skall enligt vår 
mening vara intressanta och lyfta fram nya och intresseväckande aspekter 
av det fenomen som studeras. 
 
Många ser poängrikedom som ett alternativ till en bedömning av exempel-
vis undersökningens validitet och reliabilitet vid kvalitativa studier (Alves-
son och Sköldberg, 1994, s. 360). Vi menar dock att det ena inte behöver 
utesluta det andra utan anser att poängrikedomsbegreppet kompletterar be-
greppen validitet och reliabilitet på ett bra sätt (se vidare avsnitt 5.9).  
 
                                                
11 På flera ställen i uppsatsen hänvisar vi till författaren eller författarna. Med författare avses i 
denna uppsats författaren till ett litterärt verk och inte författarna till denna uppsats.  
 



~ Utvärdering av måluppfyllelse för Polisen och SKL ~ 
 

~ 43 ~ 

 

 
5.10 Metod- och källkritik 
För att öka trovärdigheten av vår undersökning tar vi nedan upp metod- och 
källkritik. Sedan får läsaren själv bedöma resultatens trovärdighet.  
 
Thurén (2003, s. 8) menar att källkritik handlar om att ”bedöma sannings-
halten i olika påståenden om verkligheten”. Det är dock inte enbart källor-
na som behöver granskas kritiskt, utan även metodvalet. Oavsett vilken me-
tod som används måste den, enligt Bell (1995, s. 89), alltid kritiskt grans-
kas för att avgöra dess tillförlitlighet (reliabilitet) och giltighet (validitet), 
se vidare avsnitt 5.9. Alla metoder har vidare sina för- och nackdelar, vilka 
vi också har tagit upp i samband med beskrivningen av de metoder som har 
använts i undersökningen.  
 
5.10.1 Metodkritik  
Denna undersökning bygger på upplevelsedata då vi menar att måluppfyl-
lelsen är av upplevelsekaraktär då det än så länge är för tidigt att uttala sig 
om hur den faktiska måluppfyllelsen ser ut. Exempelvis går det ännu inte 
att se särskilt tydligt hur mycket resurser som har frigjorts till den operativa 
verksamheten. Vidare anser vi att upplevelsen av måluppfyllelsen är viktig 
för att få en känsla för hur projektet har gått.  
 
De datainsamlingsmetoder som har använts i denna undersökning är, som 
tidigare nämnts, intervjuer och dokumentanalys. I och med att en stor del 
av den empiri som undersökningen grundar sig på kommer från källor inom 
de studerade organisationerna har det funnits en viss risk för att dessa vid 
en utvärdering har velat visa sig från sin bästa sida och valt att fokusera på 
det som är bra snarare än det som är dåligt. Detta är något som vi har varit 
medvetna om och varit förberedda på. Genom att vi har intervjuat såväl 
personalen som chefen på servicecentret och de fyra myndighetscheferna 
anser vi oss dock ha fått en bra bild av måluppfyllelsen.  
 
5.10.2 Källkritik 
Källkritik handlar om att kritiskt granska och tolka en källa; att ta reda på 
om det som står är trovärdigt och sant, eller i vart fall sannolikt (Holmqvist, 
2004). Vi har därför valt att i så stor utsträckning som möjligt använda oss 
av förstahandsinformation från välkända och vad vi anser vara tillförlitliga 
källor. Vi har inte alltid lyckats få tag på förstahandskällan varför vi ibland 
istället har fått förlita oss på andrahandskällan.  
 
Vi har i så stor utsträckning som möjligt valt att använda oss av källor som 
vi anser vara ansedda källor med hög tillförlitlighet för att få en ökad relia-
bilitet i undersökningen. Vi ser det även som självklart att på ett konse-
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kvent sätt redovisa vilka källor som har använts för att läsaren själv skall 
kunna gå till källan och läsa mer eller kontrollera om vi har tolkat källan 
rätt etc. 
 
Något som vi under vår litteratursökning lade märke till var att det fanns 
väldigt mycket svensk litteratur kring bland annat målformulering, mål-
styrning, projekt och servicecenter. Detta tror vi exempelvis beror på att 
målstyrning och att driva projekt har blivit allt vanligare i Sverige, vilket 
har bidragit till en ökad svensk teoribildning inom dessa områden. Mycket 
av den utländska litteraturen kommer dock till Sverige först efter en tid, 
varför dessa teorier kan uppfattas som mer välkända och etablerade. Vi 
ställer oss dock positiva till de svenska teorierna då vi menar att dessa är 
mer anpassade efter svenska förhållanden och hur teorierna tillämpas i 
svenska organisationer.  
 
Vi har vidare försökt att använda så aktuell information som möjligt. Detta 
brukar inom källkritikslitteraturen ibland benämnas som samtidskravet som 
enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (1999, s. 151f) innebär att undersöka-
ren reflekterar över aktualiteten i källan och att undersökaren skall ha i 
åtanke att källan blir osäkrare ju längre tid som har gått.  
 
Vidare har vi hela tiden försökt ha ett kritiskt förhållningssätt till de källor 
som vi har använt oss av. Med detta menar vi att vi har reflekterat över vem 
eller vilka som ligger bakom källan, om de slutsatser och resultat som käl-
lan kommer fram till är rimliga etc. Detta kallas ibland för tendenskritiken 
och innebär att undersökaren reflekterar över om uppgiftslämnaren har 
egna intressen i den information som lämnas, vilket kan ses genom att den-
ne uttrycker sig på ett visst sätt och väljer ut viss typ av fakta (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 1999, s. 152). Detta problem kan till viss del minskas 
om undersökaren använder sig av flera källor (ibid s. 152), vilket vi också 
har gjort i vår undersökning. Ett kritiskt förhållningssätt har även stimule-
rats av de täta arbetsgruppseminarier som vi haft under arbetets gång. 
 
När det gäller empiriska källor från internet har vi i så stor utsträckning 
som möjligt använt oss av Polisens och SKL:s egna hemsidor för att få för-
stahandsinformation. I många fall har dessa organisationer på sina hemsi-
dor lagt ut dokument som de själva producerat. För att underlätta för läsa-
ren har vi valt att i källförteckningen redovisa de internetadresser där do-
kumentet återfinns, även om källorna även finns i tryckt form. Vidare har 
många av de artiklar som använts i undersökningen hämtats från databaser 
på internet. 
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5.11 Sammanfattning av metodkapitlet 
Denna undersökning har en ansats som liknar fallstudien. Vidare har vi an-
vänt oss av en kvalitativ ansats. Den metod som har använts i undersök-
ningen har såväl deduktiva som induktiva inslag och beskrivs därför bäst 
som abduktion. Det vetenskapliga synsätt som stämmer bäst överens med 
vår vetenskapssyn är hermeneutiken, framför allt eftersom vi menar att 
både vi och de personer som vi har intervjuat gör olika former av tolkning-
ar. De data som har använts består av såväl primärdata i form av intervjuer 
samt olika typer av sekundärdata. De intervjuer som har genomförts kan 
klassas som halvstrukturerade och halvstandardiserade. Som komplement 
till intervjuerna har vi även använt oss av dokumentanalys. 
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6 Referensram 
I detta kapitel redovisas utvalda teorier, som hjälper till att strukturera upp 
och tolka empirin, för att kunna uppfylla syftet samt besvara våra under-
sökningsfrågor. 
 
Vi har valt nedanstående utvalda teorier då vi bedömer dessa vara relevanta 
för undersökningen. Den ordningsföljd som nedanstående teorier följer, 
valde vi utifrån vårt undersökningsområde; projektet med att bilda ett ser-
vicecenter inom Polisen. Det har inom polisväsendet uppstått ett behov av 
att öka effektiviteten, få ner kostnaderna och anställa fler poliser. Ett pro-
jekt tog därför form inom Polisen. För detta projekt ställdes ett antal mål 
upp, som inom en bestämd tidsperiod var tänkta att uppfyllas, varför pro-
jektet därmed var målstyrt. För att kontrollera om projektet uppfyllde dessa 
mål, var på rätt väg och följde tidsramen gjordes regelbundna uppföljning-
ar.  
 
6.2 Projekt  
Hur företag väljer att styra ett projekt är företagsspecifikt då alla projekt är 
unika för det egna företaget och varierar i både storlek och tid (Berggren & 
Lindkvist, 2001, s. 192). Något som dock är gemensamt för projekt är att 
de pågår under en bestämd tidsperiod, har ett (ofta) väldefinierat mål samt 
en i förväg bestämd resursinsats (ibid s. 17). Nedan redogörs för projektor-
ganisationen och vilka framgångsfaktorer och fallgropar som finns med 
projekt.  
 
En projektorganisation är av tillfällig karaktär och dess främsta syfte är att 
underlätta för planeringen, styrningen och uppföljningen av ett visst upp-
drag (Wisén & Lindblom, 2004, s. 94). Tanken är att projektet skall se till 
att det finns förutsättningar för en bra samordning av det arbete som sker i 
projektet för att kunna uppnå de uppsatta målen med en viss uppsättning av 
resurser under en bestämd tidsperiod (ibid s. 94f). Projektorganisationen 
ersätter inte den vanliga linjeorganisationen utan skall ses som ett komple-
ment till denna (ibid s. 95). I de flesta organisationer uppstår nämligen 
emellanåt situationer som inte riktigt passar in i den befintliga organisatio-
nen. Om denna situation är av övergående natur är det ofta onödigt att änd-
ra om organisationen och skapa nya enheter inom organisationen. I dessa 
fall kan det var lämpligt att upprätta en projektorganisation. (Bruzelius & 
Skärvad, 2000, s. 208). För beskrivning av hur organisationen i det under-
sökta projektet ser ut, se kapitel 4. 
 
Ett projekt kan vara effektivt, men ändå inte bedömas vara framgångsrikt, 
vilket ofta beror på att resultatet inte stämmer överens med de behov och 
krav som uppdragsgivaren haft. Detta kan dock förebyggas genom att ha 
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tydliga direktiv som tar upp vad uppdragsgivaren har för behov och krav. 
(Wisén & Lindblom, 2004, s. 166)  
 
Inför ett större projekt är det många gånger bra att genomföra en förstudie 
(Wisén & Lindblom, 2004 s. 167). Dessutom skall de mål som satts upp för 
projektet vara formulerade på ett sådant sätt att de kan användas som väg-
ledning för projektet (ibid s. 167). Det är även viktigt att projektet har för-
ankrats väl hos dem som berörs av projektets resultat (ibid s. 167). Något 
annat som är viktigt är att projektgruppen känner att det finns ett engage-
mang i såväl tid som pengar (ibid s. 168). 
 
Även Lööw (2003, s. 15) har identifierat ett antal framgångsfaktorer som 
påverkar hur ett projekt utvecklas. Här nedan presenteras några som fram-
gången hos ett projekt positivt (ibid s. 15f):  

 
• Klar struktur på arbetet 
• Tydliga direktiv 
• Entusiastiska medarbetare 
• Gemensamma mål för alla inblandade 
• Tydliggjorda förväntningar, roller och värderingar 
• Engagemang från ledningen 
• God planering/rätt sak på rätt sätt 
• Målen nedbrutna i etappmål/milstolpar 
• Revidering av målen i förekommande fall 
• Kontinuerlig information och förankring 
• Väl genomtänkta beslutunderlag 
• Uppföljning av resultatet och etappmålen 

(efter Lööw, 2003, s. 15f) 
 
För att ett projekt skall kunna bli lyckat är det viktigt att ta reda på vad 
uppdragsgivaren har för behov, att planera väl samt ha en organisation som 
lämpar sig för ändamålet (Wisén & Lindblom, 2004, s. 166). En vanlig 
fallgrop är att organisationen inte har planerat tillräckligt noga, varför det 
ofta inte går att hålla den uppsatta tidsplanen för projektet (ibid s. 166). Or-
ganisationen vet ofta hur lång tid de tekniska delarna av projektarbetet tar, 
men inte hur lång tid omorganisationsprocessen tar (Andersen et al., 1994, 
s. 28). För att undvika problemen med överoptimism är det viktigt att de 
som sätter upp planerna också tar ansvar för att förverkliga dem i praktiken 
samt att organisationen redan från början försöker förstå vilken tid och vil-
ka resurser som krävs för att genomföra förändringen (ibid s. 299). 
 
En fallgrop som kan uppstå i projekt är att projektet är för otydligt exem-
pelvis genom att det krav som ställs på resultatet inte är ordentligt uttryckt, 
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att organisationen inte vet hur mycket resurser den har att röra sig med i 
projektet eller att projektdeltagarna inte vet bakgrunden till och orsaken till 
projektet (Lööw, 2003, s. 36). Vidare kan projektet ha få eller inga av-
gränsningar och kan även vara för stort (ibid s. 16). Söderlund (2005, s. 
26f) tar upp ytterligare en vanlig fallgrop för projekt, nämligen att projektet 
sätter upp alltför ambitiösa mål som det inte klarar av att uppnå. 
 
6.3 Mål  
Ett sätt att motivera och entusiasmera de anställda är att ställa upp mål för 
projektet som upplevs som stimulerande och tydliga av medarbetarna 
(Johnsén & Möller, 2003, s. 38f). Några av de frågor som kommer att be-
svaras i kommande avsnitt handlar om vilka typer av mål som finns och 
varför en organisation bör använda sig av mål.  
 
6.3.1 Målens betydelse  
Om vi ser oss omkring märker vi att många organisationer använder sig av 
mål. Varför är det då så bra att använda sig av mål? Jacobsen & Thorsvik 
(2002, s. 53f) har studerat mållitteraturen och funnit fyra skäl till varför det 
är bra att använda sig av mål. För det första kan mål ha en motiverande ef-
fekt på personalen; om en person inte har något mål finns det kanske ingen 
anledning att anstränga sig det där lilla extra (ibid s. 53). Detta förutsätter 
dock att personalen accepterar målen och sluter upp kring dem (ibid s. 
324). Mål kan vidare ha en styrande funktion genom att de mål som en or-
ganisation ställer upp ger riktlinjer för arbetet samt talar om vad den an-
ställde får och inte får göra etc. Mål kan också fungera som utvärderings-
kriterier då det finns en tydlig koppling mellan effektivitet och huruvida en 
organisations mål uppnås och med vilken resursinsats. Vidare kan mål fun-
gera som en legitimitetsfaktor gentemot omvärlden då organisationer ofta 
är beroende av stöd och resurser från omvärlden och då krävs det att de 
verkligen jobbar efter de mål som de har satt upp för verksamheten. (Jacob-
sen & Thorsvik, 2002, s. 53f) 
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Frågan är dock varför en organisation över huvud taget bör ställa upp mål. 
Enligt Kylén (1992, s. 29) har mål i huvudsak tre syften: 
 

• ”att man skall diskutera och enas om verksamhetens inriktning och avsikt 
• att underlätta styrning av arbetet och bedömning av resursbehov 
• att visa vad man skall utvärdera när man prövar måluppfyllelse” 

 
För att målen skall kunna tala om vad en avdelning eller grupp av männi-
skor skall åstadkomma behövs det vanligen minst åtta till tio mål. I prakti-
ken ställer dock organisationer ofta upp betydligt fler mål än så. Om antalet 
mål överstiger 20-25 är det ofta bra att dela upp dem i mindre grupper om 
fyra till sex mål för att målen skall vara hanterbara. (Kylén, 1992, s. 32) 
 
Kristensson (2004) anser att organisationen bör ha ett mindre antal mål som 
samtliga i organisationen känner till och arbetar mot, då det kan vara svårt 
att koncentrera sig på allt för många mål åt gången. Författaren (ibid) anser 
vidare att organisationens övergripande mål bör kompletteras med mer de-
taljerade avdelningsmål samt individuella mål. Även Forsberg (2004, i 
Wallström, 2004) föredrar ett färre antal mål och menar att det är vanligt att 
organisationen tappar fokus och koncentrerar sig på fel saker om det före-
kommer allt för många mål i organisationen. Forsberg & Olsson (2004 i 
Wallström, 2004) påpekar vidare att det finns en risk att många nödvändiga 
åtgärder inte kan genomföras om det inte sker en prioritering av olika akti-
viteter i organisationen.  
 
Målformuleringen har en central betydelse i början av ett projekt, varför 
målen för ett projekt bör fastställas så tidigt som möjligt, allra helst redan 
under förprojektet (Wenell, 2001, s. 60; 65). I vissa projekt är det dock 
svårt att sätta upp mål redan när projektet startar, eftersom organisationen 
då inte alltid vet vad den vill ha ut av projektet (ibid s. 48; 65).  
 
6.3.2 Olika typer av mål  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Mattias, 11 år, samtalar med sin pappa: 
 

- Vad ska du prata om idag, pappa? 
- Jag ska ha ett seminarium om målstyrning. 
- Vad är det? 
- Vet du vad mål är? 
- Det kan vara olika saker, pappa. 
- Vad då till exempel? 
- Ja, till exempel livsmål, något man vill uträtta 

eller meningen med livet. Eller ett mål i hockey.  
Det kan vara ett mål mat också. 

 
(efter Pihlgren & Svensson, 1989, s. 41) 
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Samtalet ovan visar att det finns flera olika typer av mål. Den definition av 
mål som används i denna uppsats är hämtad från Etzioni (1982, s. 15) som 
menar att mål är ”en beskrivning av ett önskat framtida tillstånd”. Det bör 
dock poängteras att mål bara talar om vad det är man vill uppnå och inte 
hur man skall uppnå det (Lööw, 2004, s. 29).  
 
Som nämndes ovan talar mål vanligtvis bara om vad verksamheten totalt 
sett skall prestera; verksamheten arbetar därmed med slutmål (Kylén, 1992, 
s. 35). Målen kan vidare delas in i delmål (ibid s. 35). Dessa talar om vad 
som skall hinna uppfyllas inom en viss tid, på vägen mot det slutliga målet 
eller resultatet (ibid s. 35). Kylén (ibid s. 35) definierar delmål som mål 
som skall uppfyllas just nu, inom ett år. Delmålens uppgift är att komplette-
ra och i detalj redovisa huvudmålet med projektet, vilket leder till att del-
målen ofta blir många (Wenell, 2001, s. 61).  
 
Wenell (2001, s. 62) skiljer mellan effektmål och projektmål och ser projek-
tet som ett ”medel för att nå effektmålen”. Även om projektmålen är bra 
och användbara är det ändå effekten av projektet som är det centrala, det 
vill säga det som projektet skall åstadkomma (ibid s. 62). Effektmålen kan 
ses som en beskrivning av vilka effekter som projektet vill nå på lång sikt. 
(Lööw, 2004, s. 26) Dessa mål bör vara konkreta och mätbara och tala om 
vad organisationen vill uppnå, med andra ord vilken effekten av det arbete 
som läggs ner är tänkt att bli (Pihlgren & Svensson, 1989, s. 44). Det är 
viktigt att såväl projektledaren, projektgruppen och övriga intressenter kän-
ner till effektmålen då dessa talar om vilka effekter projektarbetet är tänkt 
att leda till samt ger en bild av helheten och långsiktigheten i projektet 
(Lööw, 2004, s. 52). Effektmålen bör också vara tydligt förmedlade till pro-
jektgruppen då vetskapen om dessa mål kan ha påverkan på olika beslut 
och aktiviteter (Lööw, 2004, s. 52). 
 
Kravet på tydlighet (se avsnitt 6.3) gäller såväl projekt- som effektmål och 
även om projektmålen kan vara lättare att redogöra för och specificera är 
det avgörande för resultatet av projektet att även effektmålen är tydliga 
(ibid s. 64). Möjligheterna att uppnå de uppsatta effektmålen är trots allt det 
viktigaste i ett projekt och dessa är särskilt viktiga i början av projektet, 
eftersom projektet då utformas för att kunna uppnå effekterna (ibid s. 89). 
Allt eftersom projektet fortgår hamnar fokus allt mer på att uppnå projekt-
målen, som ser till att effektmålen senare kan uppfyllas (ibid s. 89).  
 
6.4 Målformulering  
Det räcker inte med att bara att sätta upp mål, utan även utformningen av 
målen har betydelse för måluppfyllelsen. Det finns en rad olika kriterier för 
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hur mål bör formuleras. Nedan följer några olika författares syn på formu-
lering av mål. 
 
Kylén (1992, s. 46f) menar att det finns vissa saker som organisationen bör 
tänka extra mycket på när den ställer upp mål för verksamheten. För det 
första skall målen vara önskvärda av flertalet. Målen bör vidare ha en viss 
överlevnad eftersom det kostar pengar för organisationen att byta mål, även 
om målen dock inte får låsa verksamheten. Vidare måste målen även kunna 
gå att använda och ha en rimlig möjlighet att uppfyllas. De måste med 
andra ord vara realistiska. För att organisationen skall kunna utvecklas 
måste målen samtidigt vara utmanande. Dessutom måste målen, för att 
kunna användas på ett bra sätt, även vara begripliga för dem som berörs av 
dem och tolkas på samma sätt oberoende av vem man frågar. Sist men inte 
minst måste målen fungera för sitt ändamål (som beslutsunderlag, utvärde-
ring etc.). (Kylén, 1992, s. 46f) Svensson (1997, s. 12f) anser vidare att må-
len måste vara meningsfulla och skapa en mening med det arbete som på-
går i organisationen. Dessutom måste målen beskriva ett väsentligt resultat 
för organisationen (ibid s. 12f). Latham & Locke (1979, s. 77) betonar vik-
ten av att mål även bör vara uppnåeliga.  
 
Många författare (exempelvis Shaw, 2004, s. 139f) argumenterar för att 
använda något som kallas för SMART-kriterier när mål sätts upp och när 
kvaliteten på de uppsatta målen skall bedömas. Dessa kriterier står för att 
målen skall vara specifika, mätbara, uppnåeliga, relevanta och tidsbasera-
de, som på engelska blir SMART12 (Platt, 2001). Då vi varit inne på flerta-
let av dessa kriterier tidigare och för att slippa upprepningar tydliggör vi 
här endast för de kriterier som vi inte redan behandlat. Vad Platt (2001) 
menar med relevanta mål är att de dels skall fylla någon funktion för verk-
samheten, dels vara möjliga att påverka för dem som är satta att arbeta mot 
de aktuella målen. Enligt Latham (2003, s. 311) är det bättre att sätta upp 
mål som uppfyller SMART-kriterierna än att säga till människor att göra 
sitt bästa. Författaren (ibid s. 311) jämför det i hans ögon vaga målet att ha 
världens högsta kvalitet inom en viss bransch med det ’SMART-mål’ som 
USA:s dåvarande president John F. Kennedy uttryckte i sitt berömda tal 
från 1962; att landsätta en man på månen under detta decennium och se till 
att få tillbaka honom säkert till Jorden13. Shaw (2004, s. 140) påpekar dock 

                                                
12 Beteckningen ”SMART” kommer från engelskans Specific, Measurable, Achievable, Relevant 
och Time-based. Ursprungligen kommer SMART-kriterierna från Peter Druckers berömda bok 
”The practice of management” från 1954. Vi har i denna uppsats valt att utgå från Platts (2001) 
vidareutveckling av SMART-kriterierna. 
13 Vi vet alla hur det gick; i juli 1969 landade Apollo 11 och Neil Armstrong på månen. Hur det 
gick med kvalitetsmålet förtäljer inte historien. 
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att chefer behöver öva mer på att sätta upp mål som uppfyller SMART-
kriterierna.  
 
Mål uppmuntrar människor att hitta nya sätt att uppnå ett visst mål och le-
der till att människor anstränger sig mer och ger dem energi och något att 
rikta sina ansträngningar mot. En risk med mål kan dock vara att de ses mer 
som önskningar istället för något som organisationen aktivt arbetar för. 
Detta överensstämmer också med goal setting theory som säger att det 
krävs engagemang för att uppnå målen. (Shaw, 2004, s. 140)  
 
Det finns en tydlig koppling mellan en organisations mål och dess effekti-
vitet (Jacobsen & Thorsvik, 2002, s. 16). I vissa fall är målen tydligt formu-
lerade och ger därmed bra riktlinjer för hur arbetet skall genomföras medan 
andra mål är mer vaga, vilket ger utrymme för olika tolkningar av vad som 
är syftet med arbetet och vad det är man skall sträva efter (ibid s. 16). För 
att lyckas med till exempel ett projekt och förebygga att problem uppstår är 
det viktigt att utforma tydliga och specifika mål som förstås av alla (Berg-
gren & Lindkvist, 2001 s. 292ff; Kylén, 1992 s. 98). Vidare har undersök-
ningar, enligt Latham (2004, s. 126), visat att ett specifikt mål ökar presta-
tionen och att de som givits specifika mål lyckas bättre än de som fått i 
uppgift att arbeta mot vaga och abstrakta mål. Om målen inte är tydliga, 
kända eller om de är splittrade kan de utgöra ett hinder för att uppnå målen 
(Kylén, 1992, s. 98). Något annat som kan hindra till måluppfyllelse är om 
olika avdelningar, arbetsgrupper eller en enskild person tolkar målen olika 
(ibid s. 98).  
 
Sarv (1993, s. 12) har satt upp följande formel: Vad x Hur = Resultat. Den-
na formel säger att oavsett hur bra och välformulerade målen än är (vad) 
kan resultatet ändå inte bli bra om sättet som förändringen genomförs på 
(hur) är dåligt. Det viktiga är alltså inte vad organisationen skulle kunna 
göra, utan hur väl den klarar av att förverkliga det som den vill göra. (Sarv, 
1993, s. 12)  
 
Att sätta upp mål är en motivationsteknik som ofta används i organisationer 
(Yearta et al., 1995, s. 237). En välkänd teori kring målformulering är goal 
setting theory som är en kognitiv motivationsteori som har sin grund i tan-
ken att människor har behov som kan ses som specifika mål som de hoppas 
uppnå (Yearta et al., 1995, s. 237).  
 
Goal setting theory betonar vikten av att organisationen sätter upp mål som 
de anställda motiveras till att försöka uppnå. Merchant & van der Stede 
(2003) hävdar att målformuleringen har stor inverkan på de anställdas mo-
tivation, varför den bör ägnas stor uppmärksamhet. Författarnas undersök-
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ning syftade till att ta reda på hur viktigt det är att de anställda är medvetna 
om organisationens mål. En slutsats som kunde dras av studien vara att de 
anställda förstod vad cheferna förväntade sig av dem först då målsättningen 
hamnade i fokus.  
 
För att nå bästa möjliga resultat menar Latham & Locke (1979) att följande 
steg bör tas i samband med uppsättande av mål: 
 
Målformulering: Målen bör vara specifika snarare än vaga, vilket innebär 
att det exempelvis är bättre att sätta upp ett mål att öka försäljningen med 
ett visst antal procent än att tala om för sina anställda att de skall sälja så 
mycket som möjligt. Målet bör vidare vara utmanande, men samtidigt möj-
liga att uppnå.  
 
Acceptans av målen: För att målstyrning skall fungera är det viktigt att de 
anställda accepterar målen och fortsätter att arbeta för att uppnå dem. För 
att lyckas med detta måste personalen lita på ledningen samt uppleva att 
målen är rättvisa och rimliga. Det är viktigt att målstyrningen inte används 
för att hota de anställda utan för att tala om vad som förväntas av dem. 
(Locke & Latham, 1979, s. 78) Vidare är det viktigt att de berörda känner 
delaktighet i förändringsarbetet, vilket fås genom att målen accepteras, vil-
ket i sin tur förutsätter att medarbetarna är medvetna om, och förstår, de 
mål som skall uppnås (Lööw, 2003, s. 105). 
 
Möjlighet till stöd: Den anställde bör få tillgång till de resurser (i form av 
tid, pengar, utrustning etc.) som behövs för att uppnå målen och själv få 
bestämma hur dessa skall användas (Latham & Locke, 1979, s. 79).  
 
Även om Latham & Locke (1979, s. 80) varmt förespråkar användandet av 
goal setting theory och menar att det är en enkel, rättfram och mycket ef-
fektiv teknik för att motivera anställda till att uppnå bättre resultat betonar 
de vikten av att använda teorin på rätt sätt för att lyckas. Författarna menar 
att goal setting theory enbart fungerar om den kombineras med förnuft från 
ledningens sida. Om teorin används fel; exempelvis genom att sätta upp 
orättvisa, ouppnåeliga mål kan resultatet bli dåligt och missnöje uppstå. 
(Latham & Locke, 1979, s. 80) 
 
Goal setting theory säger att det finns ett positivt linjärt samband mellan 
målens svårighetsgrad och resultatet, vilket även stöds av många empiriska 
undersökningar (ibid s. 248). Yearta et al. (1995, s. 251) ifrågasätter dock 
uppsättandet av mål som en motivationsteknik i komplexa organisatoriska 
miljöer och menar att teorin, trots att den har en stark teoretisk grund och 
empiriskt stöd, bör användas med försiktighet. Även Fried & Slowik (2004, 



~ Utvärdering av måluppfyllelse för Polisen och SKL ~ 
 

~ 55 ~ 

 

s. 404; 418) riktar kritik mot goal setting theory och menar att denna teori, i 
likhet med många andra motivationsteorier har bortsett från tidens inverkan 
och menar att det är naturligt att diskutera begreppet tid i samband med 
goal setting theory, i synnerhet med tanke på de snabba förändringar som 
sker i arbetsmiljön i form av bland annat teknologisk utveckling, innova-
tion och ändrade arbetsstrukturer. Författarna (ibid s. 407) menar att det 
bara är i samband med deadlines, det vill säga när mål skall vara uppnådda, 
som tid berörs i denna teori. Teorin hävdar att arbetstakten anpassas till den 
tillgängliga tiden om denna är längre än vad som behövs för att utföra upp-
giften samt att människor arbetar snabbare om deadlinen är kort (ibid s. 
407). Samtidigt finns det en viss gräns när det inte går att ytterligare korta 
deadlinen utan att det påverkar resultatet negativt (ibid s. 407). Även om 
Fried & Slowik (2004, s. 404) riktar kritik mot goal setting theory medger 
de dock att den trots allt är en teori som ofta används inom organizational 
behaviour-området. 
 
Teoretiker (se exempelvis Latham & Locke, 1979) framför ofta argumentet 
att för att maximera de anställdas ansträngningar och det efterföljande re-
sultatet bör de mål som sätts upp vara utmanande snarare än enkla samti-
digt som de skall vara möjliga att uppnå (ibid s. 406). Goal setting theory 
säger att människor arbetar längre med en uppgift som är utmanande (ibid 
s. 407). Teorin betonar även vikten av de anställdas engagemang för att 
uppnå maximalt samband mellan mål och resultat (ibid s. 407). Enligt goal 
setting theory bör mål även vara specifika (exempelvis att öka tillväxten 
med fem procent under en angiven tidsperiod) snarare än generella (exem-
pelvis ’att göra sitt bästa’) (ibid s. 407).  
 
 
6.5 Målstyrning 
Efter att mål har satts upp återstår att försöka uppnå dessa, vilket kan göras 
genom målstyrning som beskrivs nedan. Vidare redogörs även för de för- 
och nackdelar som finns med denna styrform. 
 
6.5.1 Om målstyrning 
I Johnsén & Möller (2003, s. 28) tas fyra olika styrningsformer upp som 
används för att styra en verksamhet på; direktstyrning, styrning genom att 
övertyga, styrning genom att samråda och slutligen målstyrning. Vi kom-
mer här endast att ta upp målstyrning då det är det som är mest aktuellt för 
vår undersökning.  
 
Målstyrning är en svensk översättning av Management By Objectives, 
MBO. Målstyrning blev accepterat i Sverige först på 1980-talet då det kom 
att bli ett sätt att öka medarbetarnas delaktighet. (Forsberg & Olsson, 2004, 
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s. 19ff) Tanken bakom målstyrning är att en organisation blir mer fram-
gångsrik om alla strävar mot samma mål (ibid s. 4). Vid målstyrning sköter 
personalen det dagliga arbetet helt på egen hand och chefen visar ett stort 
intresse för personalen och gör regelbundna uppföljningar (Johnsén & Möl-
ler, 2003, s. 29). 
 
Att de anställda vill och kan ta ansvar är viktigt vid målstyrning liksom att 
de inte bara tar emot information, utan även själva ger information. I de 
flesta fall leder detta till en ökad motivation hos de anställda, men om dessa 
är ovana vid målstyrning kan det ta tid för chefen att förankra denna ledar-
stil ute i organisationen. Nya utmaningar har också visat sig öka självför-
troendet. (Johnsén & Möller, 2003, s. 29)  
 
Det är viktigt att projektledaren lyckas få in projektdeltagarnas arbete i pro-
jektet, för att dessa på så vis skall kunna agera efter vad som är bäst för or-
ganisationen som helhet. Medarbetarna når sina egna resultat och ledaren 
når sitt resultat genom medarbetarna. Om ledaren lyckas med att motivera 
och stimulera personalen leder det således till framgång och ett lyckat pro-
jekt. (Lööw, 2003, s. 105) Målen utformas för en bestämd tidsperiod, men 
det innebär inte att målen måste täcka hela medarbetarnas ansvarsområde. 
Det viktigaste är att målen täcker vissa huvudområden (Pihlgren & Svens-
son, 1989, s. 39f).  
 
Målstyrning passar bra i situationer där det uppstår förändringar, då arbetet 
effektiviseras med hjälp av den målstyrda ledarstilen tack vare den kunskap 
som innehas av olika personer (Johnsén & Möller, 2003, s. 30). För företag 
som vill uppnå ett högt resultat tillsammans med en hög effektivitet passar 
målstyrning bra (ibid s. 30). Detta sätt att arbeta mot gemensamma mål an-
ser Forsberg & Olsson (2004 s. 24) skall leda till att medarbetarna blir mer 
involverade i själva processen.  
 
Målstyrning kan definieras som ett sätt att uppnå bästa möjliga resultat av 
de resurser som finns tillgängliga (Drucker, i Kotelnikov, 2005). Målstyr-
ning är en styrfilosofi där ledningen fokuserar på mål som är uppnåeliga för 
organisationen (Kotelnikov, 2005). Ju positivare målen uppfattas av de an-
ställda, desto bättre har chefen lyckats med sin kommunikation (Johnsén & 
Möller, 2003, s. 38f). Syftet med målstyrning är också att öka organisatio-
nens prestationer genom klara och tydliga mål och förankra målen ute i or-
ganisationen (Kotelnikov, 2005).  
 
Tydliga mål är även viktigt för att kunna sprida ansvar och befogenheter i 
verksamheten samt för att kunna öka effektiviteten. Den anställde har rätt 
att få veta precis vad arbetet innebär och vad som förväntas av denne 
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(Svensson, 1997, s. 24). Det är viktigt att alla berörda verkligen förstår or-
ganisationens syfte eller mål och är medvetna om dess regler och ansvar. 
Målstyrning omfattar också regelbundna riktlinjer och utvärderingar i pro-
cessen med att nå måluppfyllelse. (Kotelnikov, 2005) Genom att följa upp 
resultatet uppstår även ett lärande som Johnsén och Möller (2003, s. 39) 
anser vara karaktäristiskt för målstyrda organisationer. Att återkoppling 
sker till berörda parter och inte bara till högt uppsatta personer, är också 
något som kännetecknar målstyrning (ibid s. 39).  
 
Nyckeln till framgångsrik målstyrning är kommunikation. En tydlig kom-
munikation mellan över- och underordnade samt noggranna mätningar av 
resultatet jämfört med handlingsplanen är gemensamt för all målstyrning. 
(Leonard, 1986, s. 36; 38f). Det är viktigt att ha en bra relation med perso-
nalen och att ha en öppen och ömsesidig dialog för att kunna förmedla må-
len, förankra dem i organisationen och följa upp dem (Johnsén & Möller, 
2003, s. 29; 39).  
 
Målstyrning innebär vidare att ledningen skall tala om vad som skall upp-
nås, men att medarbetarna får friheten att själva avgöra hur de skall uppnå 
målen (Svensson, 1997, s. 24) Detta betyder att det är ledningen som själv 
formulerar målen. Vid arbete i projekt utgör målstyrning en stor byggsten, 
då projektet har sina tydligt definierade mål och individen sina (Lööw, 
2003, s. 104f). Till skillnad från Svensson anser Lööw att projektledaren 
bör formulera målen tillsammans med medarbetarna, då projektledarens 
uppgift är att ansvara för att det finns effektivitet i organisationen, att 
medarbetarna har inflytande och är motiverade och engagerade i arbetet 
(Lööw, 2003, s. 104f).  
 
6.5.2 För- och nackdelar med målstyrning  
Förutom de fördelar som redan har nämnts finns det även en rad andra för-
delar med målstyrning. Bland annat kan målstyrning leda till en tydligare 
målinriktning, där den enskildes mål går i linje med organisationens kort-
siktiga och långsiktiga mål. Denna styrningsform leder också till att organi-
sationen prioriterar de effekter som påverkar dem som verksamheten är till 
för. Vidare ger målstyrningen en bättre (politisk) styrning då verksamheten 
inte fokuserar på detaljer, utan istället på vad som är viktigast. Målstyrning 
ger också en tydligare ansvarsfördelning, där var och en har ett konkret 
ansvarstagande. (Svensson, 1997, s. 31) Dessutom ger målstyrning ett bätt-
re underlag för prioriteringar då ett tydligare samband ses mellan resulta-
tet och de resurser som har satts in. Slutligen ger målstyrning även en ökad 
handlingsfrihet för de anställda att nå målen tack vare att resurserna får an-
vändas fritt. (Svensson, 1997, s. 31f) 
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En annan fördel som Drucker (i Kotelnikov, 2005) anser finnas med mål-
styrning är att den understryker vikten av vad som skall göras i en organisa-
tion för att nå upp till målen. Denna process skall säkra att de anställda ar-
betar mot målen (Drucker, i Kotelnikov, 2005). Chefen vill hela tiden veta 
hur det går med måluppfyllelsen. I alla former av målstyrning bör tyngd-
punkten ligga på målen; fokus skall ligga på att lösa problem samt att styr-
ningen skall innehålla effektiv kommunikation och feedback. (Leonard, 
1986, s. 38f) 
 
Målstyrning innebär inte bara fördelar, utan det finns författare, såsom 
Rombach (1991) som förhåller sig kritiska till målstyrning. Till exempel 
menar Rombach (ibid s. 7; 10) att mål inte är lika viktiga i offentliga orga-
nisationer då de anställda arbetar efter normer, vanor och rutiner där deras 
handlingar är starkt reglerade. Målstyrning framställs ofta som något fram-
gångsrikt, men för att målstyrning skall kunna fungera och generera positi-
va effekter är det, som tidigare nämnts, viktigt att definiera välformulerade 
mål, att personalen medverkar och är delaktiga i målformuleringen samt att 
resultatet måste vara återförbart, vilket förutsätter att målen går att mäta 
och följas upp (Rombach, 1991, s. 47; 107). Den offentliga sektorn har 
svårt att uppfylla dessa kriterier, eftersom målen ofta är otydliga och oför-
enliga och det är ofta svårt att mäta resultatet och belöningssystemen fun-
gerar inte. (Rombach, 1991, s. 107) 
 
En viktig orsak till varför målstyrning misslyckas är att det finns brister i 
kommunikationen (Leonard, 1986, s. 36). Genom specifika utvärderingar 
går det att se den främsta orsaken till misslyckanden. Mål och planer har en 
gång satts upp och får inte glömmas bort. (ibid s. 36) Vidare kan målen 
som har satts upp på enhetsnivå sättas för lågt, för att de säkert skall kunna 
uppnås (Mintzberg, 1983, s. 76). Likaså kan enhetscheferna förvrida feed-
backinformationen, så att det låter bättre än vad det egentligen är, när den 
når upp till högsta ledningen (ibid s. 76). Vid målstyrning ökar även risken 
för konflikter då chefen inte alltid har kontroll, utan personalen kan ha bätt-
re kunskap inom vissa områden (Johnsén & Möller, 2003, s. 29). Ytterliga-
re en nackdel är att de utarbetade målen, den noggranna kommunikationen, 
informationen om målen, detaljerade prestationsutvärderingar ökar pap-
persarbetet i organisationen (Kotelnikov, 2005). Tekniken har också ofta 
brister i det avseendet att det till exempel inte är klart hur uppkomsten av 
eventuella negativa sidoeffekter skall behandlas (Rombach, 1991, s. 108).  
 
6.6 Uppföljning och utvärdering 
Vi har nu diskuterat hur mål bör vara formulerade för att kunna användas 
som styrmedel, vilket vi menar är en förutsättning för att kunna uppfylla 
målen. För att ta reda på huruvida målen har uppfyllts eller inte är det vid 
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projektarbete och målstyrning viktigt att göra både uppföljningar och ut-
värderingar.  
 
Vi menar att både uppföljningar och utvärderingar är viktiga, men att de 
fyller olika funktioner varför vi vill särskilja begreppen. Det som vi ser som 
den största skillnaden mellan utvärdering och uppföljning är främst att det 
vid uppföljningar, till skillnad från vid utvärderingar, tas fram åtgärder för 
att bättre nå upp till målen och att insatser aktivt görs. Vid en utvärdering 
värderas enligt oss resultatet och förslag på åtgärder ges, men det är inte 
säkert att dessa vidtas eller ens behöver vidtas. Vi anser också att uppfölj-
ningar ofta görs under projektets gång, medan en utvärdering ofta görs efter 
projektets avslutande.  
 
6.6.1 Uppföljning 
Uppföljning är en betydelsefull del av projektstyrningen för att ett projekt 
skall lyckas. Det är därför viktigt att under projektets gång göra regelbund-
na uppföljningar och styra projektet efter de uppsatta målen, så att dessa 
kan nås på bästa sätt. (Wisén & Lindblom, 2004, s. 152) Uppföljningarna 
skall utvärdera historien för att se så att de anställda har gjort sina uppgifter 
och för att studera om målen har uppnåtts och för att kunna ge feedback på 
det utförda arbetet. Genom uppföljning uppstår ett lärande utifrån tidigare 
erfarenheter, för att på så vis kunna uppnå en bättre kvalitet på arbetsupp-
gifterna samt formulera bättre mål. (Johnsén & Möller, 2003, s. 39f)  
 
Nedan följer en förklaring av vad som ingår i uppföljning:  
 

• ”beskriva den aktuella situationen i projektet 
• konstatera om det finns någon avvikelse mellan situationen och planen 
• analysera på ett bestämt sätt varför avvikelsen har uppstått 
• besluta vad som måste göras för att korrigera situationen 
• verkställa beslutet” 

(Andersen et al., 1994, s. 30)  
 
Projektuppföljning är något som bör ske regelbundet för att projektets in-
tressenter skall få en bra bild av hur projektet utvecklas och för att målstyr-
ningsprocessen skall fungera (Leonard, 1986; Lilliesköld & Eriksson, 
2005). Det är vanligt att projekt spräcker tidsplaneringen, varför det vid 
uppföljningstillfällena kan vara läge att se över projektplanen (Lilliesköld 
& Eriksson, 2005, s. 65). 
 
Som tidigare nämnts handlar uppföljningen om att analysera hur situatio-
nen ser ut, fatta beslut om åtgärder och se till att dessa genomförs (Ander-
sen et al., 1994, s. 126). Det är viktigt att ha tydligt definierade kriterier för 
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uppföljningen; exempelvis hur resurserna har utnyttjats, om tidsplanen har 
hållits, hur hög kvaliteten är, om det har skett några ändringar etc. (Ander-
sen et al., 1994, s. 126ff). En fallgrop kan vara att det råder en bristfällig 
kommunikation mellan projektledaren och projektmedlemmarna, där pro-
jektledaren inte följer upp sina medlemmar på ett bra sätt. Ofta sker upp-
följningen endast över en kopp kaffe. Det är i och för sig även viktigt med 
informella och öppna samtal, men det är lika viktigt att ha formella möten, 
vid bestämda tider och där ett schema följs. (Andersen et al., 1994, s. 30ff)  
 
Enligt Wisén & Lindblom (2004, s. 164f) är det viktigt att besvara följande 
frågor vid uppföljningen av ett projekt:  
 

• Vad fanns det för direktiv för projektet och var de tydliga? Kunde resultatet ha 
blivit bättre? 

• Reviderades planerna? Arrangerades möten, så att de som arbetade med pro-
jektet kunde träffas för att diskutera? 

• Hur såg organisationen ut och fungerade den? Borde någon mer ha varit med 
eller var någon med som inte borde ha varit med? 

• Fungerade förankringen av förslagen bra eller hade den kunnat vara bättre? 
Har motgångar funnits på grund av brister i förankringen? 

• Var förslagen realistiska och gick de att genomföra? Resulterade de i för myck-
et kostnader? Räckte den kompetens som vi hade? Kompletterade vi varandra 
eller konkurrerade vi mest? Vilka slutsatser kan dras inför framtiden? 

 
Detta är några av de frågor som Wisén & Lindblom (2004, s. 164f) ställer 
sig. Det är även viktigt att ta hänsyn till effekterna på såväl kort som lång 
sikt. Ofta tar det lång tid att acceptera de förändringar som sker. Alla effek-
ter går inte heller att förutse; det kan exempelvis ha kommit in ett nytt tän-
kande i organisationen eller ha skapats nya arbetsmönster. Att förändra en 
verksamhet tar ofta lång tid och de storvuxna planer som fanns från början 
får ofta ge vika då mer realistiska planer växer fram istället. (Wisén & 
Lindblom, 2004, s. 165f) 
 
6.6.2 Utvärdering 

 
“Bad is bad and good is good and it is the job of evaluation to decide 
which is which.” 

          (Michael Schriven, u.å. i Vedung, 1998, s. 193) 
 
Att utvärdera handlar om att göra en noggrann bedömning, det vill säga 
fastställa värdet av någonting (Vedung, 1998, s. 20). Utvärderingar används 
för att få kunskap om de mål som har satts upp har uppnåtts eller inte, men 
också för att se vilka effekter och konsekvenser som projektet har resulterat 
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i (Stevrin, 1991, s. 7). Graden av måluppfyllelse kan uttryckas i ord 
och/eller siffror, men det är enklare att bedöma måluppfyllelsen för mål 
som uttrycks i siffror (Kylén, 1992, s. 53).  
 
Vedung (1998, s. 20) definierar utvärdering som en ”noggrann efterhands-
bedömning av utfall, slutprestationer eller förvaltning i offentlig verksam-
het, vilken anses spela en roll i praktiska beslutssituationer”. Utvärdering 
handlar om att ge vägledning inför framtiden genom att se tillbaka på det 
som är och har varit (ibid s. 219). Det finns dock andra författare som, till 
skillnad från Vedung, anser att utvärdering även kan vara en förhands-
granskning (ibid s. 21). Kylén (1992, s. 247) anser till exempel att en ut-
värdering kan göras i början av ett projekt, i mitten, i slutet eller efter pro-
jektets avslutande, beroende på vilket syftet med utvärderingen är. Om ut-
värderingen sker i slutet av projektet eller efter en tid är det ofta för att un-
dersöka behovet av att komplettera med ytterligare åtgärder (ibid s. 247). 
Vanligen utförs dock utvärderingen i efterhand och görs tidigast under ge-
nomförandeprocessen, då fastställande av utvecklingsprogrammet har 
gjorts (ibid s. 236).  
 
Anledningarna till varför utvärderingar görs kan vara för att någon inte är 
nöjd med förändringsarbetet, den utveckling eller de kostnader den resulte-
rat i. Det kan också vara så att någon vill bekräfta sina åsikter. Om något är 
fel kan utvärderingen bekräfta det. Likaså tvärtom, om någon vill påvisa att 
projektet är effektivt kan en utvärdering visa att det har gett önskade effek-
ter. (Kylén, 1992, s. 236) Vid utvärderingen är det också intressant att ta 
reda på vilka resurser som har använts i projektet och hur effektiviteten av 
det som utvärderas kan förbättras samt hur framtida satsningar kan bli ännu 
bättre (Stevrin, 1991, s. 7). 
 
En utvärdering syftar främst till att åstadkomma en förbättring eller föränd-
ring av verksamheten (Stevrin, 1991, s. 8). I ett projekt görs ofta en utvär-
dering som beskriver projektet och en annan som beskriver de konsekven-
ser som kommer av de angivna förslagen. Under projektets genomförande 
sker regelbundna rapporteringar och planeringar, där planerna ofta ändras. 
Utvärdering görs också över samarbetet mellan projektmedarbetarna och 
utomstående, samt hur formerna för samarbetet fungerar inom projektet 
samt mellan projektet och ledningen med mera. (Wisén & Lindblom, 2004, 
s. 163f)  
 
Vid en utvärdering är det också viktigt att budgeten stäms av mot det verk-
liga utfallet och att tidsplanen stäms av mot den faktiska tidsåtgången. Ge-
nom att hitta avvikelser kan förutsättningarna göras bättre inför framtida 
projekt. (Wisén & Lindblom, 2004, s. 163) För att kunna fokusera på dessa 
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avvikelser och störningar som uppstår under projektets gång är det viktigt 
att minska den osäkerhet som projektet medför. Ett sätt att minska dessa 
störningar är en väl genomförd planering. Om tidsplanen inte räcker till 
beror det ofta på en för dålig planering från början. En annan fallgrop som 
kan uppstå är att projektledaren inte kan se sambandet mellan 
mål/ambitionsnivå, tid och resurser. Det är också viktigt med bra direktiv 
och att projektet är förankrat hos dem som berörs av resultatet. (Wisén & 
Lindblom, 2004, s. 168)  
 
Hur mycket en organisation än försöker är det inte säkert att den lyckas 
uppnå sina uppställda mål. Hur kan då organisationen förbättra måluppfyl-
lelsen? Kylén (1992, s. 54) tar upp sex åtgärder som organisationen kan 
vidta om den inte uppfyller sina mål:  
 
• Informera om målen 
• Förankra målen 
• Stärka resurserna 
• Höja kompetensen 
• Sänka ambitionsnivån 
• Ändra målinriktning 

(efter Kylén, 1992, s. 54) 
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7 Analys 
I detta kapitel redogörs för vår tolkning och förståelse av empirin utifrån 
de teoretiska utgångspunkterna. Intervjufrågorna återfinns i bilaga 1.  
 
Detta kapitel börjar med en diskussion om hur mål bör formuleras som se-
dan åtföljs av målstyrning. Därefter följer ett avsnitt om måluppfyllelse, där 
vart och ett av de uppsatta effekt- och projektmålen analyseras för att sedan 
komma fram till om de har uppfyllts eller inte. Kapitlet avslutas med vilka 
lärdomar som har dragits av projektet och som organisationen kan bära 
med sig inför framtida utvidgning av verksamheten.  
 
Projektet var från början tänkt att avslutas i maj, men styrgruppen beslutade 
att avsluta projektet redan den 21 april, 2005, eftersom de bedömde att pro-
jektet var färdigt och ville ha allting klart innan RPS tog över som anställ-
ningsmyndighet den 1 maj. Detta var det dock ingen ur personalen som 
visste vid intervjutillfällena varför de utgick från att det fortfarande var i 
maj som projektet var tänkt att avslutas. Vidare menar vi med ’styrgrupp’ i 
detta kapitel projektledaren samt de fyra myndighetscheferna. Styrgruppen 
består av ytterligare två personer, men då det inte fanns tid för ytterligare 
intervjuer bedömde vi att dessa minst påverkar undersökningens resultat. 
 
Då vi har intervjuat totalt 18 personer har mycket av vår analys baserats på 
åsikter som majoriteten i personalen eller styrgruppen har då vi inte ansåg 
det vara hållbart och skulle vara allt för detaljrikt att analysera var och ens 
åsikt. Därför är det majoritetens åsikt, eller om någon person har en åsikt 
som utmärker sig på ett intresseväckande sätt, som omnämns i analysen. 
 
Som tidigare nämnts behandlar vi personalen på servicecentrets svar konfi-
dentiellt, vilket innebär att dessa personer inte nämns vid namn. Däremot 
har vi valt att namnge styrgruppens medlemmar. Detta gör att många namn 
tas upp i analysen varför vi vill underlätta för läsaren genom att nedan tala 
om vilken myndighet som de olika länspolismästarna tillhör.  
 

• Olof Egerstedt – laboratoriechef för SKL och medlem i styrgruppen 
• Per Fryksén - länspolismästare på Polismyndigheten i Söderman-

lands län och medlem i styrgruppen 
• Gunnar Lindelöw – tillförordnad länspolismästare på Polismyndig-

heten i Jönköpings län och medlem i styrgruppen 
• Mats Löfving – länspolismästare på Polismyndigheten i Östergöt-

lands län och styrgruppsordförande 
 
Slutligen avser vi med ’personalen’ de som jobbar på servicecentret och 
inte personalen ute på myndigheterna om inget annat anges.  
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7.1 Mål 
Utvärderingar görs ofta efter i förhand uppsatta mål (Kylén, 1992, s. 8). För 
att kunna tala om vad som skall åstadkommas får målen inte vara för 
många eller för få, utan mellan åtta till tio mål brukar vara lagom. (ibid s. 
32). Målen för detta projekt är 11 stycken; tre effektmål och åtta projekt-
mål. Bland medlemmarna i styrgruppen fanns det olika uppfattningar om 
antalet mål. Löfving tyckte att de var lagom många, men Egerstedt tyckte 
att framför allt projektmålen var för många. Om det är för många mål me-
nade han att det kan bli för svårt att förankra målen och hålla dem vid liv, 
samtidigt som han sade att det kanske inte är nödvändigt för personalen att 
känna till målen. Vidare menade Egerstedt att anledningen till varför det är 
så många mål kan vara för att försäkra sig om att de täcker in allt. ”Min 
grundinställning är att det är ett givet misslyckande om det är för många 
mål.” Forsberg (2004, i Wallström, 2004) menar att för många mål gör att 
organisationen tappar fokus och koncentrerar sig på fel saker. Detta är dock 
inget som vi har märkt i vår utvärdering. Förklaringen till varför mål even-
tuellt inte har uppfyllts menar vi dock inte har att göra med att organisatio-
nen har för många mål, utan att det istället måste till fler myndigheter och 
att centret måste ha kommit längre i utvecklingen för att öka möjligheterna 
till att nå målen. 
 
Det finns många kriterier för hur mål bör formuleras. Målen skall exempel-
vis vara accepterade och önskvärda av flertalet, ha en viss överlevnad, 
kunna gå att använda, vara begripliga, kunna tolkas på samma sätt, funge-
ra för sitt ändamål och vara realistiska (Kylén, 1992, s. 46f). De kriterier 
som vi anser vara mest kända är de så kallade SMART-kriterierna, som står 
för att målen skall vara specifika, mätbara, uppnåeliga, relevanta och tids-
baserade (Platt, 2001). Löfving sade att de brukar utgå från SMART-
kriterierna när de sätter upp mål. Enligt Löfving var tanken att projektmå-
len skulle uppfylla dessa kriterier, men inte effektmålen då de enligt honom 
är mer diffusa. 
 
Alla fyra myndighetschefer var eniga om att målen var relevanta. Projekt-
ledaren Charlotte Lundgren (2005a) var dock osäker på om effektmålen var 
relevanta. Mätbarheten hos målen varierade enligt styrgruppen. Alla i styr-
gruppen ansåg exempelvis att effektmålen var svåra att mäta. Egerstedt, 
ansåg dock att det är viktigare att välja mål som är riktiga och rätta, än att 
välja mål som inte är det bara för att de går att mäta. Projektmålen ansåg de 
flesta var mer mätbara än effektmålen, men både Fryksén och Lindelöw var 
av uppfattningen att projektmålen är mätbara förutsatt att en del verb byts 
ut. Att utreda något är inte detsamma som att mäta det menade de. Om 
många av verben i projektmålen byts ut från ’utreda’ eller ’utarbeta’ till 
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’skapa’ istället, blir projektmålen enligt Lindelöw mätbara. Vi anser att det 
hade underlättat för måluppfyllelsen om man redan vid utformningen av 
målen hade diskuterat hur målen sedan var tänkta att mätas, speciellt efter-
som organisationen säger sig använda sig av SMART-kriterierna, där krite-
riet mätbarhet ingår. Anledningen till detta är att vi, liksom goal setting 
theory, anser att det finns ett positivt samband mellan att sätta upp välfor-
mulerade mål och erhålla en bra måluppfyllelse.  
 
Alla i styrgruppen var eniga om att målen var uppnåeliga. ”Ja, om man 
bestämmer sig för vad det är för någonting som ska mätas” (Lundgren, 
2005a). Lundgren (ibid) menade vidare att målen var accepterade och 
önskvärda. ”Eftersom valet är att vi ska ha ett center är det också önskvärt 
med dessa målsättningar”, menade hon. Vi tror inte att det är så enkelt. 
Vad de skall mäta är något de borde tänkt på då de satte målen, annars tror 
vi att det kan bli svårt att riktigt nå upp till målen.  
 
Målen måste även kunna tolkas på samma sätt. Om målen inte är tydliga, 
eller kända kan de utgöra ett hinder för att uppnå målen (Kylén, 1992, s. 
98). Alla i styrgruppen ansåg att målen kunde tolkas på olika sätt, framför 
allt effektmålen då de är bredare och mer övergripande vilket försvårar tyd-
ligheten. Exempelvis frågade de sig vad som menas med en resurs i ef-
fektmålet att frigöra resurser och vad som menas med moderna administra-
tiva funktioner. Dock ansåg Fryksén att även om målen i sig inte är så tyd-
liga så vet de sedan länge vad de egentligen betyder. 
 

”Diffusa effektmål leder till att det eventuellt blir oklart vart vi ska med pro-
jektet, vilket gör att det antagligen är en dålig sak med diffusa effektmål. 
Däremot är det lättare att komma överens om effektmålen är diffusa.”  

               (Mats Löfving) 
 
Jacobsen & Thorsvik (2002, s. 16) säger att effektiviteten i organisationen 
påverkas av hur tydliga eller vaga målen är. Lindelöw menade att man kan 
diskutera sig fram till en gemensam tolkning av målen. Vi anser dock att 
det både tar tid och resurser om man skall diskutera sig fram till målen. Då 
är det enligt oss bättre med tydliga mål från början, vilket minskar risken 
för eventuella målkonflikter. Däremot har vi inte kunnat se någon minskad 
effektivitet beträffande de mer tydliga målen jämfört med de lite mer vaga 
mål, vilket Latham (2004, s. 126) sett tendenser på. Vi är av uppfattningen 
att effektiviteten överlag är hög i organisationen. Däremot tror vi att moti-
vationen och därmed prestationen minskas om det blir stopp i arbetet eller 
förseningar till följd av till exempel problem med systemen. Vi är dock av 
samma uppfattning som Lindelöw; att målen kan tolkas olika, men det har 
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enligt oss inte inneburit några märkbara problem för hur måluppfyllelsen 
har upplevts.  
 
Till sist skall målen ha en viss överlevnad. Detta bedömer vi att framför allt 
effektmålen har, då vi ser de målen som mer långsiktiga än projektmålen. 
Projektmålens mätbarhet varierar lite, till exempel ser vi inte målet att ut-
forma och anpassa lokalerna som ett mål som ständigt lever utan något som 
görs en gång, vid flytt till nya lokaler. Vi anser att många av projektmålen 
är av tillfällig natur, men att de har olika lång livslängd. Att utreda perso-
nalkonsekvenser, utreda ansvars- och uppgiftsfördelningen samt fastställa 
behovet av bemanning är mål som vi menar lever vidare så länge fler myn-
digheter ansluter sig till centret, medan andra såsom att utforma och anpas-
sa lokalerna är mer tillfälliga i sin natur.  
 
Lööw (2003, s. 105) menar att det är viktigt att de anställda känner delak-
tighet i förändringsarbetet och är medvetna om och förstår de mål som sätts 
upp. Det intrycket vi fick från intervjuerna är att alla projektmedarbetare 
och berörda kände sig delaktiga under projektets genomförande. I våra in-
tervjuer har vi fått reda på att den personal som skulle arbeta på centret de-
lades in i olika projektgrupper. Vidare gick ledaren i varje delprojektgrupp 
tillsammans med projektledaren under projektets gång på regelbundna av-
stämningsträffar där de träffade representanter för de myndigheter de skulle 
arbeta mot. Samtidigt informerade Lundgren personalen om allt hon visste 
rörande projektet. Allt detta tillsammans menar vi visar på en stor delaktig-
het bland personalen i genomförandet av projektet.  
 
En teori som betonar vikten av att formulera mål som motiverar de anställ-
da är goal setting theory. Vi anser att personalen på centret är motiverade, 
vilket vi tror beror på att de anställda stimuleras av allt nytt och att de fort-
farande är i en inlärningsprocess. Vidare kommer mycket fortfarande att 
förändras i centret, vilket vi tror är en motivationsfaktor likväl som målen. 
Vidare tror vi att debatterna som förts i media och att det har blivit så stor 
uppmärksamhet kring polisväsendet den senaste tiden bidrar till stimule-
ringen. Därmed är det inte sagt att målformuleringen inte har någon bety-
delse, men då projektledaren följer det dagliga arbetet på verksamheten 
menar vi att hon ser om något avviker från de uppsatta målen då verksam-
heten på centret än så länge inte är så stor. Detta kan dock bli ett problem i 
framtiden då antalet anställda ökar och fler myndigheter tillkommer och det 
blir svårare för chefen på servicecentret att på samma sätt kontrollera verk-
samheten.  
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7.2 Målstyrning 
Vid målstyrning är det viktigt att personalen vill och kan ta ansvar då detta 
leder till en ökad motivation (Johnsén & Möller, 2003, s. 29). Varje dag 
fattar personalen på centret egna beslut och tar egna initiativ. Genom att 
personalen på centret ges möjlighet att fatta självständiga beslut och tar 
egna initiativ, vilket har framgått av våra intervjuer, ökar enligt vår mening 
också effektiviteten då de slipper gå till chefen och fråga varje gång ett 
problem uppstår. På centret kan personalen till skillnad från tidigare, då de 
ofta arbetade själva eller bara några få med samma arbetsuppgifter, lättare 
bolla idéer med varandra då många fler arbetar med samma sak. Detta tror 
vi kan ha ökat personalens motivation och samtidigt kan ha minskat sårbar-
heten för centret jämfört med tidigare.  
 
Bland styrgruppens medlemmar gick åsikterna isär huruvida målen var mo-
tiverande eller inte. De flesta tyckte att målen var utmanande i och med att 
det är något nytt och spännande. Egerstedt och Fryksén ansåg dock inte att 
målen var motiverande. Fryksén sade: ”Eftersom vi har haft dessa mål så 
länge och har levt med dem så tycker jag inte att de är utmanande”. Linde-
löw menade att alla mål som innebär en förändring som dessutom är tidsat-
ta är utmanande och om man som tidigare nämnts bortser från en del verb 
ansåg han att målen är tydliga. Vi tror inte målen i sig är utmanande, utan 
istället tror vi att det är det som målen skall leda fram till som driver perso-
nalen till att sträva efter att uppnå målen.  
 
Syftet med målstyrning är att öka medarbetarnas prestationer genom tydli-
ga och bra mål och förankra dessa ute i organisationen (Kotelnikov, 2005). 
Huruvida målen är tydliga och väl förankrade hos personalen rådde det de-
lade meningar om. Allt eftersom vi genomförde intervjuerna framgick det 
allt tydligare att de anställda inte var så insatta eller hade reflekterat särskilt 
mycket över målen för projektet. Eller som en i personalen uttryckte det: 
”Jag har inte hunnit fundera så mycket på den frågan. Vi har så fullt upp 
med allt annat.” Det var först när vi gick igenom effekt- och projektmålen 
tillsammans med personalen på servicecentret, punkt för punkt, som de 
flesta kunde svara på vad de innebar. Dock fanns det mål som vi återkom-
mande hade problem att få svar på eller som kunde tolkas olika, exempelvis 
vad som menas med moderna administrativa funktioner. Beträffande målet 
om att ”utreda modellen för finansiering av verksamheten och formerna för 
modellen” var en vanlig kommentar till detta: ”Jag är inte så insatt i den 
modellen så jag kan inte svara på det.” 
 
Alla i styrgruppen var eniga om att målen var väl förankrade bland perso-
nalen på servicecentret. Vi anser att målen är förankrade hos personalen så 
till vida att de känner till huvudmålen med bildandet av centret, det vill 
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säga att öka antalet poliser ute på gatorna genom en ökad ekonomi som 
kommer av att minska de administrativa uppgifterna ute på myndigheterna 
och öka effektiviteten. Personalen på centret kunde inte utantill säga vilka 
effekt- och projektmålen var. Att ha väl förankrade mål i denna typ av 
verksamhet, är det en förutsättning för att målen skall kunna uppnås? Vi 
tror i likhet med Fryksén att personalen inte tänker så mycket på dessa mål. 
Om de gjorde det tror vi att det skulle finnas en risk för att det bara skulle 
bli mer förvirrande för personalen och leda till att de tappar fokus på sitt 
arbete istället. En viss förankring tror vi dock är en förutsättning för att 
lyckas.  
 
Vi menar att även om vissa mål kan upplevas som vaga och ger utrymme 
för olika tolkningar anser vi att personalen ändå arbetar med att uppfylla 
målen då vi menar att målen speglar arbetet på servicecentret på ett bra sätt. 
Vi tror att personalen mer har lyssnat på projektledaren som sagt att ”det 
här skall vi göra för att nå dit” och så har de gjort det, vilket enligt oss tyder 
på att de utgör en del av den dagliga verksamheten. I det avseendet kan 
man diskutera om centret i så fall använder sig av målstyrning, då persona-
len inte är medvetna om målen.  
 
Målstyrning passar enligt Johnsén och Möller (2003, s. 30) bra vid föränd-
ringar, då arbetet effektiviseras tack vare den samlade kunskapen som finns 
bland personalen, vilket vi menar stämmer väl in på projektet genom den 
samlade kompetens som finns på servicecentret. Rombach (1991, s. 7; 10) 
hävdar dock att mål inte är lika viktiga i den offentliga sektorn då de an-
ställda ofta arbetar efter vanor och på rutin och där målen ofta inte går att 
mäta och är otydliga. Vi kan förvisso hålla med om att uppgifterna på cent-
ret går på rutin, likaså att alla mål inte är mätbara och att några är otydliga. 
Men vi menar ändå att målstyrning är viktigt i denna typ av verksamhet för 
att kunna nå framgång. Vi anser att centret använder sig av målstyrning, då 
alla strävar efter att uppnå målen även om de inte tänker särskilt mycket på 
dem.  
 
Målstyrning innebär regelbundna uppföljningar och utvärderingar på vägen 
mot att nå måluppfyllelse (Kotelnikov, 2005). Det är viktigt att projektor-
ganisationen får regelbundna lägesrapporter och att projektgruppen infor-
merar styrgruppen (Wisén & Lindblom, 2004, s. 153). De flesta ur persona-
len på centret kände inte till eller hade inte märkt av någon uppföljning av 
måluppfyllelsen. Några berättade dock att det sker regelbundna träffar med 
PA- respektive EA-sidan där det diskuteras kring vad som har gjorts och 
vad som kommer att hända framöver ”men vi har inte varit nere på den 
detaljnivån som finns i dessa projektmål”. Styrgruppen ansåg att uppfölj-
ningar har gjorts i form av statusrapporter på styrgruppsmötena och att man 
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genom mätetal följer upp verksamheten. Däremot har några utvärderingar, 
utöver den som vi gör, enligt styrgruppen ännu inte har gjorts. 
 
För att arbetsuppgifterna skall bli bättre och för att målen skall kunna för-
bättras, är det vidare viktigt att göra regelbundna uppföljningar (Johnsén & 
Möller, 2003, s. 39f; Lilliesköld & Eriksson, 2005, s. 65). Vi anser att upp-
följningen på centret har utgjorts av de veckomöten som hållits på centret 
där de har gått igenom vad som hänt och kommer att hända och har stämt 
av att allt flyter på som det skall. Anledningen till att många från persona-
len inte tyckte att det förekom några uppföljningar kan enligt oss vara att de 
inte ser dessa möten som några uppföljningar, utan mer som vanliga möten 
där de träffas för att diskutera olika frågor.  
 
Om målstyrning misslyckas beror det ofta på en bristande kommunikation 
(Leonard, 1986, s. 36). Några ur personalen ansåg att informationsflödet 
hade fungerat varierande bra mellan myndigheterna. De har inte samma 
kontakt eller kännedom om myndigheterna längre som de hade tidigare då 
de arbetade ute på myndigheterna. ”Ibland kan det kännas som vi är en 
kugge i hjulet och att vi tappar kontakten med verksamheten”. Detta har 
dock inte så mycket med bristande kommunikation att göra menar vi, utan 
som en i personalen sade ”det gäller för oss att få ett annat tänkande”. 

 
Vidare arbetar alla på centret mot var sin myndighet, ibland mot två och 
har kontaktpersoner på den myndighet de jobbar mot. Om de inte får tag i 
kontaktpersonen vet de inte alltid vem de skall kontakta. Det finns nämli-
gen ingen back up för kontaktpersonerna, vilket är efterlyst av personalen. 
Annars verkar kommunikationen ha fungerat bra. Styrgruppen har under 
genomförandetiden träffats en gång i månaden och personalen tillsammans 
med projektledaren har träffats en gång i veckan för möten.  
 
Svensson (1997, s. 24) anser att målstyrning innebär att ledningen formule-
rar målen, men att sedan medarbetarna får friheten att bestämma hur de 
skall uppnå dessa. Lööw (2003, s. 105) anser däremot att målen bör formu-
leras tillsammans med medarbetarna, för att på så vis skapa motivation och 
effektivitet i organisationen. Vilka som satte upp effekt- och projektmålen 
för projektet är lite oklart. Löfving är exempelvis av den uppfattningen att 
effektmålen sattes upp av styrgruppen i samband med att projektdirektivet 
sattes upp, i inledningsfasen till projektet. Han menade vidare att Lundgren 
tillsammans med personalen har tagit fram projektmålen. Lundgren 
(2005b) däremot är av uppfattningen att samtliga mål sattes upp av myn-
dighetscheferna innan hon blev projektledare och att hon sedan visade upp 
målen för personalen. Vi tycker det känns lite märkligt att det inte står klart 
vem som formulerade målen. Om det uppstår missförstånd eller olika tolk-
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ningar av målen, vilket vi menar att det finns utrymme för, vem skall de då 
vända sig till för att få svar? Vidare anser vi att personalen borde ha fått 
vara med i utformningen av målen, eftersom vi tror att de då hade haft en 
bättre förståelse för, och varit mer insatta i, målen. 
 
Målstyrning innebär vidare en bättre ansvarsfördelning samt gör det lättare 
att göra prioriteringar (Svensson, 1997, s. 31f). Vi anser att det på centret 
finns en klar och tydlig ansvarsfördelning, där det framgår vem som gör 
vad. Tack vare bildandet av centret har också bättre prioriteringar kunnat 
göras som totalt sett leder till minskade besparingar. Till exempel ökar ef-
fektiviteten, då färre personer utför samma uppgifter som tidigare låg ute 
på myndigheterna. Dessutom prioriterar de gränsdragningarna mellan cent-
ret och myndigheterna. Då servicecentret har ett visst partnerförhållande till 
myndigheterna innebär även det att de har rätt att ställa en viss nivå på ser-
vicen (Schulman et al., 1999, s. 8). Detta har gjorts i form av ett serviceåta-
gande har satts upp mellan myndigheterna och centret. Vidare har det även 
satts upp gränsdragningar mellan vad som skall göras på servicecentret och 
vad myndigheterna skall göra. Det har dock tagit lite tid att få rutin på des-
sa gränsdragningar; vad som skall göras ute på myndigheterna. Detta fun-
gerar dock bättre och bättre. Eller som en i personalen uttryckte det: 
”Gränssnitt har satts upp, men vi behöver tid på oss att hitta var gränserna 
går”. Gränsdragningarna kan tolkas på olika sätt, vilket kan göra det svårt 
att veta vem som skall göra vad, men överlag ansåg personalen ändå att de 
har fungerat bra.  
 
 
7.3 Måluppfyllelse 
Nedan följer en analys av den upplevda måluppfyllelsen för de effekt- och 
projektmål som har satt upp för projektet.  
 
7.3.1 Effektmål 
Wenell (2001, s. 62) anser att effektmålen är de viktigaste målen då de 
skall tala om vad som skall presteras. Fokus på effektmålen är, enligt We-
nell (ibid s. 89), särskilt viktigt i början av ett projekt då projektet utformas 
efter att uppnå dessa. Från det att IBM-rapporten påbörjades år 2002 till 
dess att projektet började genomföras år 2004 tog det, enligt Löfving, unge-
fär två år, vilket kan ses som en ganska lång tidsperiod. Efter hand som 
projektet fortlöper övergår, enligt Wenell (2001, s. 89), fokus allt mer på 
projektmålen som används för att kunna nå upp till effektmålen. Denna 
tendens kan vi också se, då bildandet av servicecentret ledde till mer fokus 
på projektmålen. Vi tror att när förberedelserna för projektet med att bilda 
ett center påbörjades låg fokus på effektmålen, för att se rimligheten i att de 
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kan uppnås. Senare när verksamheten startade låg mer fokus på projektmå-
len, då vi menar att dessa är mer kortsiktiga. 
 
Som vi tidigare varit inne på är det många från styrgruppen som ansåg att 
målen inte är så tydliga och då framför allt effektmålen. Wenell (2001, s. 
64) anser att det är lika viktigt för både effekt- och projektmålen att de är 
tydliga. En anledning till att effektmålen är oklara och projektmålen tydli-
gare, tror vi, i likhet med Wenell (2001, s. 64), beror på att projektmålen är 
enklare att redogöra för och specificera.  
 
Vi anser, i likhet med Lööw (2004, s. 26), att nedanstående tre effektmål 
som är uppsatta för projektet är mer långsiktiga och är något som projektet 
strävar efter att nå på lite längre sikt:  
 

• Frigöra resurser till den operativa verksamheten 
• Förbättrad effektivitet genom skalfördelar, standardisering och pro-

cessorientering 
• Moderna administrativa funktioner för ekonomi och personal 
 

Enligt Löfving är huvudmålet för servicecentret att det på sikt skall genere-
ra ”mer polis för pengarna”. Vi anser att effektmålen är en långsiktig pro-
cess, som hela tiden måste eftersträvas. Löfving menade att personalen på 
servicecentret har förändrat verksamheten och inte bara fortsatt att jobba 
som tidigare, utan de har varit angelägna om att detta verkligen skall bli en 
ny, effektivare verksamhet med en högre kvalitet. Vi tycker oss också se att 
organisationsförändringen har inneburit ett nytt mer kundorienterat sätt att 
tänka och nya arbetsmönster har bildats, vilket Wisén & Lindblom (2004, 
s. 165f) menar är en vanlig effekt av organisationsförändringar. Eller som 
någon ur personalen sade: ”Det är viktigt att vi står för vårt namn; att vi 
ger en god och bra service och att vi är experter på våra områden. Vi vill 
vara en organisation som myndigheterna vänder sig till för att få hjälp i 
olika saker och då är det viktigt att vi är serviceinriktade och kan svara på 
deras frågor”. I våra intervjuer har det framkommit att servicecentret också 
lyckats ge en bra service och hålla en hög kvalitet på de tjänster som utförs 
och det verkar som att myndigheterna är nöjda med centrets arbete. Vidare 
har kontakten mellan myndigheterna och servicecentret enligt responden-
terna fungerat väl. 
 
För att effektmålen skall kunna eftersträvas är det, enligt Lööw (2004, s. 
52), viktigt att projektledaren, projektgruppen och intressenterna känner till 
de uppsatta effektmålen. Flera i personalen kunde inte svara på vad alla ef-
fektmålen innebar. Vi menar att effektmålen är särskilt viktiga att känna 
till, då de är viktigaste målen och det är där besparingarna ligger på sikt. Vi 
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tror inte att personalen fullt ut kan nå eller sträva efter målen om de inte vet 
vad effektmålen innebär.  
 
Något som vi tycker är intressant är dock att Löfving ansåg att målen är väl 
förankrade hos personalen, att de är motiverande och att det syns att perso-
nalen verkligen arbetar efter dessa mål, medan de anställda själva knappt 
känner till målen. Detta tror vi beror på att personalen inte har varit delak-
tiga i utformningen av målen. 
 
Beträffande måluppfyllelsen av effektmålen var de flesta i personalen när 
vi intervjuade dem i mars och april 2005 tveksamma till om effektmålen 
skulle hinna uppnås innan projektets avslutande som då var tänkt att ske i 
maj 2005. En i personalen uttryckte det så här: 
 

”Det är tveksamt. Det är inte många månader kvar och det är bara januari 
till maj som vi har på oss så jag tror att det blir svårt. Jag tror att man mås-
te knyta fler myndigheter till centret innan man ser några större effekter.” 

 
Vi menar att respondenterna kan tolka en fråga på olika sätt och svara an-
norlunda om de får samma fråga vid ett annat tillfälle. Detta är också något 
som vi har märkt i våra intervjuer, framför allt när det gäller hur långt mål-
uppfyllelsen hade kommit. Detta ser vi dock som naturligt och en effekt av 
den förändringsprocess som servicecentret befinner sig i. Vi tror att re-
spondenterna hade svarat annorlunda om vi hade intervjuat dem i maj istäl-
let för mars, då de hade kommit längre i måluppfyllelsen.  
 

• Frigöra resurser till den operativa verksamheten 
 
Sammanfattningsvis ansåg personalen att detta effektmål skall leda till fler 
poliser på gatorna, att det är färre som jobbar med ekonomiadministration, 
att man skall spara in pengar på pappersarbete och administration och ra-
tionalisera arbetet. Några ur personalen sade sig kunna se att resurser har 
frigjorts genom att till exempel personer har slutat på Polismyndigheterna i 
Jönköpings respektive Södermanlands län. Andra var mer kritiska till om 
de inbesparade pengarna verkligen går till den operativa verksamheten eller 
om de sugs upp någon annanstans.  
 
Ett annat sätt att frigöra resurser är införande av egenrapportering där var 
och en själv lägger in sjukdom, semester, tjänstledighet, kvitton etc., vilket 
tidigare sköttes av särskilda källrapportörer. Polismyndigheten i Söderman-
lands län har varit pilotprojekt för införandet av egenrapportering, men 
även Polismyndigheterna i Jönköpings och Östergötlands län samt SKL har 
så sakteliga börjat med egenrapportering. Servicecentret införde egenrap-
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portering 1 april 2005. (Lundgren, 2005b) Någon från personalen tyckte att 
det är lite motsägelsefullt då de poliser som skall vara ute på fältet får sitta 
inne och göra egenrapportering och menade att det ur det avseendet inte 
skapas några frigjorda resurser genom centret. Andra ansåg att så inte är 
fallet. Vidare är en annan i personalen tveksam till om de inbesparade kost-
naderna verkligen går till den operativa verksamheten eftersom det enligt 
denne egentligen är fler som arbetar med de administrativa uppgifterna nu.  
 
Löfving sade att på en miljon kronor går det cirka tre anställda och det fri-
görs ganska mycket pengar till följd av centrets verksamhet, som kan an-
vändas till att anställa fler poliser. Även om de ännu inte har hunnit räkna 
på det, känns det, enligt Löfving, som om det redan nu kan se denna effekt 
och att ordentliga besparingar har gjorts.  
 
Någon ur personalen ansåg däremot att det inte har blivit så mycket bespa-
ringar som man först trodde då många uppgifter fortfarande ligger kvar ute 
på myndigheterna. Dessutom menade någon annan ur personalen att det 
även krävs att myndigheterna förändras om det skall ske några besparingar. 
Vi menar att man bör se på upprättandet av servicecentret som en invester-
ing som lönar sig i längden, även om det krävs en del kostnader för att star-
ta upp verksamheten. Vidare anser vi att myndigheterna anpassas succes-
sivt med hjälp av gränsdragningarna. Orsaken till varför åsikterna skiljer 
sig lite mellan styrgruppen och personalen tror vi är att styrgruppen lättare 
ser helheten, har ett bredare perspektiv, då de är mer insatta i målen och i 
projektet, vilket de också rent logiskt borde vara.  
 
Lundgren (2005b) ansåg att de på servicecentret har lyckats med detta mål, 
till exempel genom att de är 12 personer som jobbar på centret och IBM 
föreslog 15 personer. Vidare menade Lundgren (ibid) att det totalt sett är 
för tidigt att se om några resurser har frigjorts. Små resultat kan säkert ses 
redan nu, men vad gäller större besparingar och fler poliser på gatorna 
kommer det nog att dröja några år innan vi märker någon märkbar skillnad, 
menade hon. 
 

• Förbättrad effektivitet genom skalfördelar, standardisering och 
processorientering 

 
Lundgren (2005b) kunde tydligt se att de olika myndigheterna jobbar olika 
och att det finns kulturskillnader, men att de tillsammans utformat gemen-
samma rutiner att jobba efter vilket är ett sätt att standardisera verksamhe-
ten. Vidare menade Lundgren (ibid) att processer har utvecklats som be-
skriver hur de skall göra. 
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Uppfattningen kring huruvida detta mål har uppfyllts eller inte gick lite isär 
bland personalen. De flesta ur personalen ansåg sig kunna se att effektivite-
ten har blivit bättre, till exempel genom standardisering och att man gör 
likadant för alla myndigheter. Det var dock någon från personalen som 
hade svårt att se om det blivit någon effektivisering, men sade att de strävar 
efter att alla myndigheters ärenden skall behandlas lika. En annan ur perso-
nalen kunde inte se någon förbättrad effektivitet vad gäller processorienter-
ing jämfört med innan, men ansåg ändå att det är ett bra sätt att gå igenom 
processerna och tänka i processtermer.  

 
Enligt Löfving är detta mål inte helt uppfyllt, men de har kommit en bit på 
väg. De har gått från fyra processer till en, verksamheten har standardise-
rats och systemen har städats; bland annat har intresseavdragen (till fackfö-
reningar, konstföreningar etc.) tagits bort och lagts på varje förening istället 
för hos arbetsgivaren. Lindelöw ansåg att skalfördelarna består i att centret 
växer till fler myndigheter, vilka kommer efter hand.  

 
Sammantaget är det alltså svårt att säga hur långt projektet har kommit med 
detta mål. Kylén (1992, s. 54) tar upp olika åtgärder som organisationen 
kan vidta om den inte uppfyller sina mål. Dessa är informera, förankra må-
len, stärka resurserna, höja kompetensen, sänka ambitionsnivån och ändra 
målinriktning. Vi tror inte att dessa åtgärder går att vidta på alla mål, utan 
ibland går det kanske inte att påverka. Vad vi menar är att det inte går att 
förändra en verksamhet över en natt varför det kan ta tid att uppnå målet.  
 

• Moderna administrativa funktioner för ekonomi och personal 
 

 På denna punkt fick vi en del varierande svar från personalen. Någon tyck-
te inte att funktionerna hade förändrats så mycket jämfört med tidigare. 
”Jag ser ingen skillnad jämfört med tidigare. Vi har samma system som 
förut.” Någon annan ansåg inte att det finns några moderna system ”Det är 
väl egentligen inga statliga myndigheter över huvud taget som har några 
moderna system.” Någon annan menade att det handlar om att få ut så 
mycket som möjligt av systemen utan en massa ’strul’, vilket det har varit 
en del. Någon annan menade att de har ganska moderna system, men att det 
är lite begränsat på datasidan då det är ett slutet system och att de inte är 
ute på nätet. Centret skall dock få in nya datorer, som skall gå snabbare, 
och det kommer hela tiden uppdateringar av systemen menade en annan ur 
personalen. Löfving sade att det kommer att ske besparingar genom inta-
gandet av nya IT-system. 
 
Något som är relativt nytt för centret är införandet av e-fakturering (elek-
tronisk fakturahantering) och redovisningssystemet Agresso. Någon ur per-
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sonalen tyckte att det känns lite onödigt att ha två e-faktureringssystem, då 
det även finns ett i Agresso. Nu får de göra import och export mellan 
Agresso och e-fact. Istället hade det enligt oss varit bättre att bara ha ett 
system. Detta höll även Lundgren (2005b) och flera ur personalen med om.  
 
Det Lundgren (2005b) menade med moderna administrativa funktioner är 
att systemstöd skall kunna utnyttjas, men att det inte är något som persona-
len skall styras av. Istället skall det vara arbetsmetoden som skall styra vil-
ken metod som skall användas och om det förekommer repetitiva arbets-
uppgifter skall dessa om möjligt helst tas bort. Egenrapportering som också 
är nytt inräknas också enligt Lundgren (ibid) till de moderna funktionerna. 
 
Vi anser att det var svårt att bedöma vad som menas med moderna admi-
nistrativa funktioner då det dels inte klart framgår av målets formulering 
och dels genom att personalen och styrgruppen har gett lite olika svar på 
frågan vad målet innebär. Detta gör det därmed svårt att bedöma huruvida 
projektet har uppfyllt detta mål samt hur brett målet faktiskt är, vilket visar 
sig genom att personalen här talar om system medan styrgruppen ser funk-
tion som ett bredare begrepp.  
 
7.3.2 Slutkommentarer kring effektmålen  
Sammanfattningsvis tyckte många ur personalen att det var för tidigt att 
säga något om hur långt de har kommit i måluppfyllelsen av effektmålen. 
Det var många som var osäkra på om dessa mål skulle hinna uppfyllas före 
projektets avslutande. Några menade att det är en ständigt pågående pro-
cess att förbättra effektiviteten, speciellt då det tillkommer nya myndighe-
ter. De flesta ur personalen hade ingen direkt uppfattning om målen var bra 
eller inte. Någon tyckte att det kanske borde ha funnits något mål om att 
förbättra arbetsmiljön och få det mindre stressigt. Någon svarade att målen 
är bra, men ”att det känns som om allt har gått så fruktansvärt fort och det 
känns ibland som om man inte har tänkt steget färdigt.”  
 
A.T Kearney (2004, s. 3) betonar vikten av att inte gå för fort fram när det 
gäller servicecenters, utan att tidsplanen skall vara realistisk. Vi tror att bil-
dandet av servicecentret har gått för fort i det avseendet att flera ur persona-
len inte hann med sina ordinarie arbetsuppgifter på grund av att delprojek-
ten tog så mycket tid i början. Att personalen känner sig stressade anser vi 
minskar motivationen. Vi tror att det är viktigt att tänka på att framför allt i 
början av ett projekt hålla motivationen uppe och försöka undvika motiva-
tionshämmande effekter, genom till exempel noggrannare planering. Även 
om stress kan påverka motivationen negativt tror vi att den ändå har hållits 
uppe tack vare att de märkte resultat och positiva förändringar av vad de 
presterade.  
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7.3.3 Projektmål 
Nedan följer en analys av projektmålen i den ordningsföljd som de står i 
projektkontraktet. En kort presentation av målen ges för att lättare kunna 
bedöma om målet har uppfyllts och för att läsaren skall förstå innebörden 
av målen. 
 

• Samordna den löpande EA/PA-verksamheten för polismyndig-
heterna i D, E och F län och SKL i huvudsak enligt förslagen i 
IBM:s rapport. 

 
Enligt slutrapporten14 innebar detta mål att centret är en egen enhet och att 
genomförandet varit komprimerat. För personalen på centret innebar detta 
mål att hitta det bästa sättet att jobba, att nå skalfördelar och att metoderna 
förbättras. Vidare ansåg personalen att målet innebar att alla är samlade på 
samma ställe och gör samma saker gentemot myndigheterna. Att persona-
len och slutrapporten tog upp olika aspekter av detta mål anser vi dock inte 
är så konstigt då personalen kom in senare i projektet och är därmed mer 
fokuserade på själva verksamheten, medan styrgruppen ser mer till helhe-
ten. Alla i styrgruppen ansåg att detta mål är uppfyllt, men som citaten ned-
an visar skilde sig personalens svar åt något. 
 

”Jag tycker att det här målet är uppfyllt; det är samordnat tycker jag”  
 
”Vi har kommit en liten bit på väg i alla fall, men det är mycket kvar. Jag 
tror inte att det här målet kommer att vara färdigt till maj, utan att det är en 
ständigt pågående process”.  

 
Sammantaget ansåg de flesta ur personalen på centret att målet med att 
samordna verksamheten är långt framskridet, men att rutinerna inte riktigt 
har satt sig än. Samtliga i styrgruppen ansåg att detta mål är infriat.  
 

• Utreda ansvars- och uppgiftsfördelningen, tydliggöra behovet av 
stödjande personal och den mest lämpliga anställningsmyndighe-
ten. 

 
Sammantaget ansåg både styrgruppen och personalen att detta mål i stort är 
uppfyllt. Gränsdragningar har tagits fram mellan myndigheterna och cent-
ret. Några ur personalen menade dock att vissa saker inte riktigt satt sig än 
samt att det går att tolka gränsdragningarna olika, vilket har lett till att ser-
vicecentret ibland har gjort saker som de tycker skall ligga på myndigheten. 
                                                
14 Slutrapporten är en rapport som styrgruppen står bakom och som skrevs i samband med att 
projektet avslutades. 



~ Utvärdering av måluppfyllelse för Polisen och SKL ~ 
 

~ 77 ~ 

 

Vi ställer oss frågande till om ett mål går att uppfylla om det tolkas på olika 
sätt. För att bättre nå upp till detta mål, anser vi i likhet med Kylén (1992, 
s. 54) att de måste förankras bättre och ges mer information om målet till 
berörda personer ute på myndigheterna. Lundgren (2005b) sade även att 
gränsdragningarna i framtiden kommer att vara mer detaljerade, vilket tyd-
liggör målet, gör det mer lättförståeligt och risken för misstolkningar mins-
kar. Löfving var av den åsikten att ”Avgränsningen kommer nog aldrig att 
kunna bli helt färdig, utan det kommer hela tiden att ändras beroende på 
hur vi förändrar nya system etc.” 
 
Vad gäller behovet av stödjande personal finns det kontaktpersoner ute på 
myndigheterna, så de anställda vet vem de skall kontakta vid eventuella 
frågor. Dessutom menade Egerstedt att all personal på centret är stödjande 
på så vis att det är de som har den myndighetsspecifika kunskapen, för att 
de skall kunna ge en bra service till myndigheterna. Många ur personalen 
ställde sig frågande till vad som menades med ”stödjande personal” och 
hade därav svårt att svara på vad detta mål innebar. Några i personalen an-
såg att detta kunde utgöras av en sekreterare eller assistent, vilket de flesta 
dock inte såg som aktuellt i nuläget. Eller som någon i personalen uttryckte 
det: ”Det är ju meningen att vi skall spara pengar”. 
 
Angående valet av anställningsmyndighet tyckte flera ur personalen att det 
kändes konstigt och onödigt att börja med Polismyndigheten i Östergöt-
lands län som anställningsmyndighet för att 1 maj 2005 byta till RPS. De 
flesta ur personalen, liksom alla ur styrgruppen tyckte dock att det var mest 
naturligt att från början ha polismyndigheten i Östergötlands län som an-
ställningsmyndighet då centret är förlagt i Linköping och det är den största 
av de fyra myndigheterna. Angående det nyligen genomförda bytet av an-
ställningsmyndighet till RPS tyckte de flesta att detta var ett naturligt val då 
tanken är att på sikt ha med landets samtliga myndigheter i centret.  
 

• Utarbeta rutiner för myndigheternas inflytande på centrets 
verksamhet, både vad gäller myndigheternas gemensamma led-
ningsforum och i den mer dagliga verksamheten.  

 
Detta projektmål har enligt slutrapporten strukits från projektet då huvud-
mannaskapet har övergått till RPS, varför det från och med 1 maj 2005 är 
RPS ansvar. Vi ställer oss dock frågande till varför detta mål har strukits i 
projektdirektivet då vi anser att målet fortfarande är aktuellt, varför vi trots 
allt väljer att utvärdera detta mål. Vi menar att målet är uppfyllt då myn-
digheternas inflytande har skett i form av styrgrupp och referensgrupp. Vi-
dare har inflytande skett genom att centret under projekttiden har legat un-
der polismyndigheten i Östergötlands län. 
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Majoriteten av personalen på centret menade att detta mål handlar om rela-
tionen mellan myndigheterna och centret; att det finns utsedda kontaktper-
soner ute på myndigheterna, att det finns tydliga gränsdragningar, utarbeta-
de rutinbeskrivningar och ett enhetligt arbetssätt. De ansåg också att syftet 
med ett servicecenter är just att det skall bli så lika som möjligt för alla ge-
nom att alla ärenden behandlas på ett och samma sätt. Enligt slutrapporten 
handlar målet även om den styrgrupp som togs fram ur IBM:s rapport. 
”Det ska finnas en styrgrupp, som består av cheferna för de fyra myndighe-
terna, som beslutar om verksamhetsplan och budget” (Lundgren, 2005a). 
Nu när huvudmannen är RPS finns inte längre någon styrgrupp, utan det är 
RPS som skall besluta hur verksamheten på centret skall styras i framtiden. 
Egerstedt tror dock inte att det går att ha en styrgrupp när fler myndigheter 
tillkommer, eftersom det då blir för många medlemmar.  
 

• Utreda personalkonsekvenserna inklusive de arbetsrättsliga för-
hållandena av genomförandet. 

 
Dessa konsekvenser behövde aldrig utredas. Alla som arbetade mer än 50 
procent med ekonomi- eller personaladministration på någon av de fyra 
berörda myndigheterna omfattades av projektet och erbjöds att följa med 
till centret (Lundgren, 2005a). Från intervjuerna med personalen framgick 
det också att alla berörda från Polismyndigheten i Östergötlands län och 
SKL följde med och på Polismyndigheterna i Södermanlands respektive 
Jönköpings län skedde istället omplaceringar och några gick i pension. En-
dast en av fem möjliga följde med från Jönköping. Totalt sett var det 25 
personer som var berörda av omflyttningen, varav 11 flyttade över till cent-
ret (Lundgren, 2005a) En fråga väcktes dock vid intervjuerna ”vad gäller 
omplaceringar kan man ju fundera över hur stora besparingar det i själva 
verket blir av att bara flytta runt folk.” Enligt slutrapporten är detta mål 
uppnått.  

   
• Utreda modellen för finansiering av verksamheten och formerna 

för modellen. 
 
Detta mål är uppfyllt och den modell som togs fram för 2005 bygger på en 
anslagsmodell där kostnaderna fördelas utifrån respektive myndighet, ut-
ifrån en viss procentsats. Alternativet till denna modell som kan bli aktuell i 
framtiden är enligt Fryksén en köp- och säljmodell, där myndigheterna be-
talar för servicen genom att alla kundfakturor, leverantörsfakturor och löner 
räknas och prissätts och kostnaden för servicecentret baseras på hur många 
beställningar vi skickar över till centret. Då Lundgren räknade på de båda 
modellerna var det liten skillnad mellan summan som de olika modellerna 



~ Utvärdering av måluppfyllelse för Polisen och SKL ~ 
 

~ 79 ~ 

 

gav. Eftersom anslagsberäkningen är enklare blev det den för 2005, men en 
ny modell håller på att tas fram. (Lundgren, 2005b) Personalen var överlag 
inte så insatta i denna modell. Inom styrgruppen fanns det dock delade me-
ningar om vilken modell som är bäst.  
 

”Vi kom fram till en modell som var enkel och lättbegriplig; anslagsberäk-
ningen. (…) Jag tycker inte att man ska komplicera tillvaron alltför mycket. 
Dessutom tycker jag inte att man inom den statliga sektorn, i samma polis-
väsendefamilj, ska försöka likna det privata näringslivet. Därför tycker jag 
att enkla modeller som alla förstår är bra.”  

            (Olof Egerstedt) 
 

”Det här med att bidra med en procentuell andel i förhållande till myndig-
hetens totala budgetram tycker inte jag är särskilt befrämjande för effektivi-
seringen på leveransplanet.”  

                 (Per Fryksén) 
 

• Utreda behovet av systemstöd. 
 

Lundgren ansåg att de system som behövs finns, det vill säga redovisnings-
systemet Agresso, e-Fact för att hantera elektroniska fakturor och Palasso, 
som är personalsystemet där även egenrapportering ingår. Styrgruppen var 
inte riktigt överens om huruvida målet var uppfyllt eller inte.  

 
”Där är vi inte i mål; det är en svår fråga. Vi är inte tillräckligt duktiga på 
att ta fram bra IT-system tillräckligt fort och göra det i samma takt som vi 
genomför andra förändringar. Detta handlar främst om utvecklingen av nya 
system. Sedan har RPS även skapat Polisväsendets IT-service, PVIT, som 
ansvarar för att ta hand om det som finns idag och se till att systemen fun-
gerar. Båda dessa är problem som inte fungerar helt smärtfritt idag.”  

               (Mats Löfving) 
 
Bland personalen var detta ett vanligt svar: ”Vi har de systemen vi behöver, 
men de fungerar inte.” Majoriteten av de anställda var väldigt besvikna på 
att systemen inte alltid har fungerat. De problem som har varit med syste-
men är bland annat att de går ner, att de blir utslängda, att systemen är sega 
och att det ofta när de ringer och felanmäler inte händer något. ”Ibland får 
man sitta i telefonkö i 20-25 minuter innan man får prata med någon” För 
att lösa dataproblemen håller de nu på att införa en ny teknisk lösning på 
centret, som skall leda till bättre kommunikationer och en ökad effektivitet 
(Lundgren, 2005b). Vi menar att systemen har blivit bättre allteftersom, 
men vi tycker att det är lite märkligt att systemen vid det här laget inte fun-
gerar bättre än de gör då det fortfarande uppstår problem relativt ofta. 
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Några i personalen ansåg att systemen fortfarande inte fungerar som de 
skall. Nedanstående citat menar vi tydligt visar hur personalen har upplevt 
de många problemen med systemen:  
 

   ”Egentligen borde det ju ha fungerat nu [14 april], men det gör det inte. 
Vi har haft stora problem. Det har varit stopp i systemet en vecka per må-
nad. Och det är mycket tycker jag; vi får snart panik här. Och lönerna ska 
in den här veckan så det är mycket som vi skulle behöva göra och vi har inte 
mycket tid på oss.”  

 
• Fastställa behovet vad gäller bemanning och aktivt delta i rekry-

teringsprocessen. 
 
Samtliga i styrgruppen ansåg att detta mål är uppfyllt. De menade att de 
klarar sig på den bemanningen som är, det vill säga 12 personer. Någon 
rekryteringsprocess hade de inte i den bemärkelsen, bortsett från rekryte-
ringen av projektledaren, utan det handlade mer om en övergång och ut-
vidgning av verksamhet.  
 
Från personalens sida var det mer blandade svar, där majoriteten upplevde 
det som väldigt stressigt i början innan rutinerna satte sig. Några tyckte att 
det hade varit bra om de hade varit överbemannade i början, när det är så 
mycket nytt att lära sig och ta till sig. Andra tyckte att det fungerade, men 
att det var lite tight och är någon borta är det svårt att hinna med och ökar 
arbetsuppgifterna behövs mer personal.  

  
• Utforma och anpassa lokalerna. 
 

Samtliga från både personal och styrgruppen ansåg att lokalerna har anpas-
sats bra efter verksamheten. De är fräscha och personalen trivs jättebra. 
Möjligen har det varit lite för stora fram till idag, ansåg Löfving.  
 
7.3.4 Slutkommentarer kring projektmålen  
Sammanfattningsvis kan vi se en klar skillnad mellan styrgruppens och 
personalens svar. Enligt styrgruppen var många av projektmålen uppfyllda, 
medan variationen var betydligt större bland personalen. Flera ur persona-
len tyckte det var jobbigt med problemen som blivit med systemen, varför 
många inte ansåg målet med att utreda behovet av systemstöd vara uppfyllt. 
Bland styrgruppen ansåg samtliga att målen var uppfyllda, med undantag 
för målet med att utreda hur ansvars- och uppgiftsfördelningen skall se ut 
samt målet med att utreda behovet av systemstöd. Anledningen till den sto-
ra skillnaden mellan personalens och styrgruppens svar anser vi vara att 
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styrgruppen har lättare för att se var gränserna går mellan ett icke uppfyllt 
mål och ett uppfyllt och hur pass långt det går att förvänta sig att de skall 
ha kommit vid denna tidpunkt. Detta tror vi att personalen har svårare att 
se, då vi upplevde det som att det vid våra intervjuer för många var första 
gången de verkligen reflekterade över målen. 
 
7.4 Lärdomar 

 
"Det enda vi lär av historien är att den upprepar sig." 

 (Oscar Wilde) 
 

Eftersom upprättandet av ett servicecenter för de fyra myndigheterna kan 
ses som starten på ett servicecenter för landets samtliga polismyndigheter 
tyckte vi att det var intressant att försöka ta reda på vilka lärdomar som har 
dragits av projektet som polisväsendet kan ta med sig inför framtiden och 
som andra organisationer kan lära sig av. Vi menar nämligen att för att po-
lisväsendet skall kunna utveckla organisationens projektkunskap och un-
derlätta för kommande projekt är det viktigt att organisationen kan dra lär-
domar av genomförda projekt. 
 
Vi menar, i likhet med Wisén & Lindblom (2004, s. 166), att det är viktigt 
att ha en organisation som passar för ändamålet för att ett projekt skall 
lyckas. Vidare anser vi att den projektorganisation som har upprättats har 
bidragit till projektets framgång, till exempel genom att projektledaren har 
haft ett bra stöd från styrgruppen. Egerstedt sade även att en framgångsfak-
tor var att ta in en extern projektledare då det var viktigt att ha en neutral 
och opartisk projektledare som inte har några bindningar i organisationen. 
Vidare är det, enligt Lööw (2003, s. 39f) en nyckel till framgång om led-
ningen lyckas motivera och stimulera de anställda vilket vi anser att Lund-
gren har gjort. Vi tror att det faktum att projektledaren inte hade någon ti-
digare bakgrund och bindning till organisationen har varit positivt. 
 
Det är vid större projekt viktigt att genomföra en förstudie (Wisén & Lind-
blom (2004, s. 167). Det har även detta projekt gjort genom att konsultföre-
taget IBM har undersökt förutsättningarna för servicecentret. Däremot me-
nar vi, liksom Löfving, att det var en alltför utdragen tidsperiod (på cirka 
två år) innan projektet kom igång. Vi menar att det då hade varit bra om 
styrgruppen hade satt upp en realistisk tidsplan som sedan efterföljdes, vil-
ket Egerstedt menar att den tidsplan som då sattes upp inte gjorde. 
 
Vidare har det funnits ett engagemang i organisationen för att genomföra 
detta projekt, vilket Wisén & Lindblom (2004, s. 167) ser som en fram-
gångsfaktor för projekt. Några framgångsfaktorer som Lööw (2003, s. 15) 
tar upp och som stämmer väl in på projektet är att det har funnits en klar 
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struktur på arbetet, att direktiven har varit tydliga, att planeringen har varit 
bra, att målen har brutits ner för at bli mer lätthanterliga, att personalen har 
fått kontinuerlig information samt att uppföljningar har gjorts genom regel-
bundna möten med personal respektive styrgrupp.  
 
Vanliga fallgropar med projekt som Wisén och Lindblom (2004, s. 166) tar 
upp är bland annat att projektet inte planeras tillräckligt noga eller håller 
tidsplanen. Vi anser att projektet har hållit tidsramen, men vad som om 
möjligt hade kunnat vara bättre var uppstarten av servicecentret, som blev 
fördröjd. Vidare vet organisationer ofta inte hur lång tid omorganisations-
processen tar (Wisén & Lindblom, s. 166). Detta visade sig genom att per-
sonalen knappt hunnit komma in i sina rutiner på servicecentret förrän de 
hade hand om en eller två myndigheter var. Vi anser att de hade behövt mer 
tid på sig att komma in i sina arbetsuppgifter på centret innan några ytterli-
gare myndigheter tillkom och få kontroll på de problem som bland annat 
uppstod med systemen.  
 
Även om det, som tidigare nämnts, har funnits brister med de uppsatta må-
len anser vi att de har fungerat bra som vägledning för projektet, tack vare 
de tydliga direktiven och formuleringen, som Wisén och Lindblom (2004, 
s. 167) menar är nödvändigt för att uppnå framgång.  
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8 Slutsats 
I detta kapitel redovisas de slutsatser som har kunnat dras utifrån resulta-
tet av undersökningen. Slutsatserna skall även svara på undersökningens 
syfte undersökningsfrågor. Kapitlet innehåller även rekommendationer. 
 
Vad vi kan se av analysen är att upplevelsen av måluppfyllelsen av de upp-
satta målen varierar. Styrgruppen har generellt sett en mer positiv bild av 
måluppfyllelsen än personalen på centret, vilket vi tror beror på att styr-
gruppen har varit med ända från början och är mer medveten om målen och 
har levt närmre dem än vad de anställda har gjort. Vidare tror vi att med-
lemmarna i styrgruppens särskilda ställning som chefer i organisationen 
kan ha påverkat deras inställning till resultatet i positiv riktning. 
 
Vi anser att de flesta mål är uppfyllda, men även för några av dessa mål 
finns det en del kvar att jobba med. Vidare menar vi att några mål är upp-
fyllda för den aktuella tidsperioden samt att bättre måluppfyllelse går att 
nås genom anslutandet av fler myndigheter.  
 
Nu när servicecentret har bytt huvudman till RPS anser vi att det vore bra 
om nya mål sattes upp, även om några av de ’gamla’ målen bör finnas kvar. 
En del mål måste leva vidare eftersom de inte är uppfyllda. Dessutom finns 
det några mål, som exempelvis moderna administrativa funktioner för eko-
nomi och personal, som vi tror kommer att vara ständigt aktuella.  
 
Beträffande tidsperioden anser vi att projektet borde ha haft en längre tids-
period på sig för att hinna uppfylla framför allt effektmålen. Vi menar att 
det troligen tar minst ett till två år innan det syns några större effekter av 
målen. Vi menar samtidigt att det är bra att ha en kort deadline och att vara 
lite stressad, då vi tror att det kan ha en motiverande effekt på personalen. 
Om projektet hade haft en längre tidsperiod på sig att uppfylla målen menar 
vi att resultatet troligen hade skjutits upp och det hade förmodligen tagit 
längre tid innan målen uppnåtts. Vi tror därmed att tiden som var avsatt för 
att uppnå målen var lagom lång, men att framför allt effektmålen hade be-
hövt en längre tidsperiod för att hinna uppfyllas. Vidare tror vi att genom 
att uppfylla projektmålen så uppfylls även effektmålen på sikt och då alla 
projektmålen ännu inte är uppfyllda kan man enligt oss inte heller räkna 
med att effektmålen skall vara uppfyllda.  
 
För att lättare uppnå målen anser vi att dessa bör utformas utifrån några kri-
terier för målformulering, som till exempel SMART-kriterierna. Görs inte 
detta tror vi att målen lättare bli svårtolkade, otydliga och svårare att uppnå. 
Bland respondenterna märkte vi också av denna otydlighet och att flera mål 
kunde tolkas olika. Organisationen säger sig ha utgått från SMART-
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kriterierna, men vi tycker inte att de har lyckats fullt ut. Målen skall enligt 
dessa kriterier vara specifika, mätbara, uppnåeliga, relevanta och tidsbase-
rade, men vi kan inte se att något mål uppfyller alla dessa kriterier. Där-
emot menar vi att alla mål uppfyller något eller några av kriterierna Löf-
ving sade att SMART-kriterierna skall gälla projektmålen och inte effekt-
målen, men vi anser att de skall gälla alla då vi annars tror att måluppfyllel-
sen inte blir lika bra. Vi tycker även att målen skall vara enklare och lättare 
att förstå, vilket hör ihop med tydligheten, som underlättar att arbeta efter 
dessa mål.  
 
Trots att en del mål enligt oss är otydliga, svårmätta och inte så väl förank-
rade har organisationen ändå kommit ganska långt med måluppfyllelsen. Vi 
menar att även om alla mål på sikt kommer att uppfyllas kvarstår frågan om 
hur de skall mätas. Vi menar att man i projektet från början noggrant borde 
ha tänkt igenom hur målen skall mätas, varför vi rekommenderar polisvä-
sendet såväl som andra organisationer att i framtiden sätta upp riktlinjer för 
hur målen skall mätas. Därmed anser vi också att mer tid borde läggas ner 
på hur målen skall formuleras. 
 
Måluppfyllelsen 
Vad gäller måluppfyllelsen för effekt- och projektmålen har den som tidi-
gare nämnts varierat. De mål som vi anser vara uppfyllda i dagsläget är:  
 

• Förbättrad effektivitet genom skalfördelar, standardisering och pro-
cessorientering. 

• Samordna den löpande EA/PA-verksamheten för polismyndigheterna 
i Östergötlands, Jönköpings och Södermanlands län och SKL i hu-
vudsak enligt förslagen i IBM:s rapport. 

• Utreda hur ansvars- och uppgiftsfördelningen mellan Servicecentret 
och andra organisatoriska enheter med angränsande uppgifter vid 
myndigheterna skall se ut. Projektet skall tydliggöra behovet av stöd-
jande personal för Servicecentret vid de fyra myndigheterna och des-
sa personers mest lämpliga anställningsmyndighet. 

• Utreda personalkonsekvenserna inklusive de arbetsrättsliga förhål-
landena av genomförandet. 

• Utreda modellen för finansiering av verksamheten och formerna för 
modellen. 

• Fastställa behovet vad gäller bemanning och aktivt delta i rekryte-
ringsprocessen. 

• Utforma och anpassa lokalerna. 
 
Målet om förbättrad effektivitet anser vi kan delas in i tre delar. Rörande 
standardiseringen har centret sett över rutiner och enligt oss lyckats väl 
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med att få det så lika som möjligt för alla myndigheterna. Skalfördelar me-
nar vi har uppstått genom att kompetensen inom ekonomi- och personal-
administration från de fyra myndigheterna har samlats på ett ställe, där per-
sonalen blir experter på sina respektive områden. Dessa skalfördelar tror vi 
kommer att bli större genom anslutningen av fler myndigheter. Processerna 
har centret sett över och rutinbeskrivningar har gjorts, vilket enligt oss har 
inneburit att verksamheten har blivit mer processorienterad. Detta har i sin 
tur lett till en ökad effektivitet då de delar som inte längre behövs har ren-
sats bort (till exempel onödigt pappersarbete). Vi anser därmed att detta 
mål är uppfyllt så långt det går i dagsläget. 
 
Vad gäller samordningen ser vi detta som en effekt av upprättandet av 
centret genom att de har dragit in på ekonomi- och personaladministration 
och samlat personal på centret. Vi anser i likhet med styrgruppen och per-
sonalen om att detta mål är uppfyllt.  
 
Beträffande målet om ansvars- och uppgiftsfördelningen anser vi att orga-
nisationen har kommit så långt som den kan med detta i dagsläget. Även 
detta mål är uppdelat i tre delar. Den första delen; utreda ansvar- och upp-
giftsfördelningen anser vi vara uppfylld i och med att gränsdragningar har 
tagits fram. Det är dock viktigt att dessa fungerar också. I intervjuerna har 
det framkommit att det har uppstått vissa oklarheter om vem som skall göra 
vad ute på myndigheterna och centret. Vi anser att detta mål är för enkelt 
formulerat, då det är formulerat som att projektet skall ’utreda’ något och 
inte till exempel handlar om att verkställa. Fokus ligger därmed enligt oss 
inte på att åstadkomma något, utan på själva processen. Den andra delen av 
målet; att tydliggöra behovet av stödjande personal anser vi också vara 
uppfylld i det avseendet att personalen på centret har kontaktpersoner ute 
på myndigheterna som de kan kontakta. I framtiden tror vi att det även 
kommer att bli aktuellt med en sekreterare/assistent som servar personalen 
på centret, varför detta mål troligen kommer att bli aktuellt igen i framti-
den. Vad gäller den mest lämpliga anställningsmyndigheten menar vi att 
denna del av målet är uppfyllt i och med övergången till RPS. Vi tror att så 
länge fler myndigheter ansluter sig kommer ansvars- och uppgiftsfördel-
ningen att behöva ses över, liksom behovet av stödjande personal. 
 
Vi anser att målet att utreda personalkonsekvenserna är uppfyllt då perso-
nal har omplacerats, gått i pension eller övergått till centret. Vi menar dock 
att organisationen i framtiden bör se över hur de skall agera om en situation 
uppstår där en stor andel av de berörda från de anslutande myndigheterna 
vill flytta över till centret, så att en övertalighet uppstår. Även om detta inte 
skulle bli aktuellt menar vi att det är bra att var förberedd på denna situa-
tion så att de inte står med skägget i brevlådan. 
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Vad gäller målet om att utreda finansieringsmodell, har en modell för fi-
nansiering tagits fram, vilket gör att även detta mål är uppfyllt. Dock kan 
man tycka att det är lite märkligt att de inte utredde detta från början, då de 
nu har en tillfällig modell tills de hittar en bättre. De har utrett en finansie-
ringsmodell så i det avseendet är målet uppfyllt, men denna modell är inte 
helt optimal och rättvisande, varför man kan fundera på i vilken grad mål-
uppfyllelse har uppnåtts.  
 
Bemanningsbehovet fastställdes tidigt i projektet och i och med att det blev 
en utvidgning och övergång av verksamhet uppstod inte något behov av 
någon rekryteringsprocess med undantag för rekryteringen av projektleda-
ren. Detta mål anser vi vara uppfyllt så långt det går i dagsläget, men det är 
fortfarande aktuellt då det pågår en rekrytering inför höstens anslutningar 
av nya myndigheter, varför även detta mål lever vidare.  
 
Vad gäller lokalerna anser vi detta mål vara uppfyllt i nuläget då både vi 
och samtliga respondenter anser att lokalerna har anpassats väl till verk-
samheten och att personalen trivs. Att lokalerna har varit stora ser vi som 
en fördel, då de har lite att växa i. Vi menar dock att detta mål åter kommer 
att bli aktuellt i framtiden då centret skall byta lokal i januari 2007.  
 
De mål som vi bedömde inte vara helt uppfyllda idag är: 

• Moderna administrativa funktioner ekonomi och personal 
• Utreda behovet av systemstöd 
• Frigöra resurser till den operativa verksamheten 

 
Målen moderna administrativa funktioner och att utreda behovet av sy-
stemstöd handlar båda om systemen, även om begreppet funktion är lite 
bredare. Vi anser att projektet har kommit långt med måluppfyllelsen av 
dessa mål. För att vi skall anse att de har moderna och bra system bör cent-
ret dock även gå över till ett enda ekonomisystem istället för dagens två 
samt utnyttja de möjligheter som internet ger, vilket inte görs idag. Vidare 
ställer vi oss frågande till om systemen verkligen kan anses som moderna 
då det har varit så mycket problem med systemen och meningen väl är att 
tekniken skall bli bättre och bättre. Vi anser vidare att det inte räcker med 
att behovet av systemstöd är utrett, utan lika viktigt är att systemen verkli-
gen fungerar, vilket det inte alltid gjort hittills. Vidare menar vi att moderna 
administrativa funktioner även omfattar sättet att arbeta, vilket vi anser vara 
uppfyllt genom upprättandet av centret som vi ser som ett modernt sätt att 
organisera verksamheten på.  
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Eftersom samtliga av de uppsatta målen var tänkta att uppfyllas under ett 
år, innan projektet avslutades anser vi att målet med att frigöra resurser till 
den operativa verksamheten ännu inte har uppfyllts. Detta är också ett mål 
som enligt oss behöver längre tid än ett år för att kunna uppfyllas. Då samt-
liga respondenter ansåg att målet innebar att resurser skall frigöras som le-
der till fler poliser ute på gatorna, var det enligt oss inte rimligt att hinna 
uppnå målet inom ett år. Målet är däremot uppfyllt i det avseendet att en 
del av den administrativa personalen ute på myndigheterna har omplacerats 
till den operativa verksamheten. Exempelvis har några anställda som tidi-
gare arbetade med administration omplacerats till sådana områden som till-
hör kärnverksamheten. Detta innebär att det har frigjorts resurser till den 
polisiära verksamheten, men detta har troligen inte fått någon effekt på an-
talet poliser ännu. Vi anser att centret har kommit en bit på väg med detta 
mål, men det är ännu inte helt uppfyllt. Vi menar att detta är ännu ett av de 
mål som måste leva vidare. Mer resurser kommer att frigöras i takt med att 
fler myndigheter ansluter sig till centret. 
 
Sammanfattningsvis har vi kommit fram till att det tog för lång tid innan 
projektet kom igång, att det inte är bra att ta in nya myndigheter vid årsskif-
ten, att det är bra att ta in myndigheter successivt och inte allt för många på 
en gång. Vi anser vidare att målen inte har varit tillräckligt förankrade 
bland personalen och att målen inte uppfyller de kriterier som bör ställas på 
målformuleringen. Vidare menar vi att det är bättre att vara överbemannade 
snarare än underbemannade i början av projektet för att minska stressen 
och att det tar tid för personalen att komma in i de nya rutinerna. 
 
Som framgår av ovanstående resonemang är det åtta av elva mål som vi 
bedömer vara helt uppfyllda i nuläget och att tre mål ännu inte är helt upp-
fyllda.  
 
8.1 Diskussion kring studiens kunskapsbidrag 
Som framgår av vårt syfte har vi velat ge ett kunskapsbidrag framför allt 
kring hur mål kan uppnås. Vår syn på kunskapsbidrag är att det dels kan 
vara ny kunskap och dels utveckling av befintlig kunskap. Vidare menar vi 
att problematisering av kunskap också kan utgöra ett kunskapsbidrag.  
 
Utöver den utvärdering av den upplevda måluppfyllelsen som vi tror att 
Polisen och SKL kommer att ha stor nytta av anser vi att vi även har pro-
blematiserat nödvändigheten av att målen måste vara förankrade i organisa-
tionen. Här kan vi se en tydlig spänning mellan empiri och teori. I teorin 
framställs detta som ett krav för att nå en bra måluppfyllelse, medan vår 
empiriska undersökning har visat att det går att uppnå en god måluppfyllel-
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se trots att målen inte är förankrade bland personalen. Vidare har vi pro-
blematiserat nödvändigheten av att mål måste formuleras enligt de kriterier, 
exempelvis SMART-kriterierna, som teorin beskriver. Vår empiriska un-
dersökning har här visat att målformuleringen för de mål som är uppsatta 
för projektet inte uppfyller dessa kriterier särskilt väl, men projektet har 
som tidigare nämnts ändå lyckats bra med måluppfyllelsen. Detta hindrar 
dock inte att organisationen försöker att sätta upp mål som uppfyller krite-
rierna för hur mål bör formuleras.  
 
8.2 Förslag till fortsatta studier 
Vi anser att det finns ett positivt samband mellan en bra målformulering 
och en god måluppfyllelse, men har förstått att det även finns andra fakto-
rer som påverkar måluppfyllelsen. Vi tror exempelvis att det finns ett posi-
tivt samband mellan processen och resultatet, varför en studie om hur resul-
tatet påverkas av processen är intressant att studera vidare.  
 
Vidare rekommenderar vi Polisen att när samtliga myndigheter har anslutit 
sig till centret utvärdera hur det har gått, både vad gäller processen och re-
sultatet. 
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Bilaga 1 Karta över landets polismyndigheter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1: Karta över Sveriges 21 polismyndigheter  
(efter RPS, 2005c, s. 6) 
 
Notera att indelningen av polismyndigheterna är densamma som länsindel-
ningen i Sverige. 
 
 
 

Södermanlands län (D län) 

Östergötlands län (E län) 

Jönköpings län (F län) 
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Bilaga 2a Intervjuguide Charlotte Lundgren, 
projektledare och chef för servicecentret 

tisdagen den 1 mars 2005  
 

Om servicecentret 
 

1) Du är projektledare och chef för servicecentret.  
 

a) Hur ser du på din roll i projektet och vad är din uppgift? 
 
b) Vad arbetade du med innan du började med detta?  

 
c) Vad har du för utbildningsbakgrund? 

 
2) Vad ser du som det viktigaste syftet med att upprätta service-

centret? 
 
3) Kan du berätta lite kort om bakgrunden till varför Polisen ville 

upprätta ett servicecenter?  
 

a) Vilka var tankegångarna bakom beslutet? 
 
b) Vem tog initiativet till att etablera ett servicecenter? 
 
c) När beslutades att servicecentret verkligen skulle bli av? 

Vilka var med vid beslutet? 
 

4) Vilka för- och nackdelar ser du med upprättandet av service-
centret jämfört med hur situationen var innan? 

 
5) Var den personal som nu arbetar på servicecentret delaktiga i 

projektarbetet och i så fall på vilket sätt? 
 

6) Har det upprättats något serviceåtagande mellan myndigheterna 
och servicecentret? 

 
      När gjordes det? 
 
7) Hur ofta träffas styrgruppen?  
 

Vilka är med i styrgruppen? 
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8) IBM har räknat ut att det finns en besparingspotential på 13 
miljoner kronor om servicecentret genomfördes. Hur ser du på 
det påståendet? 
 

9) Vari ligger de främsta möjligheterna till besparingar tror du? 
 

Måluppfyllelse 
 
10) Vi skulle vilja diskutera de effektmål som har satts upp för pro-
jektet. De effektmål som satts upp är följande: 

 
• Frigöra resurser till den operativa verksamheten 
• Förbättrad effektivitet genom skalfördelar, standardisering och 

processorientering 
• Moderna administrativa funktioner för ekonomi och personal 

 
a) Vem har satt upp effektmålen för servicecentret och när sat-

tes de upp?  
 
b) Hur var tanken med dessa? 
 
c) Vet du något om hur målformuleringsprocessen gick till?  
 
d) Vad lägger du in i effektmålen? Vad menar du till exempel 

med moderna administrativa funktioner? 
 
e) De mål ni har satt upp kan sägas vara sådana som alla kan 
ställa upp på. Tror du att målformuleringsprocessen kan ha va-
rit någon slags kompromiss där man inte har velat sätta mer de-
taljerade mål för att ingen ska misstycka eller hur ser du på det 
hela? Tror du att det kan vara någon sådan tanke som ligger 
bakom och att det är därför som målen kan uppfattas som lite 
vaga. 

 
11) Effektmålen har sedan brutits ner i ett antal projektmål. Vi 
skulle vilja gå igenom dessa projektmål med dig och skulle vilja att 
du talar om vad dessa mål innefattar och rent konkret innebär samt 
hur långt du anser att ni har kommit med dessa mål. 
 
• Samordna den löpande EA/PA-verksamheten för Polismyndig-

heterna i Östergötlands, Jönköpings och Södermanlands län och 
SKL i huvudsak enligt förslagen i IBM:s rapport. 
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• Utreda hur ansvars- och uppgiftsfördelningen mellan Service-
centret och andra organisatoriska enheter med angränsande 
uppgifter vid myndigheterna skall se ut. Projektet skall tydliggö-
ra behovet av stödjande personal för Servicecentret vid de fyra 
myndigheterna och dessa personers mest lämpliga anställnings-
myndighet. 

 
Det här med anställningsmyndighet har vi förstått är Polismyn-
digheten i Östergötland. Fanns det någon särskild anledning till 
beslutet att ha denna som anställningsmyndighet? 
 

• Utarbeta rutiner för myndigheternas inflytande på centrets 
verksamhet, både vad gäller myndigheternas gemensamma led-
ningsforum och i den mer dagliga verksamheten. 

 
• Utreda personalkonsekvenserna inklusive de arbetsrättsliga för-

hållandena av genomförandet. 
 
Har du någon uppfattning om hur stor andel av dem som har blivit 
tillfrågade om arbete som har tackat ja? 
 
Vad arbetar de som inte följde med till projektet med nu? 
 
• Utreda modellen för finansiering av verksamheten och formerna 

för modellen. 
 
• Utreda behovet av systemstöd. 

 
Vilka av dessa system användes även tidigare och vilka är nya? 
 
• Fastställa behovet vad gäller bemanning och aktivt delta i rekry-

teringsprocessen. 
 
Hur ser du på sikt på bemanningen? Tror du att ni kommer att an-
ställa fler personer i framtiden? 
 
Vad är beslutat och har sagts gällande utvidgningen? 
 

• Utforma och anpassa lokalerna. 
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Efterföljande av IBM:s rekommendationer 
 

12) IBM rekommenderade att minimera avvikelserna från deras 
förslag. Är det några avvikelser som ni medvetet har gjort? I så fall, 
vilka? 
 
13) Vi har noterat vissa avvikelser från IBM:s rekommendationer 
och skulle vilja att du kommenterade dessa: 
 
a) Har ni gjort någon intressentanalys? 
 
b) Finns det någon hemsida för servicecentret? 
 
c) Ni valde att starta servicecentret med två myndigheter trots 
IBM:s rekommendation att börja med en myndighet. Vad var an-
ledningen till detta? 
 
14) Har det gjorts någon regelbunden riskanalys för projektet? 
 
15) Har e-fakturering införts och i så fall när? (Rekommendation 
att börja med det samtidigt som servicecentret startade)  
 

a) Har det skett någon förändring i antalet leverantörer respek-
tive fakturor sedan servicecentret startade? 

 
b) Finns det ett gemensamt telefonnummer och e-mail till servi-

cecentret? 
 
c) Hur fungerar systemadministrationen? Vem har hand om 

det? 
 

d) Finns det någon sekreterar- och assistentservice på service-
centret? 

 
e) IBM rekommenderade en utvärdering av verksamheten ut-

ifrån dels ett kundperspektiv (anställda och chefer) på re-
spektive myndighet, dels ett personalperspektiv. Har det 
gjorts eller kommer att göras? 
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Bilaga 2b Kompletterande intervju  
med Charlotte Lundgren 

chef för servicecentret 
fredagen den 13 maj 2005 

 
1) Hur upplevde du att övergången till den nya verksamheten fun-

gerade?  
 

Var det lagom att hålla på en månad med två myndigheter innan 
de andra tillkom eller hade ni behövt längre tid? 
 
Så här i efterhand, skulle du vilja att ni hade gjort något annor-
lunda?  

 
2) Vilka förväntningar hade du på servicecentret innan det starta-

de? Har dessa förväntningar infriats? 
 

3) I slutrapporten såg vi två ytterligare namn utöver dig och myn-
dighetscheferna; Sylvan Appelgren (ST) och Ann-Sofie Löth 
(EKB, RPS). Har de varit med i styrgruppen under hela projekt-
tiden? 

 
5) I slutrapporten står det att projektet inte omfattar införandet av 
Agresso och Palassos tid- och egenrapportering då dessa ses som in-
leveranser till projektet. Vad var tankarna bakom detta?  
 
6) Har ni infört Egenrapportering på servicecentret än?  
 
7) Är det några saker som har hänt under projektets gång som ni 
inte hade förutsett? 

 
8) Hur har det känts att komma utifrån och gå in och leda det här 

projektet? Ser du det främst som en fördel eller nackdel att inte 
ha någon bakgrund inom Polisen sedan tidigare? 

 
9) Har ni upplevt någon osäkerhet och några risker i projektet?  
 

Vilka ser du som de största riskerna med att upprätta ett servi-
cecenter? 

 
Fanns det någon risk att projektet skulle misslyckas? 
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I slutrapporten står det att en risk bl.a. är att den planerade 
rationaliseringen uteblir p.g.a. att myndigheterna inte ändrar 
arbetssätt och genomför de kompetensomställningar som krävs? 
Vad brister de i och kommer detta att åtgärdas? 
 

10) Är det någonting som du i efterhand känner att ni borde ha     
gjort annorlunda vad gäller projektet om du får vara lite efterklok? 
 

Tycker ni att projektet har löpt på i lagom tempo?  
 

Hur tror du att personalen har uppfattat det hela? 
 

11) Anser du att ni har följt den tidsram som har satts upp för 
projektet? 

 
Har ni gjort några justeringar av tidsplanen under projektets 
gång? 
 
Har några av milstolparna ändrats/flyttats fram? 

 
12) Har du märkt några kostnadsbesparingar av de föränd-

ringar som har skett och i så fall vilka? 
 
13) Har ni lyckats hålla projektbudgeten?  

 
Projektbudgeten var på 2,5 miljoner kronor. För vilken tidsperi-
od gäller denna budget? 

 
14) Har ni märkt några kulturskillnader mellan myndigheter-

na? Har detta inneburit några problem för samordningen? 
     (nytt tänkande, fokus på kundservice, nya strukturer etc.) 

 
15) Vilka slags utvärderingar och uppföljningar har gjorts, och 

i så fall när? 
 
16) Har ni gjort några kvalitetsuppföljningar? 

 
17) Upplever du att ni har planerat tillräckligt? 

 
18) Har du märkt av någon förändrad kompetens sedan servi-

cecentret bildades?  
 

Har personalen fått tillgång till någon kompetensutveckling?  
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Har personalen fått någon utbildning i kundservice och 
kvalitetsfrågor? 

 
19) Teorin kring servicecenter säger att det är vanligt att det 

uppstår en minskad effektivitet när servicecentret precis har 
startat, bland annat på grund av personalbesparingar. Var det 
något som ni märkte av? 

 
20) Vilka för- och nackdelar ser du med målstyrning som styr-

metod för servicecentret? 
 

21) När är det sagt att målen skall vara uppfyllda? I maj 2005 
när projektet avslutas eller ett år efter att servicecentret starta-
de? Vad är det som gäller? 

 
22) Kan ni se att målen har haft en motiverande effekt på per-

sonalen? 
 
23) Har ni märkt av att personalen arbetar efter de här målen? 

Upplever du att målen har en styrande funktion på personalen? 
 

24) Har personalen fått vara med och tycka vad gäller formule-
ringen av målen? 

 
 
Måluppfyllelse 
 
25) Vad har du för uppfattning om antalet mål (tre effektmål 

och åtta projektmål)? Är det lagom många tycker du? 
 
26) Det finns ett antal kriterier för vad som utgör bra mål. Mål 

skall enligt teorin vara mätbara, utmanande, tydliga, relevanta, 
tolkas på samma sätt av alla, uppnåeliga, påverkbara av dem 
som skall uppfylla målen. Vi skulle vilja att du kommenterar hu-
ruvida dessa kriterier är uppfyllda. 

 
a) Anser du att målen är mätbara? 

 
b) Anser du att målen är utmanande? 

 
c) Anser du att målen är relevanta? 

 
d) Anser du att målen enbart kan tolkas på ett sätt? 
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e) Anser du att målen är uppnåeliga? 

 
f) Anser du att målen har gått att påverka för dem som är satta att 
arbeta för att målen uppfylls? 

 
g) Anser du att de mål som har satts upp är tydliga? 
 
Har du märkt något av att personalen har upplevt att målen är 
otydliga? 
 
h) Anser du att målen är önskvärda och accepterade av flertalet? 

 
27) Om mål är otydliga kan de utgöra ett hinder för måluppfyl-

lelse. Har du märkt något av att personalen har upplevt att må-
len är otydliga? 

 
28) Anser du att målen är väl förankrade i organisationen? 
 
När vi intervjuade personalen på servicecentret verkade det som 
om de inte var särskilt insatta i målen och att dessa mål inte var nå-
got som de över huvud taget tänkte på. Hur kommenterar du det? 

 
29) Vi skulle vilja diskutera de effektmål som har satts upp för 

projektet. När vi intervjuade dig i mars fick du svara på vad må-
len innebar så det tänker vi inte fråga igen då vi inte tror att det 
har förändrats så mycket. Däremot sa du att det då var för tidigt 
att säga hur långt ni hade kommit med måluppfyllelsen. Nu när 
projektet har avslutats skulle vi vilja höra hur du ser på målupp-
fyllelsen. 

 
De effektmål som satts upp är följande: 

 
• Frigöra resurser till den operativa verksamheten 
• Förbättrad effektivitet genom skalfördelar, standardisering och 

processorientering 
• Moderna administrativa funktioner för ekonomi och personal 

 
Hur långt anser du att ni har kommit med måluppfyllelsen av ef-
fektmålen? 
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30) Har målen varit desamma hela tiden eller har innebörden 

av målen förändrats med tiden? 
 

33) Effektmålen har sedan brutits ner i ett antal projektmål. Vi 
skulle vilja gå igenom dessa projektmål med dig och skulle vilja att 
du talar om vad dessa mål innefattar och rent konkret innebär samt 
hur långt du anser att ni har kommit med dessa mål. 
 
• Samordna den löpande EA/PA-verksamheten för polismyndig-

heterna i Östergötlands, Jönköpings och Södermanlands län och 
SKL i huvudsak enligt förslagen i IBM:s rapport. 

 
• Utreda hur ansvars- och uppgiftsfördelningen mellan Service-

centret och andra organisatoriska enheter med angränsande 
uppgifter vid myndigheterna skall se ut. Projektet skall tydliggö-
ra behovet av stödjande personal för Servicecentret vid de fyra 
myndigheterna och dessa personers mest lämpliga anställnings-
myndighet. 

 
           Vad anser du om bytet av anställningsmyndighet till RPS?  
 

Var Polismyndigheten i Östergötlands län som anställningsmyn-
dighet något kortsiktigt alternativ? Anser du nu i efterhand att 
det hade varit bättre att från början ha valt RPS som anställ-
ningsmyndighet? 

 
• Utarbeta rutiner för myndigheternas inflytande på centrets 

verksamhet, både vad gäller myndigheternas gemensamma led-
ningsforum och i den mer dagliga verksamheten. 

 
• Utreda personalkonsekvenserna inklusive de arbetsrättsliga för-

hållandena av genomförandet. 
 
• Utreda modellen för finansiering av verksamheten och formerna 

för modellen. 
 

Vilka är det som har önskemål om att övergå till en köp/sälj-
modell? Vad finns det för för- och nackdelar med att använda 
anslagsberäkning respektive köp/sälj-modellen? Vad är anled-
ningen till intresset att byta till köp/sälj-modell? 

 
Vad är sagt angående finansieringen i framtiden? 
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Hur avgörs hur mycket myndigheterna ska betala för service-
centrets verksamhet? 

 
• Utreda behovet av systemstöd. 

 
• Fastställa behovet vad gäller bemanning och aktivt delta i rekry-

teringsprocessen. 
 

Hur ser du på sikt på bemanningen?  
 
• Utforma och anpassa lokalerna. 

 
34) Vilket eller vilka av målen tycker du är viktigast?  
 
Finns det någon angelägenhetsordning på målen? 
 
Framtid 
 
35) Hur ser du på möjligheten att vidmakthålla en hög nivå på mål-
uppfyllelsen även efter att projektet har avslutats (och alla mål har 
uppfyllts)? 
 
36) Vad anser du måste göras för att vidmakthålla en hög nivå på 
måluppfyllelsen? 

 
37) Vet du något om hur RPS kommer att styra verksamheten? 
 
38) Hur ser du på framtiden och anslutandet av nya myndighe-

ter?  
 

Vad är beslutat och har sagts gällande utvidgningen? 
 
39) Vad händer nu när RPS har tagit över?  

 
Kommer en ny styrgrupp upprättas och vilka tror du i så fall kom-
mer att vara med i den?  
 
Kommer nya mål formuleras och vad händer med de ”gamla”?  
 
Kommer RPS att göra regelbundna uppföljningar?  
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40) Är det någon speciell lärdom som ni har dragit av det som 
hittills har skett som ni kommer att ta med er i den framtida ut-
vidgningen av verksamheten? Är det något som ni tänker göra 
annorlunda i fortsättningen? 

 
41) Vad anser du om att ta in nya myndigheter vid ett årsskifte som 
ni gjorde med Jönköping och Södermanland? 

 
42) Hur kom det sig att verksamheten ska flytta till ett annat 

ställe i Linköping? Vem är det som har bestämt det? 
 

Finns det inte ganska gott om utrymme på garnisonsområdet? Vi har 
förstått att det skulle få plats 60 personer i nuvarande lokaler och att 
ni dessutom hade tjing på ytterligare en våning. Vems var förslaget att 
flytta till andra lokaler? Vad tycker ni om det? 
 

43) Upplever du den förändring som har skett som en stor för-
ändring för organisationen? 

 
Hur upplever du personalens syn på de förändringar som har 
skett?  

 
Har du känt av att personalen upplever någon oro för framtiden 
etc.? 

 
44) Hur kommer din roll på servicecentret att se ut i framti-

den? 
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Bilaga 3 Intervjuguide för personalen på servicecentret 
 

Bakgrund 
 

1) Kan du beskriva dina arbetsuppgifter och hur en normal ar-
betsdag ser ut för dig? 

 
2) Hur upplever du din arbetssituation?  

 
Hur stor möjlighet har du att själv fatta ett beslut och ta egna 
initiativ? Hur stor flexibilitet anser du att du har i ditt arbete? 

 
3) Vad arbetade du med innan du började på servicecentret?  

(Var någonstans och med vilka arbetsuppgifter?) 
 

Har du någon tidigare erfarenhet av att arbeta i projekt? 
 
4) Vad har du för utbildningsbakgrund? 

 
5) Har du varit delaktig i planerandet och genomförandet av pro-

jektet och i så fall på vilket sätt? 
 

6) Hur har du upplevt bytet av arbetsplats och att få nya kolleger 
från andra myndigheter? 

 
Hur upplevde du den s.k. ”rekryteringsprocessen” till service-
centret?  
 
När fick du klart för dig att du skulle jobba på servicecentret? 
 
Har ni haft några team building-aktiviteter eller andra sociala 
aktiviteter av något slag? 
 
Vilken myndighet arbetar du mot? 
 
Är du kontaktperson för någon myndighet? 
 

7) Hur upplever du att kontakten med myndigheterna fungerar? 
 

Besöker du myndigheten någon gång (eller besöker någon från 
myndigheten dig)? 
 
Hur sker vanligtvis kontakten med myndigheten? 
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Ser du något problem i att du sitter långt från själva verksamhe-
ten? 
 
Hur mycket information har du fått om hur verksamheten 
kommer att se ut i framtiden? 
 
Hur mycket information fick du innan servicecentret startade 
sin verksamhet? 

 
Om servicecentret 
 
8) Vad ser du som det viktigaste syftet med att upprätta service-

centret? 
 
9) Vilka för- och nackdelar ser du med upprättandet av service-

centret jämfört med hur situationen var innan? 
 

10) IBM har räknat ut att det finns en besparingspotential på 
13 miljoner kronor om servicecentret genomfördes. Vari ligger 
de främsta möjligheterna till besparingar tror du? 

 
11) Om servicecentret inte hade blivit av, tror du ändå att någ-

ra besparingar hade skett, och i så fall vilka? 
 

Måluppfyllelse 
 
10) Vi skulle vilja diskutera de effektmål som satts upp för projek-
tet. De effektmål som satts upp är följande: 

 
• Frigöra resurser till den operativa verksamheten 
• Förbättrad effektivitet genom skalfördelar, standardisering och 

processorientering 
• Moderna administrativa funktioner för ekonomi och personal 

 
a) Vad lägger du in i dessa effektmål? Vad menar du till ex-

empel med att frigöra resurser till den operativa verksam-
heten? 

 
b) Tycker du att de mål som har satts upp är bra eller hade 

du hellre sett några andra mål? 
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41) Vi skulle nu vilja att du talar om hur långt ni har kommit i 
måluppfyllelsen av de uppsatta effektmålen.  

 
Kan du redan nu se om ni har kunnat frigöra några resurser el-
ler uppfyllt några av de andra effektmålen? 
 

11) De effektmålen som satts upp kan sägas vara de formella målen. 
Upplever du att det även finns några informella mål som man job-
bar mot, men som inte finns nedskrivna? 

 
12) Effektmålen har sedan brutits ner i ett antal projektmål. Vi 
skulle vilja gå igenom dessa projektmål med dig och skulle vilja att 
du talar om vad dessa mål innefattar och rent konkret innebär samt 
hur långt du anser att ni har kommit med dessa mål. 
 
• Samordna den löpande EA/PA-verksamheten för Polismyndig-

heterna i Östergötlands, Jönköpings och Södermanlands län och 
SKL i huvudsak enligt förslagen i IBM:s rapport. 

 
• Utreda hur ansvars- och uppgiftsfördelningen mellan Service-

centret och andra organisatoriska enheter med angränsande 
uppgifter vid myndigheterna skall se ut. Projektet skall tydliggö-
ra behovet av stödjande personal för Servicecentret vid de fyra 
myndigheterna och dessa personers mest lämpliga anställnings-
myndighet. 

 
• Utarbeta rutiner för myndigheternas inflytande på centrets 

verksamhet, både vad gäller myndigheternas gemensamma led-
ningsforum och i den mer dagliga verksamheten. 

 
• Utreda personalkonsekvenserna inklusive de arbetsrättsliga för-

hållandena av genomförandet. 
 
• Utreda modellen för finansiering av verksamheten och formerna 

för modellen. 
 
• Utreda behovet av systemstöd. 

 
Vilka av de system som används på servicecentret har du använt 
dig av tidigare och vilka är nya för dig? 
 
Har systemen fungerat som de ska?  
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    Har det varit några inkörsproblem?  
 
Har det varit några problem med övergången till e-fakturering? 
 
Vet du vem du ska kontakta om det uppstår några problem med sy-
stemen? 
 
Om det har uppstått några problem med systemen, har de då kun-
nat lösas snabbt? 
 
Har du fått någon utbildning i systemen eller har du fått lära dig på 
egen hand? 
 
Har du fått någon utbildning i modulen Egenrapportering i Palas-
so? 
 
• Fastställa behovet vad gäller bemanning och aktivt delta i rekry-

teringsprocessen. 
 
• Utforma och anpassa lokalerna. 

 
Tycker du att lokalerna har anpassats tillräckligt till er verksam-
het? Har du några förslag på förbättringar vad gäller lokalerna? 
 
13) Vilka av ovanstående mål anser du har varit viktigast och har 
prioriterats? Hur avgörs vilka mål som är viktigare än andra? 
 
14) Vad tror du om möjligheten att hinna uppfylla alla mål innan 
projektet är tänkt att avslutas i maj 2005? 
 
15) På vilket sätt märker du av utvärderingen av måluppfyllelse?  
 
Vilka slags utvärderingar och uppföljningar har gjorts, och när? 
 
16) Hur ser du på möjligheten att vidmakthålla en hög nivå på mål-
uppfyllelsen även efter att projektet har avslutats (och alla mål har 
uppfyllts)? 
 
Vad anser du måste göras för att vidmakthålla en hög nivå på mål-
uppfyllelsen? 
 
Har du någon uppfattning om hur måluppfyllelsen kan bli bättre i 
framtiden? 
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17) Ni valde att starta servicecentret med två myndigheter, Polis-
myndigheten i Östergötlands län och SKL och sedan låta Polismyn-
digheten i Södermanlands och Jönköpings län komma senare. Hur 
tycker du att det har fungerat?  
 
Tror du nu i efterhand att det hade varit bättre att göra på något 
annat sätt? (t.ex. vänta längre innan Södermanland och Jönköping 
tillkom) 
 
18) Endast till personalen på ekonomiavdelningen: 
Om vi har förstått det rätt så infördes e-fakturering i april 2004. 
Hur tycker du att övergången till e-fakturering har fungerat?  
 
Har det funnits några problem? 
 
19) Endast till personalen på ekonomiavdelningen: 

Har du märkt någon förändring i antalet leverantörer respektive 
fakturor sedan servicecentret startade?  
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Bilaga 4 Intervjuguide för myndighetscheferna 
 

Bakgrund 
 

1) Hur många anställda är ni på myndigheten? Hur många av des-
sa är poliser? 

 
2) Hur stor är myndighetens budget? 

 
3) På vilket sätt har du varit delaktig i planerandet och genomfö-

randet av projektet? 
 

4) Hur ofta träffades styrgruppen och vilken funktion hade ni i 
projektet?  

 
Om servicecentret 

 
5) Vad ser du som det viktigaste syftet med att upprätta service-

centret? 
 
6) Vilka för- och nackdelar ser du med upprättandet av service-

centret jämfört med hur situationen var innan? 
 

7) IBM har räknat ut att det finns en besparingspotential på 13 
miljoner kronor om servicecentret genomfördes, vilket i och för 
sig även innefattar inköp. Vad tror du om rimligheten i detta på-
stående? 

 
Vari ligger de främsta möjligheterna till besparingar tror du? 

 
8) Om servicecentret inte hade blivit av, tror du ändå att några be-

sparingar hade skett, och i så fall vilka? 
 
9) Kan du berätta lite kort om bakgrunden till varför Polisen ville 

upprätta ett servicecenter?  
 

a) Vilka var tankegångarna bakom beslutet? 
 
c) När beslutades att servicecentret verkligen skulle bli av? 
Vilka var med vid beslutet? 
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10) Ser du något problem i att servicecentret sitter en bit från 
själva verksamheten? 
 

11) Vad vet du om hur verksamheten på servicecentret kommer 
att se ut i framtiden? 

 
12) Anser ni att detta med att införa servicecenter är en stor 

förändring? 
 
13) Vilka förväntningar hade du på servicecentret innan det 

startade? 
 
Har dessa förväntningar infriats? 

 
14) Teorin kring servicecenter säger att det är vanligt att det 

uppstår en minskad effektivitet när servicecentret precis hade 
startat på grund av personalbesparingar. Var det något som ni 
märkte av? 

 
Mål och målstyrning 
 

15) Kan ni se att målen har haft en motiverande effekt på per-
sonalen? 

 
16) Har ni märkt av att personalen arbetar efter de här målen? 

Upplever du att målen har en styrande funktion på personalen? 
 

17) Vad har du för uppfattning om antalet mål (tre effektmål 
och åtta projektmål)? Är det lagom många tycker du? 

 
18) Om en organisation har för många mål är det vanligt att 

den tappar fokus och koncentrerar sig på fel saker. Är det något 
som ni har märkt? 

 
19) Har personalen fått vara med och tycka vad gäller formule-

ringen av målen? 
 

20) Det finns ett antal kriterier för vad som utgör bra mål. Mål 
skall enligt teorin vara mätbara, utmanande, tydliga, relevanta, 
tolkas på samma sätt av alla, uppnåeliga, påverkbara av dem 
som skall uppfylla målen. Vi skulle vilja att du kommenterar hu-
ruvida dessa kriterier är uppfyllda. 
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a) Anser du att målen är mätbara? 
 

b) Anser du att målen är utmanande? 
 

c) Anser du att målen är relevanta? 
 

d) Anser du att målen enbart kan tolkas på ett sätt? 
 

e) Anser du att målen är uppnåeliga? 
 

f) Anser du att målen har gått att påverka för dem som är satta att 
arbeta för att målen uppfylls? 

 
g) Anser du att de mål som har satts upp är tydliga? 

 
21) Om mål är otydliga kan de utgöra ett hinder för måluppfyl-

lelse. Har du märkt något av att personalen har upplevt att må-
len är otydliga? 

 
22) Vilka för- och nackdelar ser du med målstyrning som styr-

metod för servicecentret? 
 

23) Har ni upplevt någon osäkerhet och några risker i projek-
tet? I så fall vilka slags risker? 

 
I slutrapporten för projektet står det att en risk bl.a. är att den 
planerade rationaliseringen uteblir p.g.a. att myndigheterna inte 
ändrar arbetssätt och genomför de kompetensomställningar som 
krävs. Vad brister de i och kommer detta att åtgärdas? 
 
Hur har gränsdragningarna mellan myndigheten och servei-
cent4et fungerat? 
 

24) Tycker ni att projektet har löpt på i lagom tempo?  
 

Har det gått för fort eller för långsamt fram?  
 

Hur tror du att personalen har uppfattat det hela? 
 

25) När är det sagt att målen skall vara uppfyllda? I maj 2005 
när projektet avslutas eller ett år efter att servicecentret starta-
de? Vad är det som gäller egentligen? 
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26) Har du märkt några kostnadsbesparingar av de föränd-
ringar som har skett och i så fall vilka? 

 
27) Anser du att målen är väl förankrade i organisationen? 

 
När vi intervjuade personalen på servicecentret verkade det som 
om de inte var särskilt insatta i målen och att dessa mål inte var 
något som de över huvud taget tänkte på. Hur kommenterar du 
det? 

 
28) Har ni märkt några kulturskillnader mellan myndigheter-

na? Har detta inneburit några problem för samordningen? 
 

29) Anser du att ni har följt den tidsram som har satts upp för 
projektet? 

 
Har ni gjort några justeringar av tidsplanen under projektets 
gång? 
 
Endast till länspolismästarna i Södermanlands respektive Jön-
köpings län: 

 
30) Ser du några problem med avståndet mellan servicecentret och 
myndigheten? 

 
31) Kan ni känna att avståndet har gjort att ni har tappat kontrol-
len över servicecentrets verksamhet? 
 
32) Har ni upplevt någon form av ’vi och dom’-känsla gentemot 
servicecentret? 

 
Måluppfyllelse 
 
33)  Vi skulle vilja diskutera de effektmål som satts upp för projek-

tet. De effektmål som satts upp är följande: 
 

• Frigöra resurser till den operativa verksamheten 
• Förbättrad effektivitet genom skalfördelar, standardisering 

och processorientering 
• Moderna administrativa funktioner för ekonomi och personal 
 

34)  Vad lägger du in i dessa effektmål? Vad menar du till exempel 
med att frigöra resurser till den operativa verksamheten? 
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35)  Vi skulle nu vilja att du talar om hur långt ni har kommit i 

måluppfyllelsen av de uppsatta effektmålen.  
 

Kan du redan nu se om ni har kunnat frigöra några resurser el-
ler uppfyllt några av de andra effektmålen? 
 

36)  Vem har satt upp effekt- respektive projektmålen för service-
centret och när sattes de upp?  
 
Vet du något om hur målformuleringsprocessen gick till?  
 

37)  Tycker du att de mål som har satts upp är bra eller hade du 
hellre sett några andra mål? 
 

38)  De mål ni har satt upp kan sägas vara sådana som alla kan stäl-
la upp på. Tror du att målformuleringsprocessen kan ha varit 
någon slags kompromiss där man inte har velat sätta mer detal-
jerade mål för att ingen ska misstycka eller hur ser du på det 
hela? Tror du att det kan vara någon sådan tanke som ligger 
bakom och att det är därför som målen kan uppfattas som lite 
vaga. 

 
39)  Effektmålen har sedan brutits ner i ett antal projektmål. Vi 

skulle vilja gå igenom dessa projektmål med dig och skulle vilja 
att du talar om vad dessa mål innefattar och rent konkret inne-
bär samt hur långt du anser att ni har kommit med dessa mål. 

 
• Samordna den löpande EA/PA-verksamheten för polismyndig-

heterna i Östergötlands, Jönköpings och Södermanlands län och 
SKL i huvudsak enligt förslagen i IBM:s rapport. 

 
• Utreda hur ansvars- och uppgiftsfördelningen mellan Service-

centret och andra organisatoriska enheter med angränsande 
uppgifter vid myndigheterna skall se ut. Projektet skall tydliggö-
ra behovet av stödjande personal för Servicecentret vid de fyra 
myndigheterna och dessa personers mest lämpliga anställnings-
myndighet. 

 
Det här med anställningsmyndighet har vi förstått är Polismyn-
digheten i Östergötland. Fanns det någon särskild anledning till 
beslutet att ha denna som anställningsmyndighet? 
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• Utarbeta rutiner för myndigheternas inflytande på centrets 
verksamhet, både vad gäller myndigheternas gemensamma led-
ningsforum och i den mer dagliga verksamheten. 

 
Hur upplever du att kontakten med myndigheterna fungerar? 

 
• Utreda personalkonsekvenserna inklusive de arbetsrättsliga för-

hållandena av genomförandet. 
 
• Utreda modellen för finansiering av verksamheten och formerna 

för modellen. 
 
• Utreda behovet av systemstöd. 

 
Har systemen fungerat som de ska?  

 
• Fastställa behovet vad gäller bemanning och aktivt delta i rekry-

teringsprocessen. 
 

Hur ser du på sikt på bemanningen? Tror du att ni kommer att 
anställa fler personer i framtiden? 

 
• Utforma och anpassa lokalerna. 

 
Tycker du att lokalerna har anpassats tillräckligt till verksamhe-
ten? Har du några förslag på förbättringar vad gäller lokalerna? 

 
40) Vilka av ovanstående mål anser du har varit viktigast och har 

prioriterats? Hur avgörs vilka mål som är viktigare än andra? 
 
41) Hur ser du på möjligheten att vidmakthålla en hög nivå på mål-

uppfyllelsen även efter att projektet har avslutats (och alla mål 
har uppfyllts)? 

 
42) Vad anser du måste göras för att vidmakthålla en hög nivå på 

måluppfyllelsen? 
 
43) Har du någon uppfattning om hur måluppfyllelsen kan bli bätt-

re i framtiden? 
 
44) Ni valde att starta servicecentret med två myndigheter, Polis-

myndigheten i Östergötlands län och SKL och sedan låta Polis-
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myndigheten i Södermanlands och Jönköpings län komma sena-
re. Hur tycker du att det har fungerat?  

 
45) Tror du nu i efterhand att det hade varit bättre att göra på nå-

got annat sätt? (t.ex. vänta längre innan Södermanland och Jön-
köping tillkom) 

 
46) Vilka lärdomar har ni gjort hittills i projektet som ni kommer 

att ta med er och använda i den framtida utvidgningen av verk-
samheten? Är det något som ni tänker göra annorlunda? 

 
47) Vilka slags utvärderingar och uppföljningar har gjorts, och när? 
 

Har det gjorts några regelbundna uppföljningar och utvärde-
ringar? 
(Vilka skillnader ser du mellan uppföljning och utvärdering?) 

 
Efterföljande av IBM:s rekommendationer 

 
48) IBM rekommenderade att minimera avvikelserna från deras 

förslag. Är det några avvikelser som ni medvetet har gjort? I så 
fall, vilka? 

 
49) Vi har noterat vissa avvikelser från IBM:s rekommendationer 

och skulle vilja att du kommenterade dessa: 
 

a) Har ni gjort någon intressentanalys? 
 

b) Ni valde att starta servicecentret med två myndigheter trots 
IBM:s rekommendation att börja med en myndighet. Vad var 
anledningen till detta? 

 
c) Kommer det att upprättas någon helpdesk eller telefonjour på 
servicecentret? (IBM rekommenderade detta) 

 
50) Har det gjorts någon regelbunden riskanalys för projektet? 
 
51) Känner ni att ni hade planerat projektet tillräckligt?  

 
Är det några stora oväntade saker som har dykt upp under pro-
jektets gång som ni har fått ta tag i? 
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52) IBM rekommenderade en utvärdering av verksamheten utifrån 
dels ett kundperspektiv (anställda och chefer) på respektive 
myndighet, dels ett personalperspektiv. Har det gjorts eller 
kommer att göras? 

 
 


