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Sammanfattning  

Titel: På spaning efter målstyrning - Hur upplevs målstyrning i en svensk kommun? 

Författare: Anders Arnell och Rikard Keyser  

Handledare: Jonas Söderlund  

Bakgrund: Målstyrning är ett styrsätt som används i nittio procent av Sveriges kommuner. 

Enligt forskare i ämnet målstyrning inom offentliga verksamheter har det emellertid ofta 

påpekats en rad problem som att mål ofta är vaga och att det råder brist på dialog mellan 

politiker och tjänstemän. Tidigare undersökningar har främst fokuserat på målformulering och 

befunnit sig på en övergripande nivå. Detta arbete studerar hur chefer inom bildnings- och 

socialförvaltning upplever målstyrning inom en svensk kommun. Detta på grund av att det inte 

har gjorts i samma utsträckning samt för att se hur styrsättet fungerar för de som använder 

målstyrning i verkligheten.  

Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur målstyrning upplevs som styrmetod av 

förvaltningschefer och verksamhetschefer inom en svensk kommun. 

Metod: För att kunna besvara syftet har en deduktiv fallstudie gjorts på två förvaltningar, 

bildnings- och socialförvaltningen, inom en kommun i Östergötland. Den empiri som studien 

grundar sig på har främst insamlats via semistrukturerade intervjuer med två 

förvaltningschefer, en ekonomichef, en controller och tre verksamhetschefer inom tidigare 

nämnda förvaltningar och på kommunledningsförvaltningen.  

Resultat: Målstyrning inom bildnings- och socialförvaltningen upplevs av cheferna i stort 

fungera tillfredställande och den sammanlagda upplevelsen av styrmetoden är positiv vilket går 

emot tidigare forskning. Studien har funnit tydliga brister vad gäller uppföljning, återkoppling 

och dialog mellan verksamheterna och politikerna. Detta har skapat problem vid prioritering av 

mål och bidragit till att mål som fastslås lokalt ibland tappat verklighetsanknytning och gått 

emot vad verksamheter är ålagda av staten att utföra. 

Nyckelord: målstyrning, chefer, förvaltning, upplevelse, decentralisering 



Abstract 

Title: In Search of Management by Objectives – How is Management by Objectives Perceived in a 

Swedish Municipality 

Author: Anders Arnell och Rikard Keyser  

Supervisor: Jonas Söderlund  

Background: Ninety percent of the Swedish municipalities use Management by Objectives 

(MBO) as their principal control system. According to scientist in the management by objectives 

area the control system is flawed. The objectives that are set up are often seen as vague and 

there is a lack of dialog and feedback between politicians and officials. Earlier research has 

primarily been focused on goal formulation and how the optimal MBO would look like. This 

study examines managers’ perceptions within a Swedish municipality.  

Aim: The purpose of this thesis is to examine how Management by Objectives is perceived by 

managers in a Swedish municipality 

Completion: In order to answer the purpose a deductive case study has been made on two 

administrations, educational and social service administration, within a municipality in 

Östergötland, Sweden. The empirical material that this thesis is based on is mainly collected 

through semi-structured interviews with two chief administrative officers, a chief accountant, a 

controller and three managers in the aforementioned departments and the municipal 

government administration.  

Results: MBO is perceived by the managers as functioning satisfyingly within the two 

administration centers. The general perception of MBO is, contrary to science, positive. This 

thesis has found shortcomings in areas such as feedback, dialog and follow-up. These 

shortcomings has created problems when prioritizing objectives and sometimes contributed to 

objectives that are set up locally, has lost its connection with reality and has gone against what 

the organization is bound to do by the law. 

Keywords: Administration, Management by Objectives, decentralization, Managers, 

Perceptions. 

  



Förord: 

Studien författare vill med detta förord tacka alla Er som har gjort det här arbetet möjligt. Ett 

särskilt tack ges till de respondenter från Motala kommun som tog sig tid att svara på frågor och 

ge sin bild av målstyrningen i organisationen. Ett stort tack ges även till studiens handledare, 

professor Jonas Söderlund, som delat med sig av sin kunskap och gett värdefulla råd under 

arbetets gång.   

Under arbetets gång har intresset och förståelsen för styrning inom offentlig verksamhet ökat 

betydligt. Vi har förstått vilket otroligt arbete det krävs för att klara av att styra en så pass 

komplex organisation som en kommun är. Eftersom styrningen berör hela kommunens 

befolkning ser vi det extra intressant och viktigt att studera. 

Denna uppsats hoppas kunna vara till hjälp för det fortsatta arbetet kring styrning och 

målstyrning inom offentlig förvaltning och vi önskar Motala kommun lycka till i framtiden. 

 

Linköping, maj 2011 
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1. Introduktion och bakgrund 

Inledningen presenterar bakgrunden till studien samt formulerar dess problem, nämligen hur 

målstyrning upplevs som styrmedel i en svensk kommun. Problematiseringen mynnar ut i ett syfte 

som beskriver vad studien ska besvara. Kapitlet avslutas med en disposition av studien för att 

underlätta orienteringen för läsaren. 

1.1 Bakgrund 

Under åttiotalet krävdes, menar Hood (1995), att OECD-länder applicerade nya ledningsverktyg 

inom offentlig sektor. Dessa nya ledningsverktyg var exempelvis decentralisering av 

beslutanderätt och målstyrning. Påtryckningar kom främst, enligt Brunsson (1998), från de 

högerliberala idéer som rådde inom akademin som ville öka effektiviteten och anpassa offentlig 

sektor till det mer globala samhälle som uppkommit. Almqvist (2006) menar att det gamla 

styrsättet helt enkelt inte hängde med i den snabba utvecklingen, med nya typer av 

informationssystem och organisationers växande behov av att snabbt kunna uppföra och 

utveckla stora nätverk. Dessa styrnings- och ledningsförändringar har sedan åttiotalet fortsatt 

inom offentlig sektor och fått samlingsnamnet New Public Management (NPM).  

En annan stor anledning till offentlig sektors styrningsreformation menar Hood (1995) var att få 

reda på var kostnader uppkom. Kostnader som tidigare aggregerades och lades ihop i en 

klumpsumma fick i och med NPM mer specifika kostnadskategoriseringar. NPM medförde enligt 

Hood (1995) att det blev svårare att gömma undan vart pengar tog vägen, vilket ökade 

demokratin och minskade risken för korruption. Sättet att hantera kostnader minskade 

skillnaden mellan hur privat och offentlig sektor agerade, från att fokusera mer på 

processräkenskap till att nu bli mer resultatfokuserad. Precis detta problem belyste en chef för 

en icke-vinstdrivande organisation i Orange County. Han tyckte inte att dessa förändringar hade 

gjorts i tillräckligt stor utsträckning och citatet nedan ger en bild av det förekommande 

problemet och behovet av att påvisa resultat i offentlig verksamhet. 

”In government there is too much talk about process and not enough talk about results” 

Merchant & Van der Stede 2007, s. 790 

Power (1997) refererad i Almqvist (2006) menar att ett argument till varför NPM fick sådant 

genomslag går att finna i de tre E: na, ”Economically, Efficiently and Effectivielly”. Det vill säga 

att skattebetalare har rätt att veta om deras skattepengar spenderas på sådant sätt. En annan 

anledning som Brunsson (1998) pekar på är det skifte i organiseringsideal som rådde, från den 
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traditionella byråkratiska hierarkin till marknads- och mer modernt företagstänkande. Den 

offentliga verksamheten började, enligt Arvidsson (1998) även anamma kommersiella 

styrmodeller, såsom Målstyrning, ABC-modellen, Balanserad styrning och Total Quality 

Management med flera. Typiskt för NPM är alltså att försöka efterlikna den privata marknaden 

mer.  

Trots att offentliga organisationer vill, är det svårt för dessa organisationer att fullt ut likna 

privata företag eftersom chefer sällan kan motivera sina anställda, i samma utsträckning, genom 

finansiella incitament. Även om problemen med motivation hos anställda och behovet av en god 

kontroll är lika stort kan alltså inte icke-vinstdrivande organisationer använda samma medel 

(Merchant & Van der Stede 2007). Praktiska åtgärder som kom till på grund utav NPM, förutom 

att styrmodeller från privat sektor började användas, var till exempel att offentliga 

organisationer ofta delades upp i små bolagsliknande enheter. En enhet kunde hyra lokaler av en 

annan med mera. Detta gav ofta enheterna en djupare insikt i att hushålla med sina resurser.  

NPM:s fokus låg mer på enheternas uppkomna resultat än på processansvar och kan ses som en 

uppgörelse med tidigare doktriner som gällt inom offentlig förvaltning, menar Almqvist (2006). 

NPM syftar, enligt Almqvist (2004), till att ge ett mer företagsmässigt perspektiv på offentlig 

verksamhet för att på så sätt bli mer resurseffektivt. Det har ofta hävdats att för att bli mer 

resurseffektivt krävs en omfattande decentralisering med friare tyglar för att nå uppsatta mål1. 

Styrningen kräver då mål som är klara och tydliga. Ett uttryck som ofta används är att 

politikerna skall ange vad som skall åstadkommas, medan förvaltningen reder ut hur det skall 

ske enligt Statens Offentliga Utredningar (1996: 169). Detta arbetssätt kom för kommuner på 

åttiotalet att kallas målstyrning och har en tydlig förebild från sextiotalets målstyrningstänkande 

inom näringslivet och från sjuttiotalets programbudgettänkande inom statsförvaltningen. 

Sedan början på nittiotalet har det skett en omfattande förändring av förutsättningar för 

organiseringen av kommunal verksamhet i Sverige. En viktig drivkraft bakom dessa 

förändringar är kommunernas ökade bestämmanderätt, se exempelvis Jonsson & Arnell (2006). 

Det finns givetvis många olika anledningar till att öka bestämmanderätten men ekonomer 

tenderar att lyfta fram de positiva effekter som decentralisering av bestämmanderätt för med 

sig. Prud’Homme & Rémy (1995) med flera skriver att ansvarsfördelningen som 

decentralisering innebär främst görs för att öka effektiviteten. Anthony & Young (2003) menar 

att det är först på senare tid ledningar för organisationer utan vinstintresse förstod vikten av en 

bättre ledning för att möta det nya, mer krävande, klimatet. En del av det arbete som ledning gör 

                                                             
1 Se exempelvis www.idrc.ca 

http://www.idrc.ca/
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handlar om att styra och betydelsen av just styrning och prioritering har sedan 1996 ökat 

markant i kommunal verksamhet, menar Jonsson och Arnell (2006).  

NPM tar vidare sin utgångspunkt i att förvaltningar och företag kan styras på ungefär samma 

sätt. Det ifrågasätts dock av en del forskare som menar att det skiljer betydligt mellan offentliga 

förvaltningar och privata företag. Ett sådant exempel är Arvidsson (1998) som uttrycker att 

ledningsbetingelserna skiljer sig åt bland annat för att en typisk förvaltning har ett uppdrag att 

fylla en samhällsfunktion och inte skapa ekonomiska överskott. Dessutom påstår han att  

förvaltningar generellt saknar ett accepterat, entydigt, sammanfattande och jämförbart 

resultatmått samt att de har en mindre frihet för ledningen att välja mål, verksamhetsfält och 

strategier. Vidare menar han att det i förvaltningar finns mer komplexa och mer variabla 

styrsignaler från huvudman och styrelse samt större relevans av andra styrformer än 

ekonomiska styrmedel med mera. 

Om målstyrningen ska ge den effekt som önskas förutsätts, enligt Montin (2002), att politikernas 

mål är tillräckligt klara och precisa. Vidare är behovet av relevant information vid rätt tidpunkt 

avgörande för att kunna följa upp och utvärdera verksamheten mot uppsatta mål. 

Målstyrningstänkandet i offentlig verksamhet, bygger enligt honom, också på att politiker sätter 

upp målen och att organisationerna ska nå stor enighet kring olika mål på skilda nivåer mellan 

olika professionella grupper. I praktiken menar han att målen ofta är oklara och motstridiga. 

Dessutom pekar han på att informationen ofta inte är vidare relevant, att den är svår att värdera 

och att den ideligen kommer från olika källor samt är tillrättalagd. Vidare hävdar författaren att 

den politiska styrningen kännetecknas av kompromisser, oklara budskap och är ofta styrd 

genom principiella detaljbeslut. Till sist anger Montin (2002) också att målstyrningstänkandet 

ofta är naivt samt att organisationen består av ett flertal motstridiga intressen. 

Trots den kritik som finns mot målstyrning använder, enligt Svenska Kommunförbundet (2004), 

nittio procent av Sveriges kommuner det styrsättet. Målstyrningsmodellerna har lokala 

variationer och det talas om både andra och tredje generationens målstyrning, se exempelvis 

Montin (2002). Det som avses är att kommuner prövar att gå ifrån den ursprungliga hierarkiska 

modellen och talar mer i termer av idémässig styrning och dialog mellan olika avdelningar och 

enheter.  

Åsikterna om målstyrningens effekter är emellertid delade. Brorström och Siverbo (2008) 

sammanfattar tio års forskning inom offentlig verksamhet och finner det intressant att 

målstyrningen dominerar trots kritik från både verksamhet och forskning.  
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Den fascination som finns över målstyrning bland politiker, tjänstemän och numera även 

lagstiftaren är synnerligen intressant eftersom man kan fråga sig om målstyrning fungerat 

någonstans någon gång. I alla mätningar som gjorts inom ramen för det forskningsprogram som 

denna bok bygger på och även tidigare undersökningar utförda av forskare vid KFi har det visat sig 

att politiker och tjänstemän är påfallande missnöjda med hur målstyrningen fungerar i deras 

organisation. Samma frustration har noterats i otaliga intervjuer med både politiker och 

tjänstemän.                                                        

      Brorström och Siverbo 2008, sidan 124 

Hur ska detta förstås? Citatet visar en dyster syn på målstyrning fast i verkligheten använder sig 

de flesta svenska kommuner av det. Detta torde betyda att en viss tillfredställelse av 

styrmetoden ändå upplevs ute i kommunerna. I ett försök att förklara varför kommuner trots 

allt använder målstyrning uttrycker sig Stig Montin: 

”Det är bättre att ha nästan rätt än precis fel” 

Montin, i Arnell 2003, sid 29 

I detta arbete läggs fokus vid problematiken inom offentlig målstyrning. 

1.2 Problemdiskussion 

Inom varje stor organisation är det normalt att det uppkommer både problem och störningar. 

Det krävs då enligt Merchant & Van der Stede (2007) kontinuerliga handlingar för att lösa 

problemen. Handlingarna kan vara att en organisation bestämmer sig för att undvika problemen 

genom en rad åtgärder. Alla problem kan dock inte undvikas, en del måste styras genom tydliga 

riktlinjer och anvisningar. Ett sådant sätt för decentraliserade organisationer är målstyrning. Det 

innebär, enligt Greenwood (1981), att mål som utgår ifrån gemensamma organisatoriska syften, 

sätts upp så att de olika verksamhetsnivåerna självständigt kan utföra åtgärder för att uppnå 

dessa, med de medel de har till förfogande. Enligt ekonomichefen i studiens fallobjekt, Motala 

kommun, är det vid överförande av de gemensamma organisatoriska målen till mål längre ner i 

organisationen som problem uppstått. 

”Det är här det tidigare inte funnits så nära koppling mellan mål och resurser”. 

Ekonomichef, Motala kommun 

Motala kommun är en kommun som har alla de publika tjänster en kommun i Sverige är ålagda 

att ha. Vidare använder kommunen målstyrning och har gjort det under en längre tid. De är i en 

process där de försöker utveckla sin målstyrning då de märkt att den inte fungerat 
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tillfredställande.  De har av den anledningen implementerat lednings- och styrsystemet, Ledmot. 

Kommunens problem och utvecklingsvilja har varit intressant för studien då respondenterna 

därav varit insatta i ämnet. Då Motala själva försöker utveckla sin målstyrning bör de, som 

citatet ovan visar, vara klara över att det finns problem i styrningen, men också förbättring och 

förändringsmöjligheter. 

Det är dock sällan det sker några stora strukturella förändringar och stora reformer vad gäller 

kommunal styrning menar Brorström och Rombach (2000). Ekonomichefen menar också att 

styrdokumentet Ledmot, som används i Motala kommun, inte fundamentalt avviker från den typ 

av styrning de tidigare hade och som återfinns i andra svenska kommuner. Som nämnts i 

bakgrunden är målstyrning i kommunal verksamhet enligt Brorström och Siverbo (2008) inget 

som verkar fungera särskilt väl. Nittio procent av kommunerna i Sverige använder hursomhelst 

målstyrning. Studiens författare menar här att det finns en intressant paradox. Om nu 

målstyrning inom kommunal verksamhet anses otillräcklig enligt akademin, varför är det då så 

accepterat av kommuner?  

För att målstyrning ska fungera krävs det att det finns specifika och tydliga mål enligt Almqvist 

(2004), Höök (2000), Rombach (1991), och Svensson (1997) med flera. Mål är ofta, enligt 

Svensson (1997) tydliga och specifika i organisationer där det är enkelt att se vad företagets 

ägare vill se för resultat. Enligt det synsättet borde vinstdrivande organisationer därför ha 

lättare att se resultatet då detta mäts i vinst. I en kommun är dock invånarna själva ägarna och 

kommunen drivs för att åstadkomma kvalitet och funktionalitet i vardagen, något som är 

betydligt svårare att mäta.2 Målen i kommuner är, enligt Svensson (1997), ofta många till antalet, 

allmänt vaga och hamnar dessutom emellanåt i konflikt med varandra. Det gör att kommuner i 

allmänhet inte har en teoretiskt optimal målstyrning.  

Den svenske forskaren Björn Rombach (1991) var en av de första som kritiserade målstyrningen 

inom svensk offentlig verksamhet. Förutom de problem med målstyrning som tagits upp i 

studiens bakgrund ser han fler problem. Bland annat lyfter han fram att 

målformuleringsprocessen är svår att kombinera med de krav som demokratin ställer på 

politisk styrning och det finns många olika viljor att förhålla sig till. Om det hittades ett passande 

citat på en dörr till en av cheferna för en avdelning inom Socialförvaltningen i Motala: 

”Om du inte gillar något, förändra det. Om du inte kan förändra det, förändra din inställning till 
det” 

Dörranslag på socialförvaltningen 

                                                             
22 Se exempelvis, Merchant 2007, Svensson 1997 med flera 
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Ett annat problem som uppstår i kommuner har bland annat Svensson (1997) belyst.  Han 

hävdar att det ofta råder en brist på dialog mellan de styrande politikerna och tjänstemännen, 

alltså de som ska utföra de styrandes beslut, angående vad som är viktigt och vad som ska 

prioriteras. Finns ingen dialog kan därför inte heller någon klar styrning finnas då styrning 

avser, enligt Merchant & Van der Stede (2007), en avsiktlig påverkan av människor mot en 

bestämd riktning. Dialogen blir således kritisk för en lyckad målstyrning och enligt studiens 

författare blir en avsaknad av dialog därmed en klar försvagning av kommuners målstyrning. 

Med tanke på alla de problem som kan uppstå och den kritik som riktats mot målstyrning är det 

därav viktigt att förstå hur en kommuns målstyrning kan se ut. Målstyrningen är grundbulten i 

de flesta Svenska kommuners styrsystem och författarna till denna studie menar att om 

målstyrningen inte fungerar når inte heller kommunens folkvalda vilja ut i verksamheterna. Det 

blir på så vis något som berör hela kommunen och dess befolkning. Det är av den anledningen 

viktigt och intressant att undersöka hur målstyrningen ser ut i den kommunala verksamheten 

och hur den hörsammas av de som förmedlar ut målen i verksamhetsarmarna och vidare till 

invånarna.  

Decentralisering är ett begrepp som tagits upp i studiens föregående avsnitt. För att en 

organisation ska kunna ha målstyrning krävs, enligt Merchant och Van der Stede (2007), en väl 

fungerande ansvarsfördelning. De utövande behöver ha både befogenhet och möjlighet att 

påverka de resultat som målen kräver. De som är ansvariga för att verkställa målen som 

politikerna sätter upp i kommuner är förvaltnings- och verksamhetschefer. Detta ställer krav på 

att deras uppfattningar om hur styrningen är i kommunen, även överensstämmer med den 

styrning som eftersträvas. Överensstämmer inte uppfattningarna kan kommunen lika gärna låta 

bli att styra sina verksamheter och låta dem jobba efter egen vilja. Detta eftersom de styrandes 

önskan ändå kommer misstolkas eller förbises. Det kan ge konsekvenser som suboptimering, 

revirtänkande och stort slöseri med skattebetalarnas pengar3. Det är därför särskilt intressant 

att utforska förvaltnings- och verksamhetschefers upplevelser och analysera hur de upplever 

målstyrningen i kommunen. Deras uppfattningar speglar den praktiska användningen av 

målstyrning och blir därigenom forskningsmässigt intressant. Författarna har dessutom funnit 

en brist i forskningen kring upplevelsen av målstyrning inom offentlig verksamhet av de som 

faktiskt uppfattar och använder den i praktiken. Det är det som studiens författare finner 

intressant och ämnar med studien undersöka. Genom att skildra förvaltnings- och 

verksamhetschefernas uppfattningar om målstyrningen återges bilden av hur styrsättet 

                                                             
3 Se exempelvis: Merchant & Van der Stede 2007, Philgren & Svensson 1989 med flera. 
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fungerar i en kommun och om det, trots ovanstående kritik, kan motivera kommunernas val av 

styrmetod. 

Denna studie belyser och analyserar en kommuns målstyrning, vilket kommer att göras med 

hjälp av följande frågor: 

– Hur ser kommunens målstyrning ut och hur efterlevs den? 

– Hur uppfattar förvaltnings- och verksamhetschefer målstyrningen? 

1.3 Syfte 

Uppsatsen ska ses som en del av ett större sammanhang och bidra med information kring 

offentlig verksamhet i allmänhet och kommuners målstyrning i synnerhet. Studien ger en större 

inblick i hur målstyrning fungerar och blir således intressant för forskning inom offentlig 

verksamhet och målstyrning.  

Syftet med studien är att undersöka hur målstyrning upplevs som styrmetod av 

förvaltningschefer och verksamhetschefer inom en svensk kommun. 

Uppsatsen är inriktad på två förvaltningar, Socialförvaltningen och Bildningsförvaltningen, inom 

en medelstor svensk kommun4. Dock har information och åsikter även hämtats ifrån 

kommunledningsförvaltningens ekonomichef och controller. Studien har avgränsats till svenska 

kommuner och en kommun specifikt, Motala. Vidare ställer studien uppfattningar från 

bildnings- och socialförvaltningschefer samt några av deras verksamhetschefer i centrum. 

Studien kommer alltså inte undersöka Motalas politikers syn på målstyrningen i kommunen. 

1.4 Tidigare forskning 

En mängd arbeten om styrning i offentlig verksamhet har tidigare skrivits. Däremot är arbeten 

explicit om målstyrning i Sveriges offentliga verksamheter inte så många. Hallin och Siverbo 

(2002) har emellertid gjort en studie som heter Jakten på den goda styrningen och går i den 

rapporten in på en mängd olika typer av styrning, däribland målstyrning. Rapporten är en 

övergripande studie kring styrning inom hälso- och sjukvård som ger bilden av att styrningen 

inom hälso- och sjukvård är komplex. Hallin och Siverbo (2002) eftersöker i rapporten ökad 

forskning på ämnet styrning inom offentlig verksamhet. 

 

                                                             
4 Se www.scb.se 
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1.5 Disposition 

Kapitel 1- Inledning 

Inledningsvis presenteras ämnets bakgrund. En problematiseringsdiskussion följer därefter 

vilken mynnar ut i studiens frågeställningar och syfte.  

Kapitel 2- Metod 

I studiens andra kapitel, metodkapitlet, går studiens metodik igenom. Det vill säga studiens 

vetenskapliga ansats och hur syftet har besvarats rent praktiskt. Studiens författare tar i kapitlet 

även upp kritik kring fallstudie som metod, reliabilitet, validitet, generaliserbarhet, 

genomförande av intervjuer och källkritik.  

Kapitel 3- Referensram 

I Teorikapitlet sker en grundlig genomgång av den teoretiska referensramen som uppsatsen 

bygger på. I Empiriavsnittet presenteras det insamlade primär och sekundärdata.  

Kapitel 4- Empiri 

Kapitel fyra börjar med en genomgång av den utvalda fallkommunen och dess styrdokument 

samt en presentation av de utvalda förvaltningarna. Därefter ges det en redogörelse över den 

empiri som inkommit under intervjuerna som genomförts.  

Kapitel 5- Analys 

I Analysavsnittet kopplas empirin ihop med teorin och de förhållanden som råder analyseras. 

Här besvaras även syftet och samlar ihop uppsatsen till en slutsats. 

Kapitel 6- Slutsatser 

Studiens syfte och frågeställningar kommer i kapitel sex att besvaras. Därefter ges förslag på 

vidare forskning inom området.  
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2. Metod 
Syftet med detta kapitel är att ge läsaren en insikt i uppsatsförfattarnas vetenskapliga ansats samt 

hur val av metoder har tagit form i denna studie. Kapitlet inleds med en kortare introduktion om 

metoden varpå en djupare analys av fallstudie sker. Vidare diskuteras datainsamlingen samt 

metodkritik. 

2.1 Inledning 

För att kunna besvara syftet har en deduktiv fallstudie gjorts på två verksamhetsområden inom 

en kommun. Intervjuerna är strukturerade efter vad som sägs i teorin om målstyrning. 

Rapporten har initialt en bild av resultatet, att det finns inkongruens kring hur styrdokumentet 

Ledmot ska utövas och vad som faktiskt upplevs inom organisationen. Bilden jämförs sedan med 

resultatet och studiens författare har ett öppet sinne för om bilden ska ändras, avvisas eller 

påvisas. Keating (1995) presenterar en modell av fallstudieforskning. Utifrån hans klassificering 

kan föreliggande uppsats ses som ett exempel på ”Theory refinement”. Med det menar Keating 

att forskningen har en utgångspunkt i befintlig teori, men har ett öppet sinne för att den teori 

som tagits in från början i projektet kan ändras, förkastas eller bevisas. Vidare avser studien 

även, i enlighet med hermeneutiken, att få fram kunskap från upplevelser. Detta synsätt bygger, 

enligt Ödman (2004) på tolkningar, vilket genererar en förståelse av verkligheten. Denna metod 

kommer lämpligast svara på syftet. Genom fallstudiemetodiken får rapporten få ett större djup 

och ökad tillförlitlighet. Givet den tidsram studien givits är en djupdykning inom en kommun 

bättre än om flera olika kommuner ska jämföras och analyseras.  

Rapporten avser inte få fram en generaliserande bild av alla kommuners styrning utan ger en 

bild utav just det här specifika fallet som sedan diskuteras och analyseras. Studien ämnar därför, 

i enighet med Brymans (2004) forskning om kvalitativa studier, kunna generaliseras till teori, 

men inte till populationer. 

2.2 Fallstudie 

Redan i syftet indikeras att en fallstudie använts för att genomföra detta arbete. Under denna 

begränsade tidsperiod ger detta en relativt djup och allsidig förståelse om målstyrning inom 

framförallt Motala kommun. I och med att det finns andra studier kring målstyrning inom olika 

delar av offentlig verksamhet bidrar studien till att ge ökad förståelse kring ämnet i stort.  
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Nedan följer en redogörelse och diskussion kring de val som gjorts i samband med utformningen 

av arbetet. Varför Motala kommun valdes som fallstudieobjekt och varför tidsperioden ser ut 

som den gör. Inledningsvis kommer dock en redogörelse kring fallstudie som forskningsmetod. 

2.2.1 Fallstudie som metod 

Det har länge funnits forskning som inriktar sig på enskilda organisationer. Fast det var först på 

1980-talet som fallstudie som ekonomisk forskningsmetod blev accepterad. Detta gjordes 

möjligt av författare som Eisenhardt (1989). Hon menar att det tidigare var ett svagt band 

mellan fallet och faktiska uppgifter då de ofta var en kombination av personers enskilda 

erfarenheter och uppfattningar blandat med tidigare gjorda verk. Istället definieras fallstudie 

som forskning av ett eller enstaka fall som testas mot en hypotes och som arbetats fram med 

hjälp av tidigare forskning på området. Fallstudien är en forskningsstrategi med fokus på att 

förstå vad som händer idag inom enskilda regier, enligt Eisenhardt (1989). Även om mängden 

data inte är lika omfattande som vid etnografiska studier, menar hon att viss generalisering kan 

dras om det insamlade materialet visar i stort samma sak.  

 

I Eisenhardts (1989) artikel beskrivs en speciell arbetsgång. Hon menar att om denna följs kan 

en fallstudie generera teori. En fallstudie bör angripas på flera olika sätt och data samlas in med 

flera olika metoder. Denna studie har använt sig av flera typer av data och materialet har samlats 

in både genom intervjuer och via andra typer av sekundära källor som exempelvis dokument om 

Motalas målstyrning. Detta skapar, i enlighet med Eisenhardt (1989), en ökad trovärdighet, 

särskilt om man jämför med annan forskning på området. Hon menar att källorna tillsammans 

med den processen kan skapa teori. Den teori som bildas på detta sätt kan sedan testas i nya 

fallstudier inom samma område. Detta kan dock ge en lite ytlig bild som missar att ta hänsyn till 

organisationers speciella dynamik och sociala ytterligheter. Studien ämnar tillsammans med 

annan forskning ge en generaliserande bild av den teori som finns kring målstyrning inom 

offentlig verksamhet. Hänsyn måste dock tas till Motalas specifika dynamik och detta gör 

studiens författare genom att intervjuobjekten under intervjun genomgående fått förklara deras 

tankar, bakgrund och arbetssituation.  

2.2.2 Val av fall 

Att valet av fall blev Motala kommun har att göra med att kommunen inför ett nytt styrsystem. 

Därigenom är de intervjuade cheferna, enligt författarna till studien, insatta och engagerade i 

hur det nya styrsystemet Ledmot är. Motala är även beläget på ett avstånd som gör det möjligt 

att besöka det flera gånger, vilket underlättar insamling av primärdata. Vidare är valet av 

förvaltningar baserat på att studiens författare tror att Bildningsförvaltningen och 
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Socialförvaltningen i större utsträckning använder sig av fler mjuka, kvalitativa mål än 

exempelvis tekniska och plan- & miljöförvaltningen gör. De mjuka målen är ofta svårare att 

förhålla sig till och ofta mer omfattande, vilket ur en upplevelsesynvinkel passar bättre än hårda 

siffror. Att studien valt att ha en enskild och inte en multipel fallstudie kan motiveras genom det 

ökade djup som en sådan avgränsning ger. Rapporten har därigenom kunnat gå till botten med 

olika begrepp och syfte. Motala har, enligt kommunens ekonomichef, i stort samma struktur som 

de flesta kommuner i Sverige, inklusive alla de lagstadgade organen. Därigenom borde Motala 

kunna ses som representativt för en typisk svensk kommun.  

En kommun är förvisso väldigt komplex med många olika nämnder, verksamheter och 

förvaltningar, och Motala är inget undantag. Tack vare att det är en så omfattande organisation 

har det emellertid varit möjligt att få uppfattningar från olika nivåer inom kommunen. Eftersom 

studien bara fokuserar på speciella förvaltningar och verksamheter inom de förvaltningarna 

finns enligt Yin (2003) risken att undersökningen blir enhetsspecifik snarare än att en helhet 

undersöks. I denna studie finns därför risken att analysen inte är representativ för Motalas 

målstyrning i stort. Studiens författare har varit medvetna om denna risk och har därför 

intervjuat ekonomichefen på kommunledningsförvaltningen och kommunledningscontrollern i 

kommunen. Detta gjordes för att kunna säkerställa en överblickande bild av hela styrsystemet 

vari upplevelserna från Bildningsförvaltningen och Socialförvaltningen har kunnat sättas i en 

kontext. 

2.2.3 Val av teoretiskt ramverk. 

Tidsmässigt har teori framförallt studerats innan empiri samlats in. Detta för att bli insatta i 

ämnet och ge en solid grund till studien. I och med att teoriinsamling inte slutade när 

empiriarbetet påbörjades kan arbetat inte fullt ut jämföras med traditionell hypotesprövning 

utan studien kan därmed liknas vid en diskussion utifrån existerande kunskap om styrning som 

sedan jämförs fram och tillbaka med empiri. 

2.3 Datainsamling 

Inramningen av uppsatsen innebär att olika sorters data har kunnat användas. Detta medför 

flera fördelar, bland annat hävdar Eisenhardt (1989) att ingen källa är någon annan överlägsen 

utan de olika källorna bör agera tillsammans som komplement till varandra. Hon skriver också 

att ju fler olika källor som används, desto bättre för studiens trovärdighet. 

Uppsatsen använder främst tre olika källtyper, intervjuer, dokument (såväl interna som externa) 

och artiklar gällande Motala kommun och dess målstyrning. Dessa har använts till att studera de 

forskningsfrågor som introducerades i problemformuleringen och för att svara på uppsatsens 
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syfte. Personer har med andra ord intervjuats för att få fram deras uppfattningar angående mål 

och hur målstyrningen fungerar och följs i kommunen. Intervjupersonerna har självklart inte allt 

i minne och därför har dokument tagits fram för att klargöra, visa på och förklara system, mål 

och resultat inom kommunen.  

Den litteratur som använts till arbetets teori och bakgrund har dels samlats in via 

litteratursökningar på sökmotorer för akademiska artiklar, främst Business Source Premier. Det 

har också samlats in litteratur från referenser i litteratur som studiens författare ansetts 

lämpliga för studiens syfte. Ofta har en sammanfattning på en studie lästs för att sedan ta 

ställning till om det som står är relevant för arbetet. Om det ansetts vara det har litteraturen 

penetrerats mer grundligt. Litteratur har även hämtats med råd av personer som är insatta i 

ämnet, både som forskare och som praktiker.  

2.3.1 Intervju som källa 

Intervjuer har gjorts för att få en kvalitativ och fördjupad information som andra former av 

datainsamling inte kan ge. Det är också, enligt Bryman (2004), den vanligaste och viktigaste 

informationskällan vid kvalitativa forskningsmetoder. Den data som har samlats in är dels 

primärdata samt till viss del sekundärdata, exempelvis interna dokument som gjorts under 

Ledmots implementerande. 

Intervjuer kan göras på olika sätt och det kan liknas vid en skala. Vid den ena änden av skalan 

finns strukturerade intervjuer, dessa kan anses som neutrala med liten möjlighet till 

improvisation. Dessa kan ofta likna enkäter fast i muntlig form då intervjuaren enbart ställer 

förutbestämda frågor. Vid den andra änden av skalan finns fokusgrupper. Dessa är till skillnad 

från den strukturerade intervjun flexibla för intervjuaren såväl som för intervjupersonerna. 

Fokusgrupperna ger möjligheten att prata på djupet om på förhand inte helt bestämda områden. 

I mitten av skalan finns semistrukturerade intervjuer, dessa innehar en viss struktur men ger till 

viss del en flexibilitet då intervjun utgår ifrån bestämda områden/frågor men tillåts att fördjupa 

sig i diskussioner och utvidgningar av intressanta ämnen. Frågorna i semistrukturerade 

intervjuer är öppna och ger intervjuaren samt intervjupersonen möjligheten att styra samtalet 

framåt. Studien har utgått ifrån att kombinera dessa metoder och börja med relativt öppna 

intervjuer då detta kan öka förståelsen och kunskapen. Då en större förståelse har uppnåtts kan 

man sedermera ändra intervjuernas karaktär till mera bestämda frågor. Detta sätt möjliggör 

studien till att nå en helhetsuppfattning av det undersökta området. (Bryman, 2004) 

2.3.2 Intervjuernas genomförande 

Intervjuerna har gjorts i två omgångar. De första intervjuerna gjordes med 

kommunledningsförvaltningens ekonomiansvarig och dess controller och hade en mer tillåtande 
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intervjuguide. Frågorna var öppna i sin karaktär då intervjuaren har, genom de svar som 

angetts, haft möjligheten till vidareutveckling. Första omgångens intervju hade en mer 

faktabaserad karaktär och gav svar på övergripande empiri om styrdokumentet Ledmot. De 

efterföljande intervjuerna har syftat till att gå igenom målstyrning med chefer på Bildnings- och 

Socialförvaltningsnivå samt på respektive verksamhetsnivå, och fånga upp upplevelserna som 

cheferna känner inför kommunens målstyrning.  

Studien bygger på intervjuer med nio personer inom Motala kommun. Dessa intervjuer 

genomfördes i Motala kommuns egna lokaler. Två av dessa arbetar på 

kommunledningsförvaltningen. Två arbetar som förvaltningschefer och tre av respondenterna 

arbetar som verksamhetschefer. Förutom de som jobbar på kommunledningsförvaltningen 

arbetar övriga respondenter på social- respektive bildningsförvaltningen.  

2.3.3 Utformning av intervjuguide 

De intervjuguider som har använts har gjorts genom ett systematisk förarbete. I det första steget 

gjordes intervjuguiden upp i ett antal segment och användes som ett hjälpmedel i intervjun. 

Frågorna var specifikt inriktade på kontext samt hur Ledmot implementerats och målstyrningen 

inom Motala kommun fungerar. (För intervjuguider, se bilagor 1,2,3) Inför den andra 

intervjuomgången reviderades frågorna för att använda den empiri som redan samlats in. 

Studiens författare analyserade materialet från första omgången och fick genom det arbetet 

fram en intervjuguide för omgång två som tycktes intressant för studiens ändamål.  En tydligare 

Intervjuguide användes därför i den andra omgången, men även här var frågorna 

semistrukturerade till karaktären. Detta gjordes för att i möjligaste mån få intervjupersonerna 

att berätta om sina egna erfarenheter, kunna ställa följdfrågor och fånga upp sådant som ansågs 

anmärkningsvärt. 

2.3.4 Val av intervjupersoner 
För att på bästa sätt svara på syftet krävs, enligt Bryman (2004), att rätt intervjupersoner 

intervjuas. Valet av personer har skett efter vilken roll och befattning de har på Motala kommun. 

Vidare har en utgångspunkt varit att respondenterna ska kunna ge en riklig och god information. 

Med tanke på de intervjuades positioner och var de arbetar anser studiens författare att relevant 

information kunnat samlas in. Detta menar uppsatsens författare inte varit ett stort bekymmer 

eftersom det är deras uppfattningar studien inriktar sig på. Studien kan vidare genom att 

kategorisera medarbetarna genom deras roll i hierarkin ge svar på syftet utifrån flera nivåer 

samtidigt som ett helhetsperspektiv kan skönjas. (Se figur 1) 
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Figur 1, Organisationsschema, av uppsatsförfattarna reviderad version, intervjuområden inringade5. 

Det konkreta valet av intervjupersoner har gjorts i samråd med tjänstemän inom Motala 

kommun, vilket har varit av betydelse för att få insatta personer i studien. Med 

kommunledningsförvaltningen diskuterades lämpliga förvaltningschefer och med 

förvaltningscheferna lämpliga verksamhetschefer. 

2.4 Analys av empiriskt material 

Dataanalys kan enligt Eisenhardt (1989) med fördel göras under tiden datainsamling sker. Det 

ger enligt henne författarna möjligheten till en flexibel datainsamling. Även Bryman (2004) 

hävdar att analys och bearbetning bör utföras under tiden under hand som studien pågår. Under 

studiens gång har data samlats in och i anslutning bearbetats och analyserats. Ett exempel på det 

är de intervjuguider som omarbetats efter analys av de insamlade svaren och att intervjuerna 

hade en trattformad karaktär där den första intervjun var mer övergripande och resterande 

gradvis djupdykande. Studiens författare är av inställningen att detta har stärkt studiens 

standard. Analysarbetet kan efter insamlingen av data hävdas ha skett i flera steg. Det första 

steget var en sammanställning om vad de olika respondenterna hade sagt. Steg två gick ut på att 

                                                             
5
http://www.motala.se/Documents/Dokument/Invanare/Politik_Forvaltning/Organisationskarta_Motala_kom

mun_forvaltning.pdf, 2011-04-13, 13.33  

http://www.motala.se/Documents/Dokument/Invanare/Politik_Forvaltning/Organisationskarta_Motala_kommun_forvaltning.pdf
http://www.motala.se/Documents/Dokument/Invanare/Politik_Forvaltning/Organisationskarta_Motala_kommun_forvaltning.pdf
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koppla de olika utsagorna till teori och hitta gemensamma upplevelser respondenterna emellan, 

under tiden var studiens författare noggranna med att se till att utsagorna inte togs utanför den 

kontext som de hade sagts. 

2.5 Metoddiskussion 

2.5.1 Relevans 

Anledningen till att införa ett nytt styrsystem i Motala visar på att målstyrning fortfarande är 

aktuellt, relevant och att det ständigt behöver uppdateras. Att vara tydlig med definitioner och 

att skapa en bild som alla delar av organisationen uppfattar på samma sätt är ett svårt arbete. I 

en kommun med skilda politiska prioriteringar blir jobbet ännu tuffare. Det är trots det ett 

arbete som inte går att förbise utan bör tas med högsta möjliga fokus och beslutsamhet för att 

kunna föra en kommun vidare. Relevansen styrks dessutom då målstyrningen fortfarande 

används trots stor kritik från forskare. 

2.5.2 Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet definieras enligt Bryman (2004) som huruvida studien kan replikeras med samma 

resultat. Han beskriver att det finns faktorer som skulle kunna ge mindre tillförlitliga svar 

respondenter, till exempel slumpmässiga händelser. Bell (2000) hävdar att en fråga som ger 

olika svar i olika situationer inte är speciellt tillförlitlig och utöver det hävdar Kvale (1997) att 

intervjuarna kan påverka situationen genom att ställa exempelvis ledande frågor. Bell (2000) tar 

även upp faktorer som kan påverka svaret på frågorna, till exempel kan respondenten ha 

påverkats av media eller av någon annan sorts händelse.  

För att säkerställa att studien är så tillförlitlig som möjligt har dess författare i så stor mån 

försökt undvika att själva påverka resultatet. För att åstadkomma detta var frågorna som 

ställdes öppna till karaktären och beständiga inom de olika nivåerna. Det ställdes även, utefter 

vad Bell (2000) skriver, så kallade alternativa formuleringar, då samma fråga ställs men med 

andra formuleringar, vilket gör en jämförelse av resultat frågorna emellan möjlig. För att 

ytterligare stärka tillförlitligheten spelades intervjuerna in och transkriberades. Detta gjorde 

studiens författare tillsammans. Detta med tanke på att Bryman (2004) hävdar att trots en 

transkribering kan det finnas olika uppfattningar om vad som har sagts. Studiens författare 

kunde med andra ord komplettera varandras uppfattningar om vad och varför intervjupersonen 

sa på detta viset. Intervjupersonerna har, för att öka tillförlitligheten, även fått möjligheten att ta 

del av resultatet och därigenom fått möjligheten att refusera sina svar. Intervjuerna 

genomfördes på respondenternas kontor för att respondenterna skulle ha möjlighet att känna 
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sig bekväma. Detta gjordes för att minska den så kallade intervjueffekten som innebär en 

förvrängning av respondenternas svar på grund av det ovanliga i själva intervjun.  Den insamling 

och analys av data har kunnat fås från olika nivåer av kommunen vilket, enligt studiens 

författare kunnat stärka de uppgifter som samlats in samt gjort dem mer tillförlitliga då om flera 

personer hävdar samma sak, borde det innebära en större utbredning av uppfattningen. 

2.5.3 Generaliserbarhet 

Bryman (2004) skriver att kvalitativa forskningsresultat ofta är svåra att generalisera utöver 

den observerade situationen. Han hävdar att flera kritiker påstår att det är omöjligt att dra några 

generella slutsatser om en population men däremot generaliserade slutsatser till teori. Han 

hävdar vidare att i kvalitativ forskning så är det slutsatserna som formulerats på kvalitativ data 

som är det viktiga vid generaliseringsbedömning.  

Det Bryman (2004) hävdar speglar i många fall det syfte som återfinns i denna studie. Studien 

ämnar inte vara generaliserande och påvisa att varje svensk kommuns målstyrning ser ut och 

uppfattas som i Motala. Utan i just den här kontexten finns dessa förhållanden som i sig skulle 

kunna vara liknande i andra svenska kommuner. Bryman (2004) hävdar att för att kunna göra 

en bedömning om studien passar in i andra kommuner krävs det en utförlig skildring av 

objektet. Genom denna skildring menar Bryman (2004) att andra sedermera kan bestämma 

själva huruvida studien överensstämmer med andra miljöer. Studien ger en reliabel och 

tillförlitlig bild av detta fall. Detta eftersom flera intervjupersoner som är delaktiga i projektet 

har fått ge sin kompletterande syn utav verkligheten. 

2.5.4 Validitet 

Validitet är, enligt Bell (2000) ett mått på om en viss fråga mäter eller beskriver det som det 

ämnar mäta. Bell skriver även att en fråga kan vara reliabel men sakna validitet men inte tvärt 

om.  Validitet behandlar, enligt Bryman (2004) hur väl studiens resultat stämmer överens med 

verklighetens observationer. Innan de genomförda intervjuerna har respondenterna först fått ta 

del av huvudfrågor inför intervjun, för att på så vis kunna förbereda sig och ge sin genomtänkta 

uppfattning av verkligheten. Intervjuarna är utbildade i intervjuteknik och tillsammans med 

ovan nämnda stärks validiteten och risken för misstag minskar. Validiteten har även stärkts då 

intervjufrågorna är noga utvalda och kritiskt granskade med avsikt att mäta rätt saker samtidigt 

som det insamlade materialet har observerats och granskats var för sig med ett kritiskt 

förhållningssätt. Detta tillsammans med respondenternas tidigare kunskaper och positioner, kan 

enligt studiens författare ses som validitetshöjande. En studie anses också ha stark validitet, 

enligt Kvale (1997), om den mäter det som den ska utreda. Studiens författare anser att detta 
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har gjorts med tanke på det syfte och de respondenter som valts ut för att delta i 

undersökningen. 

2.5.5 Källkritik 

Källor och material bör kritiskt granskas. Detta görs, enligt Ödman (2004) genom att analysera 

materialet bör för samtidskravet, tendenser och beroende. Han menar att samtidskravet innebär 

att fallet ska ligga så nära det inträffade i tiden som möjligt och att materialet inte innehåller 

förvrängningar och tendenser. Tendens uppkommer då en källa ensidigt vidhåller en viss 

synpunkt. Beroende kontrolleras för att undersöka om det finns beroende av någon annan källa 

hos studiens valda källor. I studien har källor som legat nära i tiden prioriterats, dock har äldre 

källor också använts för att visa historia, varför det ser ut som det gör idag. Detta tycker 

författarna till denna uppsats ger studien extra tyngd. Genom att använda flera respondenter har 

källornas tendens försökt avstyras. Eftersom ursprungskällan som refereras till i någon av 

studiens källor inte gått att få tag på finns det dock ett visst beroende.   

Författarna till denna uppsats har genom en noggrann urvalsprocess och utvärdering menat 

säkerställa den använda litteraturens kvalité. Artiklar som använts till denna uppsats har 

refererats till i andra accepterade vetenskapliga artiklar. Genom att ta akademiskt godkända 

artiklars referenser och granska dem noga menar författarna till denna studie att studien fått 

ökad pålitlighet. Granskningen har gjorts dels genom att se om texten refereras till i fler artiklar 

och dels genom att säkerställa att det som står i artikeln passar in i denna studies kontext samt 

är skrivna av författare som är väl insatta i ämnet. 

Studiens resultat baseras på empiri som samlats in via intervjuer med nio personer. Nio 

personer kan tyckas vara få vid en jämförelse med hur många personer som jobbar inom 

bildnings- och socialförvaltningen. Dock menar studiens författare att inom segmenten 

förvaltningschefer och verksamhetschefer, studiens fokus som dessutom är en betydligt mindre 

grupp, så kan det dras generella slutsatser. Fokus har varit upplevelserna ifrån 

Bildningsförvaltningen och Socialförvaltningen vilka gjorts med hjälp av sju individuella 

intervjuer. Även om det finns fler chefer på verksamhetsnivå att intervjua anser författarna till 

denna studie ändå att dessa chefers upplevelser är tillräckliga för att kunna dra slutsatser kring 

förvaltningarna och dess verksamheter i stort. 

En annan kritik är den om respondenterna svarat ärligt eller om de hållit tillbaka åsikter kring 

upplevelsen av kommunens målstyrning. Denna parameter har uppsatsens författare försökt 

minimera genom att låta personerna, till viss del i rapporten, vara anonyma. Dock befinner sig 

cheferna i en offentlig miljö och kan på grund av sin ställning, enligt studiens författares åsikter, i 

vissa fall hålla tillbaka. Vid intervjun presenterades vad studien skulle handla om och 
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uppsatsens författare försökte påverka respondenterna att svara ärligt. Detta gjordes genom att, 

om de ville, få lyssna igenom materialet i efterhand och rätta till eventuella obehagliga 

uttalanden. Detta tyckte dock ingen av de intervjuade var nödvändigt och författarna till denna 

studie har ingen anledning att misstro eller misstänka att någon av de intervjuade inte talat 

sanning eller undanhållit viktig information. 
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3. Teoretisk referensram 
I den teoretiska referensramen presenteras de teorier som valts för att undersöka studiens 

empiriska material. Kapitlet inleds med en genomgång av decentralisering och anledningar till att 

decentralisera. Detta följs av definitioner kring ekonomistyrning och förklaringar på teorier kring 

det. Därpå följer ett antal teoretiska aspekter kring målstyrning och en förklaring av olika mål, 

målnedbrytning, uppföljning av mål samt målstyrningsprocessen som alla är en del av målstyrning. 

3.1 Introduktion till teori 

För att kunna svara på studiens syfte krävs det att en förståelse för målstyrning och 

kringliggande begrepp finns. Målstyrning kategoriseras enligt Merchant & Van der Stede (2007) 

som en del i ekonomistyrning. Den teoretiska referensramen är på grund av detta uppdelad i tre 

delar, Decentralisering, Ekonomisk styrning och Målstyrning, se figur 2. Dessa tre delar är i sig 

inte helt fristående och har ömsesidigt beroende. Decentralisering är en förutsättning för en 

effektiv målstyrning samtidigt som målstyrning ofta ej är fristående från andra styrmetoder 

inom ekonomistyrning. Decentralisering utan styrning torde bli löst sammansatta avdelningar 

utan koppling till varandra. De tre teorierna är alla en del av samlingsbegreppet New Public 

Management som har gjort offentlig verksamhet mer lik privat verksamhet. 

 

Figur 2, Decentralisering – Ekonomistyrning – Målstyrning, den teoretiska referensramens disposition, egen figur. 

Decentraliseringsavsnittet presenterar vad decentralisering innebär och anledningar till att 

decentralisera och dess konsekvenser. Ekonomistyrningsavsnittet presenterar styrbegreppet 

och påvisar varför styrning behövs samt olika typer och nivåer av styrning. Målstyrning 

inbegrips av ekonomistyrning och i målstyrningsavsnittet presenteras en djupare genomgång av 

vad målstyrning är, dess uppkomst, olika typer av mål, målens karaktär, målnedbrytning, 

uppföljning och återkoppling samt målstyrningsprocessen.  

3.2 Decentralisering 

Decentralisering innefattas i den i bakgrunden nämnda NPM-vågen. NPM förde med sig 

förändringar och tanken om att enskilda individer skulle komma närmare makten implicerade 
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en positiv syn till decentralisering. Decentralisering blev med andra ord en term med goda 

vibbar. Inom offentlig verksamhet har därför ordet frekvent använts ända sedan 1970-talet. 

Oftast har det används i rätt sammanhang, men studier har visat att även om syftet varit att 

fördela ansvar så har organisationen istället blivit mer centralt styrd. (Hallin & Siverbo, 2002)  

Hallin & Siverbo (2002) menar att inom offentliga organisationer var målet med 

decentralisering ofta att demokratisera och göra olika ansvarsposter mer tydliga. Den nya 

ansvarsfilosofin uppkom eftersom uppfattningen av offentlig verksamhet var att den var 

trögrörlig, detaljstyrd och ineffektiv. Det skulle nu bli en klar skillnad mellan politik och praktik. 

Målstyrning blev en lämplig styrform eftersom den passar väl ihop med decentralisering och 

ökad frihet för den operativa verksamheten. (Hallin & Siverbo, 2002) 

Att decentralisera innebär enligt Merchant & Van der Stede (2007) att inflytanderätten och 

bestämmanderätten flyttas längre ner i organisationen. Det kan innebära att istället för att en 

central myndighet ska inneha allt ansvar så flyttas nu detta ansvar till en regional eller lokal 

myndighet.  

Motsatsen till decentralisering är centralisering, där alla beslut tas av en person istället för av 

flera (www.ne.se). Tydliga regelverk och en centraliserad styrning minskar riskerna för 

spretighet då ansvaret fördelas på färre personer. Jaques (1990) menar att en fördel med 

centralisering är att en organisation kan ha flera tusen anställda, men fortfarande behålla ett 

otvetydigt ansvar för det arbete som de utför. Det blir även enligt Lundin och Söderholm (1997) 

en mer jämlik och rättvis behandling av uppgifter i en mer centralt styrd organisation. Dock är 

det enligt Jaques (1990) lättare att utveckla och behålla entreprenördrivkraft och 

anpassningsförmåga hos personalen i en plattare organisation.  

Enligt Merchant & Van der Stede (2007) är decentralisering mer spretig än centralisering, där 

ansvaret bara finns hos ett fåtal, se figur 3. Det innebär att risken för att verksamheter inom 

organisationen prioriterar olika och drar åt olika håll är större vid decentralisering än vid 

centralisering menar Merchant & Van der Stede (2007). 

http://www.ne.se/
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Figur 3, Ansvarsfördelning, Centralisering kontra Decentralisering, egen figur 

3.2.1 Anledningar till att decentralisera 

En stor anledning till att kommuner och organisationer generellt väljer att decentralisera är för 

att öka effektiviteten (Prud'Homme & Rémy, 1995). I och med en ökad decentralisering kommer 

besluten närmre det faktiska problemet och slipper färdas hela vägen upp genom 

organisationen för att behandlas. Istället för att högsta chefen ska ta alla former av beslut menar 

Montin (återgiven i Fridolf 1995) att många av dessa kan tas av chefer på lägre nivå. 

Decentralisering betyder i själva verket, menar han, att makt och ansvar flyttas uppifrån och ner 

i en hierarki. Montin och andra forskare i Fridolf (1995) understryker att detta gör att 

vardagsbeslut blir enklare för organisationen att hantera, om koordinering fungerar 

tillfredställande. Organisationen blir även, enligt Fridolf (1995) mer flexibel när besluten 

kommer närmre källan. Dessutom handlar det om att kunna skapa engagemang i ekonomiska 

frågor. Decentralisering ger också chefer möjlighet att utveckla sina kunskaper. Enligt Brorström 

(återgiven i Fridolf, 1995) svarar decentralisering på den högre kompetens och det ökade 

engagemang som finns i organisationer idag. Han menar även att decentralisering har många 

förtjänster varav den främsta är spareffekten som uppkommer. Han menar att genom 

ansvarsfördelning blir fler engagerade i ekonomifrågor. 

”Det blir en annan uppmärksamhet och fokusering på dessa frågor ute i verksamheten, om 
ansvaret förläggs dit ut” 

Björn Brorström i Fridolf, 1995, sid 13 

Montin (återgiven i Fridolf, 1995) skriver att det främsta skälet till decentralisering i kommuner 

är att sakkompetensen främst finns ute i verksamheten. Fridolf tar upp vad hon anser är de 

främsta motiven till decentralisering. Hon anser att decentralisering ger möjlighet till att 

utnyttja mänskliga resurser på bästa sätt, genom att skapa motivation och delaktighet. Det frigör 
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även ledningsresurser vilket i sin tur ger möjlighet till styrning och därigenom prioriteringar. 

Det ger enligt henne också möjlighet att hitta nya lösningar och arbetsmetoder och på det sättet 

bryta traditioner, öka produktiviteten, skapa kostnadsjakt och så vidare. 

Ett ytterligare skäl till att decentralisera är ökad motivation hos de anställda, menar Gabrielii et, 

al (1990). Vid decentralisering ökar medvetenheten och fler får vara med i beslutsprocessen 

vilket ökar trivsel och engagemang på arbetsplatsen. Författaren menar emellertid att det kan 

uppstå revirtänkande hos verksamhetsansvariga och att helhetsbilden av organisationen glider 

ut i periferin. Detta leder till att grupperna slutar samarbeta och gemensamma mål blir 

bortprioriterade. (Gabrielii et al, 1990). 

3.3 Ekonomistyrning 

I en organisation finns, påvisar Ouchi (1979), det alltid en mängd olika faktorer som har verkan 

på hur effektiv verksamheten är. Merchant & Van der Stede (2007) med flera hävdar att 

verksamhetens individer kan ha skilda mål som ofta inte överensstämmer med vare sig den 

övergripande organisationens eller övriga medarbetares mål. Det innebär att verksamhetens 

olika individer kan arbeta mot skilda håll och enligt Merchant & Van der Stede (2007) ge en 

dysfunktionell verksamhet. 

Merchant & Van der Stede (2007) tar upp tre olika sorters problem som styrning kan lösa. Lack 

of Motivation (motivationsproblem), lack of direction (styrproblem) och personal limitations 

(personliga begränsningar). Med motivationsproblem menar författarna att de anställda vet vad 

som av organisationen förväntas av dem men väljer att inte utföra arbetet ändå. Det kan 

förekomma av den orsaken att organisationen och den anställda har mål som inte 

överensstämmer med varandra.  

Lack of direction innebär enligt Merchant & Van der Stede (2007) att den anställda har kapacitet 

och kunskap att utföra ett godtagbart arbete men saknar den vägledning som visar vad denne 

förväntas utföra. Det här problemet visar på brist i kommunikation och dialog med den 

anställde. 

Författarduon hävdar att det tredje problemet, personliga begränsningar, är när den anställde 

inte har de kunskaper och kvalifikationer som krävs för att utföra det arbete som tydligt 

kommunicerats ut.  

Ekonomistyrning är en hushållningslära som möjliggör förståelse och diskussioner om 

verksamheten. Merchant & Van der Stede (2007) menar att ekonomistyrning ska vägleda och 

påverka medarbetarna inom organisationen att arbeta mot de gemensamma mål som 
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formuleras. Vidare finner författarparet det vitalt för att en organisation ska fungera på ett 

effektivt sätt en samordning av de olika roller och funktioner som finns inom en verksamhet. 

Denna samordning hävdar författarna kan åstadkommas genom ekonomisk styrning och därav 

även lösa de problem som diskuterades ovan.  

Enligt Merchant & Van der Stede (2007) finns det flera olika sätt att utforma en 

verksamhetsstyrning. De hävdar att det finns tre huvudkategorier inom styrningen, 

handlingsstyrning, personalstyrning och målstyrning. Dessa kategorier kan, enligt Merchant & 

Van der Stede (2007), överlappa varandra och är med andra ord inte helt fristående. En 

verksamhet kan alltså använda sig av alla tre kategorier om det bedöms vara mest lämpligt. 

3.3.1 Handlingsstyrning 

Handlingsstyrning innebär att ledning definierar vad medarbetaren får och inte får göra. På 

detta sätt vet ledningen att den anställde kommer att handla på ett för verksamheten gynnsamt 

manér. Handlingsstyrning kan vara kostsamt för en organisation eftersom det tar tid att försöka 

styra och efterleva att alla handlingar görs efter de riktlinjer som upprättats. (Merchant & Van 

der Stede, 2007) 

3.3.2 Personal och kulturstyrning 

Personalstyrning innebär att medarbetarna styr sig själva och varandra utifrån deras 

uppfattning om vad som är önskvärt. Styrsättet bygger på att de anställda har ett samvete som 

de försöker följa. Styrsättet kan således fungera i situationer där det finns en gemensam målbild 

och en kultur som framhäver vad organisationen vill och där de anställda vill vara en del av 

detta. (Merchant & Van der Stede, 2007) 

3.3.3 Hård respektive lös styrning 

Enligt Daniel Tarschys (2001) står hård styrning för en rad metoder. Bland annat är 

beståndsdelar i metoden klart uppsatta och definierade mål. Andra kännetecken är omfattande 

instruktioner och noggrann uppföljning. Tydliga exempel på hård styrning, menar Eriksson 

(2006), står att finna i organisationer som tillämpar det tayloristiska arbetssättet och Scientific 

Management. Inom offentlig verksamhet skriver Tarschys (2001) att offentlig sektor har prövat 

att imitera styrning från privat sektor, som en del av NPM. Den hårda kontrollen har då främst 

betonat finansiell information, kostnadsuppskattningar av allt som produceras inom offentlig 

sektor, uppföljning av resultat samt användning av belöningar och incitament. 

Värderingsgrunden för en hård styrning, som Tarschys (2001) syftar på, bygger på att om 

människor själva gör som de tycker kommer personen driva sina frågor och bortse från 
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organisationen som helhet. Därför menar anhängare till hård styrning att det finns behov för 

strikta ramverk, aktiva insatser för att stärka motivation och en kraftfull övervakning. 

Som motsats till hård styrning bygger lös styrning på att organisationen inte misstänker 

människan för att vara egoistisk i sitt handlande. En lös styrning, hävdar Tarschys (2001), 

handlar om förtroende, samarbete och subtila signaler. Den anställde tros lita på 

rekommendationer och normer, snarare än regler och befallningar. Inom lös styrning är ord som 

innovation, anpassningsbarhet och lärande viktiga variabler menar Eriksson (2006). Hans 

slutsats är att mjuk styrning passar bäst i organisationer där utforskning och utveckling 

värderas högt. Hård styrning ter sig bäst där produktion av beslut och tjänster ligger i fokus. Om 

lös styrning hävdar Eriksson (2006) följande: 

”Lös styrning borde ha betydande genomslag för policyområden som handlar om ekonomisk 

utveckling (regionalpolitik, tillväxtpolitik, innovationspolitik) för vilka uppdraget inte 

huvudsakligen är att producera offentliga tjänster” 

Eriksson, 2006, sid 40 

Merchant & Van der Stede (2007) menar att det är tre angelägenheter en organisation måste ta 

hänsyn till innan val av kontrollsystem görs:  

- Vad kan hård kontroll tillföra? 

- Vilka är kostnaderna? 

- Om det finns några otrevliga bieffekter 

Andra saker som spelar in vid val av kontroll är om verksamheten går bra. Vid svåra tider kan 

det vara en fördel att ha en hårdare kontroll för att tillföra en kraftansamling och få bukt på de 

fel och de kostnader som föreligger menar Merchant & Van der Stede (2007). Kostnaderna av 

hård kontroll kan betyda ökade övervakningskostnader och analyseringskostnader. Den ökade 

övervakningen kan enligt Merchant & Van der Stede (2007) minska kreativiteten och öka 

motsättningarna mellan de styrande och de anställda. 

3.4 Målstyrning 

Målstyrning har funnits sedan femtiotalet och har kontinuerligt beskrivits och utvecklats. 

Målstyrning är en process som syftar till att få de anställda medvetna om och arbeta mot ett 

gemensamt mål. Det som nämns i litteraturen är ofta målstyrningens beståndsdelar; målens 

utformning, uppföljning och delaktighet. För att förstå målstyrning kan en person även behöva 
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veta vad ett mål är och vilka förutsättningar och krav det finns för att ställa upp ett bra sådant. 

(Svensson, 1997) 

Med målstyrning menas att en verksamhet sätter upp ett mål där den ansvarige har fritt spelrum 

att själv utforma vägen till att nå detta mål. Målstyrning kräver en decentraliserad styrform då 

den ansvarige förutom att ha fått ett visst mål även behöver möjligheten och befogenheten att 

kunna använda de vägar som denne anser behövs för att nå målet. Med andra ord kräver enligt 

Svensson (1997) målstyrning att det finns en handlingsfrihet hos utövaren.  

Svensson (1997) skriver att de tre hörnstenarna i målstyrningsfilosofin är målformulering, 

resultatuppföljning och dialog. 

Målstyrning kräver enligt Svensson (1997) att de mål som formuleras är definierade och 

mätbara. Om målen inte är definierade kan utövaren inte veta vad som ska uppnås och är de ej 

mätbara kan arbetet inte utvärderas. För att en person ska vara motiverad att uppfylla målen 

krävs det även, menar författaren, att något stimulerar denne att arbeta mot måluppfyllelsen. 

Enligt Rombach (1991) krävs det för att målstyrning ska fungera att fler förutsättningar ska vara 

uppfyllda. Det måste formuleras klara mål. De anställda ska delta i och ha influens över 

målformuleringsarbetet. Resultaten ska återkopplas, vilket i sin tur kräver att målen kan följas 

upp och mätas. Han skriver även att måluppfyllelse bör belönas och att målstyrningen måste ha 

ledningens stöd.  Montin (2002) håller med om att målstyrningen förutsätter att politikernas 

mål är tillräckligt klara och precisa. Han skriver även att det krävs att information som är 

relevant är tillgänglig vid rätt tidpunkt för att kunna följa upp uppsatta mål. Montin (2002) 

skriver och belyser, i motsats till Rombach (1991), att det krävs att politiker sätter upp målen. 

Han vidareutvecklar och betonar att det även krävs en stor enighet kring målen på flera nivåer 

inom organisationen. 

Svensson (1997) skriver att det finns en rad fördelar med målstyrning. Det ger enligt honom en 

tydligare målinriktning. Han skriver också att när varje individs drivkraft står i 

överensstämmelse med organisationens mål blir det kraftfullt. De eftersökta effekterna för 

organisationens målgrupp sätts i centrum. Målstyrning ger även en ökad handlingsfrihet att 

hitta nya och effektivare sätt att nå målen. Enligt Svensson (1997) blir det en bättre styrning när 

styrningen koncentreras till det viktiga. Det blir också en tydligare ansvarsfördelning där alla 

har ett tydligt åtagande och möjligheten och befogenheten att utföra detta. Målstyrningen ger 

också, påvisar Svensson (1997), ett bättre underlag till prioriteringar när samband mellan 

resultat och effekt tydliggörs.  
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Ett verktyg som ofta används för att förmedla de mål organisationen satt upp är Balanserat 

styrkort. Styrkortet ger företag möjlighet att koppla deras långsiktiga strategi med kortsiktiga 

arbetsuppgifter och åtgärder menar Kaplan och Norton (1996). Som ordet balanserad skvallrar 

om handlar styrkortet om att skapa en mer balanserad styrning. Detta görs, enligt de båda 

författarna, genom att utgå från olika perspektiv. Dessa är finansiellt perspektiv, 

kundperspektiv, lärande- och utvecklingsperspektiv, interna processer och 

medarbetarperspektiv.   

3.4.1 Mål 

Latham & Locke (1990), två forskare inom målteori, slog fast hur ett bra mål bör vara utformat 

för att vara motiverande. För att vara motiverande bör ett mål vara specifikt, rättvisande och 

utmanande men samtidigt uppnåeligt. De individer som ska kämpa mot målet bör även få vara 

med i själva utformningen av målet och återkoppling bör ske. Latham och Locke (1990) menar 

att speciellt återkopplingen kan ge positiva effekter såsom känslor av stolthet och 

tillfredsställelse när väl målen uppfylls. Enligt deras studie gick motivationen ned markant om 

det fanns brist på tydliga mål. (Latham & Locke, 1990). Merchant & Van der Stede (2007) skrev 

att mål bör sättas så att chansen för enkel måluppfyllelse är 75 procent. 

Bergman & Klefsjö (2007) utvecklar Latham & Lockes begrepp och skriver att målen ska vara 

specifika, mätbara, accepterade, realistiska, tidsbestämda och ansvariga (SMARTA) för att uppnå 

full effekt. 

Enligt Svensson & Wilhelmsson (1989) så är mål inom kommuner ofta mindre klara vilket enligt 

de båda författarna leder till osäkerhet i organisationen. Svensson (1997) vidareutvecklar i sin 

senare bok, Målstyrning i praktiken, att mål i offentliga organisationer ofta är komplicerade och 

svårförstådda. Detta får även stöd av Merchant & Van der Stede (2007) som hävdar att offentliga 

organisationer generellt sett har mindre oklarare mål, att de är mer komplexa och att det finns 

olika intressenter som har skilda mål från både andra medarbetare men även organisationen. 

Det finns dock de teoretiker som hävdar motsatsen, Gregory (2006) hävdar att offentliga 

organisationer har tydligare mål och att anställda tydligare kan se hur de påverkar till 

måluppfyllelsen. Sveriges kommuner och Landsting hävdar i sin rapport från 2004, ”Ledande för 

produktivitet” att det som faktiskt mäts och pratas om, också åtgärdas. 

3.4.2 Olika typer av mål 

Svensson (1997) har valt att dela upp olika typer av mål i tre kategorier; inriktningsmål, 

effektmål och produktionsmål. Inriktningsmålen är de gemensamma överblickande mål som 

visar vägen till vart en verksamhet vill komma. Effektmålen vidareutvecklar, genom att 
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konkretisera och kvantifiera samt att tidsbestämma, de övergripande målen. Enligt Svensson 

måste effektmål vara mätbart. Produktionsmål visar vad verksamheten ämnar utföra. Svensson 

skriver även att det måste finnas en koppling mellan resurserna och resultatet som ska uppnås, 

vilket kan åskådliggöras i figur 4. Resurser används för produktion som ska uppnå en viss effekt. 

Det blir således möjligt om en organisation sätter in effektmål och kopplar detta till resurser och 

produktion att framförhålla effektiviteten i systemet. 

 

Figur 4, Måltyper, Svensson, 1997, sid 18 

3.4.3 Målnedbrytning 

För att åstadkomma en målkongruent och suboptimeringsfri målstyrning skriver Philgren och 

Svensson (1989) att målen behöver brytas ned från en övergripande målsättning till mindre 

delmål i respektive underavdelning. Bryts målen ned så menar författarna att de blir mer 

realistiska och påtagliga för medarbetarna på avdelningarna. De anser också att dessa delmål 

kan delas upp än mer i så kallade underdelmål som används för att ytterligare förstärka 

delmålet. Dessa underdelmål används för att uppfylla delmålet och bidrar därigenom till att 

uppnå det övergripande målet. 

 

Figur 5, Målnedbrytning, Philgren & Svensson, 1989, sid 34, av uppsatsförfattarna reviderad version 

3.4.4 Uppföljning och utvärdering 

Svensson (1997) skriver att hur en uppföljning ska utformas bör bero på varför den görs och 

vad den ska användas till. Han beskriver flera olika orsaker till varför en uppföljning utformas. 

Utformas uppföljningen för att kontrollera måluppfyllelse och resursanvändning, jämföra med 

andra kommuner och liknande verksamheter eller utformas den för att ge information till andra 
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intressenter såsom skattebetalare så tittar man bakåt. Uppföljningen kan även användas för att 

blicka framåt då ledningen och anställda kan bli mer kompetenta genom att lära sig av tidigare 

resultat och erfarenheter vilket kan leda fram till mer effektiva arbetsmetoder, se figur 6. Att 

tänka på är att uppföljningen och utvärderingen kan användas på olika nivåer i verksamheten, 

personal som behöver underlag för sin egen metodutveckling och planering och ledningen 

behöver underlag för sina val och prioriteringar. Svensson (1997) skriver även att det inte är 

möjligt att tillgodose alla behov med en uppföljning och utvärderingsmått.  

  

Figur 6, Uppföljningsmodell, Svensson, 1997, sid 73 

3.4.5 Målstyrningsprocessen 

För att målstyrningen ska vara effektiv i en organisation så behövs följande tio punkter 

användas menar Svensson (1997). Han anser att effekterna behöver sättas i centrum på alla 

nivåer inom organisationen. Måldiskussionen måste integreras i budget och 

planeringsprocessen. Samtidigt som dessa är integrerade måste budget och planeringsprocessen 

vara utformad så att alla förtroendevalda och alla anställda kan engageras, liksom kunder och 

andra intressenter. Svensson (1997) skriver även att det måste preciseras i en dialog vad för 

krav och förväntningar som finns för varje resultatansvarig chef inom varje åtagande. Åtagandet 

ska omfatta utvärderingsbara effektmål som är kopplade till ekonomiska resultatkrav samt en 

definiering av spelregler och en uppföljningsplan. Det är även viktigt att respektive chef får sitt 

mål klart definierat. Författaren skriver också att samtliga regelverk ska ses över och att nya 

regler är få till antalet och ändras inte i efterhand. Det är också viktigt att de ansvariga har stor 

frihet till hur målen ska uppnås. För att stärka resultatorienteringen bör ansvar utkrävas av de 

anställda samtidigt som måluppfyllelse mäts och belönas. Det krävs med andra ord, enligt 
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Svensson (1997), att det utvecklas system för uppföljning, analys och värdering av effekterna i 

förhållande till målen. Det är även viktigt att denna filosofi sprids till samtliga inom 

verksamheten genom väl lämpade introduktion och utvecklingsprogram.  

Svensson (1997) menar således att det är viktigt att det kontinuerligt sker en dialog om 

målstyrningen i hela verksamheten. Han skriver även att det hierarkiska systemet i 

organisationen hjälper till att hålla reda på och ta tillvara på idéer och information genom 

systemet, att kunden pratar med sin närmaste varpå kedjan flyter upp till högsta chef. Detta 

medför att alla medlemmarna i organisationen är involverade i denna process.  

 

Figur 7, Den kommunala målstyrningsprocessen, Svensson, 1997, sid 97 

Ta Kommunfullmäktiges beslut om vilka förutsättningar som ska gälla inför en ny budgetperiod. 

Det ska ingå inriktningsmål för verksamheterna, vilken ekonomisk ram som nämnderna har att 

hålla sig inom, vilka spelregler som gäller samt restriktioner i handlingsfriheten för nämnderna 

och helst en uppföljningsplan där det framgår vilket ansvar om uppföljning som ligger på nämnd 

respektive kommunstyrelse. Ovanstående utgår enligt Svensson (1997) grunden för 

måldialogen mellan nämnd och förvaltning och vidare ut i organisationen, se figur 7. Utifrån 

nämndens effektmål utarbetas inom varje resultatenhet ett underlag för enhetens chefs 

åtagande. Det är viktigt att få alla att känna ansvar inför åtagandet och det krävs därmed ett 

tydligt personligt åtagande som definieras i en dialog med respektive chef. Enhetschefen 

presenterar ett förslag till sin chef gällande åtagandet varpå en förhandling kring denna sker. 

Det är enligt Svensson (1997) inte självklart att detta accepteras utan kan styras utav den högre 
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chefen då denna har ett ansvar för helheten i nämnden. Tillsammans blir resultatenheternas 

förslag grunden till nämndens budgetförslag och sammanställs och granskas av 

kommunstyrelsen varpå fullmäktige fastställer budgeten. Sedermera följs arbetet och resultaten 

upp.  

Svensson (1997) skriver vidare att målstyrningen i kommunala verksamheter är en cyklisk 

process, vilket innebär att när en ny ledning tar över kommer omprioriteras mål och 

målstyrningen kan komma att se annorlunda ut.  

Slutligen understryks det att målstyrning ofta ses som en förutsättning för att organisationer ska 

kunna decentralisera. Förutsättningarna för en framgångsrik decentralisering, är enligt Lind 

(1998) att: 

1. Decentraliseringsfilosofin är väl förankrad och spridd 

2. Organisationen är strikt centraliserad inom några få men betydelsefulla områden 

3. Organisationen hålls samman genom en stark företagskultur och ett professionellt 

ledarskap 

Tydliga mål finns liksom ett ändamålsenligt uppföljningssystem, som kan användas för att följa 

upp verksamhetens utveckling och, om det krävs, korrigeras  
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4. Empiri 
Detta kapitel presenterar det empiriska materialet som insamlats till uppsatsen. Kapitlet inleds med 
en kort beskrivning av Motala kommun och dess organisation. Vidare presenteras empiriskt material 
gällande Motala kommuns styrningsprocesser och förutsättningar för densamma.  

4.1 Motala kommun 

Motala kommun har 41955 invånare, varav drygt 30000 bor i Motala tätort. Kommunen har 

omkring 4000 anställda vilket gör dem till den i särklass största arbetsgivaren i Motala 

(motala.se, Största arbetsgivare i Motala kommun). I kommunen fick man efter valet hösten 

2006 ny politisk majoritet efter att ha haft socialdemokratiskt styre i 48 år. Efter valet 2010 tog 

Socialdemokraterna åter makten, men med Miljöpartiet och Vänsterpartiet som allierade. Efter 

valet var syftet att den nya majoritetens politiska viljor snabbt skulle få genomslag i kommunens 

verksamhet. Som ett led i detta arbetades Ledmot och de nya målen fram för mandatperioden. 

Ledmot hade blivit klart och antaget av fullmäktige under april 2010 i enighet mellan partierna.  

(Ledmot) 

4.1.1 Organisation 

Motala kommun består av en organisation i två delar, en politisk- och en 

tjänstemannaorganisation (se organisationskarta, figur 8). Den politiska organisationen består 

av kommunfullmäktige, nämnder såsom kommunstyrelse, personalnämnd samt 

förvaltningsnämnderna, Bildnings-, Plan och miljö-, Social-, Vatten och avfalls- och Tekniska 

nämnden. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och beslutar i frågor om 

budget, bokslut och strategi. Nämnderna ansvarar för beslut som rör förvaltningen. De ska även 

bereda ärenden till fullmäktige och ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs inom 

respektive verksamhet. Kommunstyrelsens uppgift är att hålla uppsikt över nämnderna, lämna 

förslag till budget och översiktlig planering samt bereda eller yttra sig i alla 

kommunfullmäktiges ärenden. (motala.se, kommunfullmäktige)  

Tjänstemannaorganisationen leds av en kommunchef som är chef för 

kommunledningsförvaltningen och kommunstyrelsen. Vid sidan om denna förvaltning finns 

andra förvaltningar som leds av var sin förvaltningschef, bildnings-, plan och miljö-, social- samt 

den tekniska förvaltningen. För att samordna verksamheten har kommunchefen en 

ledningsgrupp bestående av förvaltningschefer och några chefer från 

kommunledningsförvaltningen (Ledmot). För att möjliggöra ett effektivt arbete i kommunen är 

den uppdelad i förvaltningar och dessa ansvarar för att genomföra och förverkliga politikernas 

beslut. (motala.se, förvaltning) 
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Figur 8, Organisationskarta, motala.se6  

4.1.2 Ledmot 

Ledmot är Motala kommuns främsta styrdokument. I Ledmot bestäms hur kommunen ska styras 

och ger förvaltningar en ram att utgå ifrån. Styrdokumentet preciserar att målstyrning ska 

användas. Det preciserar också; vilken organisationsform och rollfördelning som ska finnas i 

kommunen, vilka andra underliggande styrdokument som ska användas, hur årsagendan ska se 

ut samt vilka riktlinjer som kommunen ska rikta sig emot. Ledmot skapades för att samordna 

arbetet inom kommunen och skapa en gemensam grund för att generera så stor nytta som 

                                                             
6
http://www.motala.se/Documents/Dokument/Invanare/Politik_Forvaltning/Organisationskarta_Motala_kom

mun_forvaltning.pdf, 2011-04-13, 13.33 

http://www.motala.se/Documents/Dokument/Invanare/Politik_Forvaltning/Organisationskarta_Motala_kommun_forvaltning.pdf
http://www.motala.se/Documents/Dokument/Invanare/Politik_Forvaltning/Organisationskarta_Motala_kommun_forvaltning.pdf
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möjligt för kommunens medborgare och kunder. Nyttan måste balanseras med de intäkter 

kommunen har. Detta görs genom att Ledmot samordnar verksamheten mot en gemensam 

målbild. Denna målbild är den vision som uppsatts för Motala: att utveckla ett önskvärt och 

attraktivt samhälle byggs på allas ansvar, delaktighet och engagemang oavsett kön, ålder och 

ursprung. 

”Ledningssystemet (Läs Ledmot, uppsatsförfattarnas anvisning) är ett verktyg för att leda 

kommunens verksamhet så att största möjliga nytta skapas för medborgare och kunder.” 

Ledmot, sid 2 

Ledmot beskriver att kommunen verkar i tre olika roller, som myndighetsutövare, 

samhällsutvecklare och tjänsteleverantör. Oavsett vilken roll så ska kommunen utgå ifrån 

följande principer: Medborgare och kunder i fokus, så att ett långsiktigt förtroende uppnås. 

Politik ska bli verklighet. Kommunen ska arbeta effektivt och detta görs genom att använda 

konkurrensutsättning.  (Ledmot) 

Styrdokumenten utvecklades eftersom det inom Motala kommun funnits en känsla av en 

långtgående decentralisering som inte haft en tydlig koppling till en gemensam målbild. Det har 

heller inte funnits en tydlig koppling till resultat i kommunen och dess ändamål har sett olika ut 

för olika verksamheter. Ekonomichefen på kommunledningsförvaltningen berättar även att 

Motala kommun inte varit särskilt stark ekonomiskt de senaste åren och att det också kan ses 

som en anledning till införsel av ett nytt styrsystem. 

Ledmot tar upp hur Motala kommun ska agera kring verksamhetsstyrning, hur uppföljning ska 

ske, hur målsystemet ska se ut samt hur målnedbrytningen går till. 

I Ledmot står det ” Kommunen ska enligt kommunallagen använda målstyrning som metod för att 

leda verksamhet och ekonomi. Målen som fastställs ska syfta till att säkerställa det som lagen 

kallar ”god ekonomisk hushållning” (Ledmot sid. 8). Ledmot tar upp att kommunen måste vara 

effektiv och ändamålsenlig men samtidigt hålla en god kvalité utifrån medborgarnas behov och 

önskemål. (Ledmot) 

Vidare tar Ledmot upp hur målstyrningen ska se ut i Motala kommun: 

”För att målstyrningen ska bli meningsfull är det viktigt att målen är realistiska – målen ska ligga 
på en sådan nivå att det är möjligt att uppnå dem samtidigt som de ska utgöra en utmaning för 

organisationen. En annan avgörande förutsättning är att målen är accepterade och väl kända av 
alla som genom sitt arbete ska bidra till att målen uppfylls. Dialog och delaktighet vid såväl 

planering som uppföljning är en nödvändighet.” 

Ledmot, sid 9 
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4.1.3 Målstruktur 

Utifrån Motala kommuns övergripande vision så beslutar kommunfullmäktige om 

inriktningsmål. Dessa finns i två typer, gemensamma för alla nämnder och specifika 

inriktningsmål för den enskilda nämnden och förvaltningen. De gemensamma ska syfta till 

att skapa en enhetlig styrning inom kommunen. Inriktningsmålen konkretiseras vidare i 

resultatmål av nämnderna och kommunstyrelsen. I Ledmot står det:  

”De inriktningsmål som fastställts av kommunfullmäktige bryts ned av den ansvariga nämnden till 

resultatmål. Nämnden ansvarar för uppföljningen av sina resultatmål. Nämnden ska följa den egna 

verksamheten och ta initiativ till de förändringar och förbättringar som behövs.” 

Ledmot, sid 6 

Resultatmålen ingår sedan i verksamhetsplanen för varje förvaltning och där i formuleras 

även nästa målnivå, verksamhetsmålen. 

 

Figur 9, Målstruktur, Ledmot sid 9. 

Visionen är enligt Ledmot ett framtida önskvärt läge. Det har ett perspektiv på 15-20 år och 

lägger grunden för hela målstyrningen.  

Inriktningsmålen är en fortsättning på visionen och ska visa på de, för kommunen, prioriterade 

huvudområdena. Inriktningsmålen har ett tidsperspektiv på 8-10 år. Antalet ska vara 15-20 för 

hela kommunen vari fem stycken ska vara gemensamma mål inom kategorierna; kund, 
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medarbetare, ekonomi, utveckling och hållbarhet.7 Inriktningsmålen ska vara realistiskt 

uppnåbara vid tidsperiodens slut. Uppföljningen av målen sker genom resultatmålen.     

Resultatmålen konkretiserar inriktningsmålen och ska vara mätbara och uppnåbara. Ett eller 

flera nyckeltal kopplas till målen. Nyckeltalen ska kunna mätas på ett enkelt och tillförlitligt sätt 

och bedömningar ska undvikas. Helst ska det enligt Ledmot användas så kallade etablerade 

nyckeltal som möjliggör jämförelser med andra kommuner. Resultatmålen ska vara 

tidsbestämda och sträcka sig över en mandatperiod (fyra år).  

Verksamhetsmålen upprättas i samband med framtagande av verksamhetsplanen, vilket enligt 

Ledmot görs i dialog mellan nämnden och kommunstyrelsen. I verksamhetsplanen ingår 

verksamhetsmålen, vilka ska svara på hur resultatmålen ska uppnås. Dessa ska avse ett 

tidsperspektiv på ett år och formuleras genom en angiven mätbar målnivå eller en aktivitet.  

Figur 10, Definitioner av målnivåer enligt Ledmot, sid 11 

4.1.4 Verksamhetsplan Motala 

”Motala ska vara en attraktiv och innovativ del av Östgötaregionen där det är enkelt att 

bo och verka” 

Så lyder den övergripande visionen i Motala kommun. Detta citat ska även vara grunden för 

själva målstyrningen. I verksamhetsplanen beskriver alla förvaltningar för politiken vad och hur 

verksamheten ska agera det kommande året. Syftet är att uppnå de kommunala politiska målen 

samt även tillgodose delar av verksamheten som ligger under nationella regleringar. Planen 

                                                             
7 Påminner om balanserad styrning, vilket också används i kommunen 
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arbetas fram av förvaltningen med förvaltningschefen i spetsen och detta görs i samråd med 

nämnden/styrelsen. (Ekonomichefen, Motala kommun)  

Inriktningsmålen, som sträcker sig över en tioårsperiod, beslutar kommunfullmäktige. Dessa 

mål menar ekonomichefen, har i och med Ledmot fått tydligare definitioner. Förut kunde det 

finnas olika uppfattningar kring vad ett inriktningsmål var. Det kunde till exempel ske 

förväxlingar mellan dessa mål och så kallade resultatmål. Resultatmålen har emellertid till 

uppgift att konkretisera inriktningsmålen. De gemensamma resultatmålen fastställs av 

kommunstyrelsen.  

För att nå de antagna inriktnings- och resultatmålen innehåller verksamhetsplanen även de 

prioriterade aktiviteter som förvaltningen planerar att utföra. Dessa aktiviteter kan även 

förvaltningen välja att bryta ner till del eller etappmål för det enskilda året – dessa mål benämns 

verksamhetsmål. Det är dock första året som detta implementeras och aktiviteterna kan komma 

att modifieras efter utvärdering. 

4.1.5 Socialförvaltningen 

Socialförvaltningen i Motala har ansvar för hela socialtjänsten. Det innebär att de ansvarar för 

äldreomsorg, handikappomsorg, individ- och familjeomsorg och LSS8 samt har ansvar för hela 

myndighetsutövningen inom dessa områden. Inom socialförvaltningen jobbar enligt 

socialchefen, cirka 1600 anställda och förvaltningen omsätter ungefär 700 miljoner kronor. 

Förvaltningschefen för socialförvaltningen säger även att antalet nämnder minskades från att ha 

varit sju stycken till att nu bara vara fyra stycken på grund av ekonomiska bekymmer. Detta har 

inneburit att förvaltningschefens jobb blivit mer övergripande än tidigare och att 

socialförvaltningen fått större och bredare ansvar. Socialförvaltningen består av en 

förvaltningsledning och en förvaltningsstab, myndighetsutövning är samlat i ett Socialkontor 

och det finns tre utförarverksamheter: Social resursverksamhet, Skola-socialtjänst och 

Äldreomsorg. Socialförvaltningen har bantat ner antalet inriktningsmål från 120 till att först bli 

sju stycken till att nu i och med Ledmot vara tre stycken inriktningsmål och tre resultatmål 

kopplat till varje inriktningsmål. Förvaltningschefen berättade att i och med Ledmot så skulle 

verksamhetsmålen slopas, istället satte förvaltningen upp olika aktiviteter som skulle leda mot 

resultatmålen. Dessa mäts sedan med specifika nyckeltal. Dessutom beslutade 

kommunledningen om ett antal kommungemensamma inriktningsmål som varje förvaltning 

måste ta hänsyn till.  

 

                                                             
8 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade  



 
 37 

4.1.6 Bildningsförvaltningen 

Bildningsförvaltningen i Motala kommun ska enligt Motala kommuns hemsida ”… ansvarar på 

uppdrag av bildningsnämnden för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, förskoleklass, 

grundskola, särskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, fritidsverksamhet, kulturverksamhet, 

vägledning, integration och arbetsmarknad samt konsumentvägledning.” (motala.se, 

bildningsförvaltningen) 

Bildningsförvaltningen består av ett förvaltningskontor samt sju olika verksamhetsområden, 

barnomsorg och skola (i sig uppdelad i tre delar), gymnasie/vuxenutbildning, fritid, kultur och 

resurs. Det jobbar cirka 2000 personer i bildningsförvaltningen och förvaltningen omsätter runt 

900 miljoner kronor enligt förvaltningschefen på bildning. 

Inom bildningsförvaltningen finns det fem gemensamma inriktningsmål och fem specifika 

inriktningsmål, ett för varje delområde. Dessa inriktningsmål har sedan mellan ett till tre 

resultatmål var och de flesta resultatmål har specifika aktiviteter och mätbara nyckeltal.  

4.2 Decentralisering 

Syftet med det nya styrsystemet, menar ekonomichefen, är bland annat att fördela ut ansvar och 

befogenheter. Viktigt är också möjligheten till ett nära ledarskap. Detta görs bland annat för att 

kunna hantera och anpassa sig till de förändrade förutsättningar som kommunen upplever från 

det nya styrsystemet Ledmot.  

Nämnderna sköter sig själva, både ekonomiskt ansvar och ansvar för verksamheten. Det nya 

styrsystemet är inget nytt vad gäller decentralisering, men däremot vad gäller sammanställning 

och strävan efter samma mål, vilket enligt kommunledningscontrollern inte var lika tydlig 

tidigare. Ekonomistyrningen och målstyrningen var innan Ledmot mer separerade. Med Ledmot 

vill kommunen, enligt ekonomichefen, få en tydligare koppling mellan vilka resurser som går åt 

och vilka resultat som nås och på så sätt ska nyttan ökas av skattepengarna.  

4.2.1 Chefer om decentralisering 

4.2.1.1 Förvaltningschefer 

Socialförvaltningen 

Socialchefen ser att i och med Ledmot läggs det ett större ansvar hos verksamhetschefer. De har 

enligt chefen fått tydligare roller och resulterat i att det inte är lika platta organisationer som 

tidigare. Förvaltningen har idag problem med det personalspann som är kopplade till varje chef 

då dessa enligt förvaltningschefen är för stort, ett problem som tidigare varit ännu större. Chefen 

http://www.motala.se/bildningsförvaltningen
http://www.motala.se/bildningsförvaltningen
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säger även i intervjun att det finns en stor frihet i förvaltningen att utforma arbetet efter egen 

vilja. Detta sker under ansvar och med tanke på de ekonomiska medel som finns till förfogande. 

Chefen säger även att i och med Ledmot har det blivit en maktförskjutning, från 

tjänstemannastyrt till politikerstyrt. 

De politiska prioriteringarna är något som politikerna har tryckt på att de vill ha igenom snabbt. 

Chefen beskriver också att de ekonomiska ramarna har vissa begränsningar till vad 

förvaltningen kan göra. Chefen påpekar också att kommunen går från en svagare till hårdare 

styrning gällande rapportering. Nu tvingas förvaltningarna in i en gemensam struktur för 

redovisning av det som är basfakta och siffror m.m.  

”Denna styrning var ganska svag innan, vi fick på gott och ont göra mycket vad vi själva ville.” 

Socialchefen 

Bildningsförvaltning 

Förvaltningschefen för bildning anser att kommunen har en hård styrmodell. Dock anser chefen 

att de olika enheterna är fria att verka efter eget tycke utefter de mål och krav som ställs på dem. 

Chefensäger att det är både decentraliserat och centraliserat. Nämnderna har stora frihetsgrader 

och det behöver inte tas upp på en högre nivå, dvs. kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.  

4.2.1.2Verksamhetschefer 

Skolområde, Brinken, Bildningsförvaltningen 

Verksamhetschefen för Brinken anser att cheferna har stor frihet att styra sin verksamhet i fråga 

om uppsatta mål. Däremot är verksamheten ofta hårt styrd på grund av den lagstiftning som 

finns inom bildning. De tre verksamhetscheferna för skola/förskola inom kommunen menar 

verksamhetschefen hjälper varandra och styr varandra horisontellt. De olika skolområdena 

skulle kunna göra mer olika än vad de gör och har även möjligheten att göra det menar chefen. 

Vidare tror verksamhetschefen inte att varje enhet för sig är tillräckligt självständiga för att 

förändra för mycket på egen hand. Sker det förändringar så görs de förändringarna i team och på 

alla tre områden.  Förvaltningschefen hävdar att rektorerna har stor frihet att organisera sin 

egen skola.  

Verksamhetschefen hävdar att bildningsförvaltningen i Motala är så stort att förvaltningschefen 

inte har tid att ägna sig åt skolan. Det är verksamhetscheferna för skolområdena som har 
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ansvaret för skolan. Förvaltningschefen har fullt upp med kommunledning och Östsam9. 

Verksamhetscheferna träffar förvaltningschefen en halv dag i veckan.  

”Så vi har fritt i praktiken” 

Verksamhetschef, Brinken 

Vissa beslut måste dock förvaltningschef ta men det mesta ligger hos verksamhetscheferna. Den 

övergripande styrningen är enligt verksamhetschefen inte hård, utan det sker i en dialog där 

dock har förvaltningschefen det sista ordet. 

”De flesta frågor har vi delegation om.” 

Verksamhetschef, Brinken 

Verksamhetschefen påpekar dock att kommunen styr ekonomin hårt. Chefen påpekar också att 

det märks att skolan en gång var statlig och att det kommer att märkas ännu mer framöver. Den 

nya styrförändringen som pågår inom skolan nu är, enligt chefen, väldigt hård ifrån staten.  

”Det är en kraftfull statlig styrning som dominerar fullständigt.” 

Verksamhetschef, Brinken 

Fritid, Bildningsförvaltningen 

Verksamhetschefen för Fritid uppfattar styrningen som både decentraliserad och centraliserad. 

Chefen beskriver det som sin tanke att vissa frågor måste komma från kommunstyrelse och 

kommunledningsförvaltningen. Chefen beskriver det som att han har stor frihet att utforma sin 

egen verksamhet utefter de mål som är uppsatta. Dock så är chefen medveten om ansvaret som 

åläggs honom som chef kan uttryckas som frihet under ansvar. Verksamhetschefen påminner 

om att allt förvaltningen gör måste bottna i vad dess målgrupp10 vill. Finns det stöd hos 

målgruppen har de större möjlighet att påverka de styrande nedifrån. 

Verksamhetschefen säger att beroende på ur vilket perspektiv som kommunen betraktas, skiljer 

det sig åt om kommunen är hårt styrd eller inte. Chefen menar att då kommunen ändrat 

majoritet så har det inneburit att politikerna velat lyfta fram sina valfrågor och därmed påverkat 

utvecklingsplanen samt inriktningar och resultat. Verksamhetschefen tar upp att de behöver bli 

styrda då de är tjänstemän som ska svara på politikernas uppdrag.  

 

                                                             
9 Regionförbundet Östsam är ett samarbete mellan länets 13 kommuner som ska verka för att skapa ett 
attraktivt Östergötland. 
10

 Med målgrupp menas verksamhetens tänkta kunder, i detta fall ungdomar, fritidsutövare och idrottare med 
flera. 
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Sociala resursverksamheten, Socialförvaltningen 

Verksamhetschefen för sociala resursverksamheten är av uppfattningen att kommunen är 

decentraliserad. Resultatmålen är decentraliserade till nämndnivå och vilka aktiviteter som görs 

åligger på tjänstemanna nivå. Verksamhetschefen säger att vid utformningen av verksamheten 

så finns det flera perspektiv att tänka på; dels de lagstyrda som har sina krav. De påverkas även 

av de generella mål som uppkommer i och med Ledmot och den övergripande politiken. De har 

också ett styrkort som de av verksamhetsdriftskäl, behöver utgå ifrån samt kundspecifika mål 

från nämnden. 

Verksamhetschefen nämner att denne inte blir detaljstyrd av förvaltningschefen eller politikerna 

utan mycket bygger på eget ansvar. Verksamhetschefen säger: 

”Men politiken kollar inte heller hur vi når upp till de resultatmålen, o de tycker inte jag de ska 
heller.” 

Verksamhetschef, Sociala resursverksamheten 

 Chefen vidareutvecklar och påpekar att ”Så på ett sätt är det hårt, men det behövs ingen piska för 

vi vill alla ha ordning”. Chefen nämner även att de tar in åsikter från medarbetare på lägre nivåer 

och i vissa fall gjort om åtgärder efter dessa.  Inom verksamhetsområdet är de dock medvetna 

om att just involvering av all personal inom verksamheten är en framgångsfaktor och att detta är 

något som borde göras mer. 

4.3 Målstyrning 

Det är förvaltningschefens ansvar att få ner målen från politiker ner till verksamhetscheferna. I 

och med den decentraliseringsgrad som råder har sedan verksamhetscheferna ett eget ansvar 

för att på bästa sätt bryta ned målen. Nedan följer en redogörelse över hur förvaltningschefer 

och verksamhetschefer uppfattar målstyrningen.  
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Figur 11, Målhierarki, egen figur 

Motala kommun har i och med Ledmot delat in målen i olika nivåer, förklarar ekonomichefen. 

Kommunfullmäktige har beslutat om de inriktningsmål som förvaltningarna ska sträva mot och 

vilka resultatmål som ska göra att de når dit. Till dessa resultatmål kopplas sedan ett antal 

nyckeltal för att se till att de blir mätbara. Alla verksamheter har samma mål under fem stycken 

punkter. Kund, medarbetare, ekonomi, utveckling och hållbarhet säger 

kommunledningscontrollern. Innan valet pratar politiker mycket strunt och politiska floskler, 

anser två av cheferna i Motala. Det gäller sedan att få ner dessa prioriteringar i målstrukturen 

och framförallt översätta dem till mätbara mål. Och det är inte en enkel process, uttrycker en av 

cheferna vidare.  

Ledmot skulle kunna ses som ett balanserat styrkort, anser ekonomichefen. Däremot har de 

olika förvaltningarna egna specifika mål som gör att de valt att inte kalla det för ett sådant. I 

Motala har det innan Ledmot funnits ungefär samma modeller som det gör idag, dock anser 

ekonomichefen att de gemensamma målen tidigare inte fungerat överhuvudtaget och att någon 

styrförändring förmodligen inte hade skett om det inte blivit majoritetsskifte. Innan kunde det 

vara så att när nämnderna skulle redogöra för vad de arbetade med skulle de göra det med 

något som hade bäring mot målet.  

”Alltså det var väldigt otydligt, men idag är det tydligare” 

Ekonomichefen 
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Nu ska det finnas med i verksamhetsplanerna både vad de gör för aktiviteter mot de 

gemensamma målen och de specifika målen, förklarar kommunledningscontrollern. 

Utåt mot medborgarna i Motala kommuniceras fyra huvudområden. Dessa är, enligt 

ekonomichefen, arbetsmarknadspolitik, uppväxtvillkor, äldre samt klimatsmart och attraktivt 

Motala. Detta är politikens huvudområden kommande mandatperiod, medan Ledmot är en 

modell för den interna styrningen förklarar kommunledningscontrollern. 

4.3.1 Chefer om Målstyrning 

Förvaltningschefer 

Socialförvaltningen 

De olika förvaltningscheferna hade lite olika tankar kring den målstyrning som råder i deras 

förvaltning. Inom socialförvaltningen har man i ett antal år haft ett styrsystem som liknat 

Ledmot. Socialchefen anser att socialförvaltningen varit en drivbänk inom kommunen och 

bidragit till hur Ledmot utformats. När socialförvaltningen fick ekonomin att gå ihop 2007 efter 

några svåra år bidrog det nog till att de fick hållas med friare tyglar enligt socialchefen. 

Socialnämnden har dock, enligt socialchefen, accelererande kostnader och om inte politiker tar 

hänsyn till det kommer framtiden bli svårmanövrerad. 2009 började kommunen förstå värdet av 

en gemensam styrmodell anser socialchefen. Chefen anser vidare att kommunledningen tidigare 

varit svagt. Det har skett en hel del utvecklingsarbete i olika delar av kommunen, men om 

kommunstyrelsen är svag så blir den strategiska sammanhållningen lidande. Den skillnad som 

socialchefen har upptäckt i och med Ledmot är att antalet inriktningsmål har minskat från över 

hundra till att nu vara tre mål. Dessutom är numera tre resultatmål kopplat till varje 

inriktningsmål. Vidare skulle förvaltningen nu inte ha några verksamhetsmål utan skulle istället 

koppla resultatmål till olika aktiviteter. I tillägg till det ska man följa de kommungemensamma 

inriktningsmålen. Detta är förvaltningschefen inte helt nöjd med ännu. Eftersom förvaltningens 

personal redan genomgått en målförändring som nu har sjunkit in och jobbar utifrån 

socialförvaltningens vision kan Ledmot skapa en obalans menar förvaltningschefen. 

Verksamheterna har utöver ovanstående dessutom balanserade styrkort som utformats utifrån 

en ledstjärna som finns på deras enhet. Ledstjärnan är i sin tur konstruerad utifrån 

socialförvaltningens vision. Det är svårt att prioritera vilka mål som blir viktigast, menar 

förvaltningschefen. Dessutom är myndighetsutövningen tung inom socialförvaltningen. 

Lagstiftningen går till exempel inte att styra, enligt förvaltningschefen.  En förändring i 

socialtjänstlagen kom alldeles nyss. Lagen säger att alla ska ha ett värdigt åldrande. Då menar 

socialchefen att det kan finnas olika uppfattningar kring vad det betyder, men att det finns en 

förväntan på förvaltningen att ta itu med den frågan och att det kostar pengar. Här tror 
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socialchefen också att det finns ett bekymmer. Lokala politiker vill få igenom en massa av sina 

lokala prioriteringar utan att ta hänsyn till de saker socialförvaltningen blir ålagda av staten att 

infria.  

”Man vill ju ha gehör för de politiska prioriteringarna. Och då kan det vara så att man blir kolossalt 

upptagna med vad man lokalt vill göra och hur man vill påverka utan att ta så mycket hänsyn till 

de saker vi blir ålagda av statsmakterna att faktiskt utföra.” 

Socialchefen 

Bildningsförvaltningen 

Inom Bildningsnämnden anser förvaltningschefen att alla vet om vad de vill skapa med målen. 

Sedan poängterar hon vidare att hon omöjligt kan veta om alla faktiskt jobbar för det. Om målen 

tycker chefen att de har stor spridning vad gäller krav. Mål som att höja betyg är en stor 

utmaning medan andra mer projektrelaterade mål inte alls är särskilt krävande. 

Förvaltningschefen för bildning anställdes på Motala kommun i oktober 2010. Tidigare har 

chefen arbetat med liknande arbetsuppgifter i andra kommuner. Chefen tycker inte att det är 

någon större skillnad mellan kommunerna hon jobbat på utan sättet att arbeta på i Motala är 

vanligt. Chefen anser att det varit enkelt att få verksamheter och rektorer att enas kring mål 

eftersom de ofta har med att höja elevers kunskapsnivåer och resultat att göra. 

Förvaltningschefen har inte varit särskilt delaktig i målformuleringen, utan det är 

verksamhetscontrollern som sköter det arbetet. Förvaltningschefen anser vidare att det inte 

finns några problem att förstå målen. Allt som allt är målstyrningen inom bildningsförvaltningen 

väl fungerande anser bildningsförvaltningschefen. Chefen berättar vidare att de tidigare 

använde sig av balanserade styrkort, men uttrycker också att Ledmot kan ses som ett balanserat 

styrkort. Verksamheterna har Ledmot och sin verksamhetsplan att följa och se till att den planen 

uppfylls och blir verklighet ute i verksamheten berättar chefen. Uppföljningen från 

verksamheterna sker ofta i dialog genom medarbetarsamtal. Återkoppling på resultat har ännu 

inte skett efter Ledmots inträde, men det finns en plan på hur det ska redovisas i Ledmot och det 

finns även olika insamlingssätt, berättar chefen. Vad gäller prioriteringar av mål så anser chefen 

att det sker prioriteringar, men eftersom de inte haft någon utvärdering ännu så vet chefen inte 

hur de ser ut. Det finns emellertid mål som förvaltningschefen märker inte kommer uppnås.  Att 

skriva om ett mål är nämndens jobb och det målet ändras i så fall i nästa års budget, förklarar 

chefen. Däremot är det förvaltningschefens jobb att analysera varför och se om de har några 

resurser att sätta in. Det handlar då inte enbart om ekonomiska resurser, utan även om att finna 

bättre arbetsmetoder för att nå bättre resultat. 
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Om målet ”Alla elever ska ha rätt till stöd i sin lärprocess, stor vikt läggs på kompensatoriska 

insatser” som står med i verksamhetsplanen för bildning, säger förvaltningschefen att det målet 

är där för att sätta strålkastarljus på problemet. Förvaltningschefen förklarar att det inte är 

någon vision och att de konkreta aktiviteter, som är ganska trubbigt beskrivna i planen, ska leda 

fram till målet. Det kan även bakom aktiviteter finnas handlingsplaner på enhetsnivå för att 

beskriva aktiviteterna. 

Verksamhetschefer 

Fritid, Bildningsförvaltningen 

Verksamhetschefen på Fritid i Motala framförde att han tyckte det blev stressigt att få fram 

inriktningsmålen i Ledmot. Detta eftersom det är tidskrävande att direkt koppla på 

verksamhetens specifika mål och aktiviteter. Att börja jobba direkt efter de nya målen blev 

därigenom svårt säger fritidschefen vidare.  

Chefen är nöjd med de tre resultatmål denne har för sin verksamhet. Chefen säger dock: 

”Om man inte ser någon effekt av resultatmålen, kan man lika gärna lägga ner” 

Verksamhetschef, Fritid 

Efter att resultatmålen var klara hävdar fritidschefen att denne informerade sin personal genom 

att ha en heldag där de gick igenom verksamhetens mål och aktiviteter. Detta gjordes i lugn och 

ro för att tydligt skapa en helhetsbild, menar chefen vidare. Där fick även de anställda möjlighet 

att lämna in synpunkter. Synpunkterna som framkom på mötet handlade mest om att mötet 

kommit för sent. Det har fått verksamhetschefen att flytta samma möte till ett tidigare datum 

inför verksamhetsåret 2012. 

Fritidschefen tycker att denne i och med utvecklingen av Ledmot förstått vinsten av att ha 

skarpare mål. Om detta säger chefen följande: 

”Det ställer lite krav på dem och verksamheten. Ja, det är mycket bättre styrning. Det är bättre med 
ordning och reda.” 

Verksamhetschef, Fritid 

Vad som saknas i Motalas målstyrning, tycker fritidschefen, är att den ekonomiska styrningen 

tydligare ska kopplas till målen. Fritidschefen utvecklar: 

”… oavsett bör man ha en långsiktighet då det skapar en trygghet, en vi-känsla och att man vet vart 
man är på väg” 

Verksamhetschef, Fritid 
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Verksamhetschefen för fritid ser styrsystemet som ett avbockningssystem som ska genomföras, 

Ett enkelt system om medarbetarna är med. Och om rätt aktiviteter finns blir helheten tydligare. 

Fritidschefen medger att det kan hända saker under tiden vilket gör att omprioriteringar kan 

behöva göras. Dock känner chefen sig nöjd med målen. Och vid jämförelse med skolsidan tycker 

fritidschefen sig ha kommit lite längre fram i målstyrningsprocessen.  

Skolområdet Brinken, Bildningsförvaltningen 

Verksamhetschefen för skolområdet Brinken ser i inriktningsmål, resultatmål och aktiviteter en 

tydlig linje i organisationen. Visionen för Motala är däremot bara svävande och påverkar inte 

den dagliga verksamheten. Utöver det finns en verksamhetsplan som rektorer har att rätta sig 

efter. Chefen medger att det är en sak att ha någonting på papper och en annan sak att sprida ut 

det i verksamheterna. I och med den nya majoritet som tillträtt i kommunen märker 

verksamhetschefen av att det är lite andra saker än tidigare som prioriteras även om det mesta 

är sig likt.  

Verksamhetschefen hävdar att de styrande inom skola haft en ganska stor delaktighet vad gäller 

framställandet av mål. De mål som ligger i verksamhetsplanen har tagits fram i dialog med 

controller, politiker och verksamhetschefen. Målen anser Brinkenchefen idag vara tydliga, 

realistiska och konkreta. Vidare säger han att det utifrån de målen finns en massa mål i 

arbetsplanen. De sistnämnda målen är lika över alla skolor i kommunen. Utöver detta kan varje 

rektor formulera mål. Och det är där de flesta mål ligger säger chefen över Brinken. 

Chefen för Brinken berättade att även om målen är tydliga så finns det skillnader beroende på 

vilket nivå målen är på. De övergripande målen är mer diffusa än de på lägre nivå. Det finns även 

en skillnad när det gäller målens karaktär. Chefen hävdar att kvalitativa mål även på lägre nivå 

är både svårare att mäta och är mer diffusa. Om målen är uppnåeliga hade verksamhetschefen 

följande syn: 

”Inriktningsmålen kan ses som visioner. Resultatmål kommer ner på en mer realistisk nivå. Ja dem 

har vi gått igenom med alla rektorer. Sen ifrån rektorer ut till arbetslagen, lärarna och de 

anställda, där är nog ett steg som ser olika ut på olika skolor. Man lever i vardagen.” 

Verksamhetschef, skolområde Brinken 

En tanke med den styrning som finns i Motala idag var att den skulle möjliggöra 

gränsöverskridande arbete mellan förvaltningarna berättar Brinkenchefen vidare.  Något sådant 

samarbete har chefen emellertid inte märkt av.  

Brinkenchefen säger att han efterlyser en styrning som går både uppifrån och nerifrån. Om det 

säger chefen följande: 
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”Det sitter ju en grupp centralt som styr och bestämmer, o ritar. Och sen ska det ut överallt. Sen 

sker det ju en massa där ute som de inte har en aning om de som sitter där. Just den dialogen fram 

o tillbaka är viktig” 

Verksamhetschef, skolområde Brinken 

Kontakten mellan kommunledning och skolverksamheten går via förvaltningschefen säger 

Brinkenchefen vidare. Det tror denne vidare inte är något unikt för en kommun. Det är helt 

hierarkiskt styrt, säger chefen. 

Sociala resursverksamheten, Socialförvaltningen 

På sociala resursverksamheten fungerar målstyrning enligt verksamhetschefen bra. Inom 

sociala resursverksamheten så finns det två stora områden som påverkar styrningen, det finns 

mål som kommer från politikerna i kommunen och det finns lagar inom socialtjänstlagen att 

förhålla sig till. 50 procent av målen kommer från nämnderna och 50 procent kommer från de 

lagar som finns. Antalet mål har tidigare varit ett problem men har minskat i antal. Här menar 

verksamhetschefen att det blir svårt att paketera allt så att det blir förståeligt och synligt. 

Verksamhetschefen berättar även att om det finns det något som krockar emellan 

politikerstyrda mål och lagstyrda mål så är det lagen som styr. 

Inom verksamheten finns även ett balanserat styrkort att förhålla sig till. Vid utveckling av 

arbete inom verksamheten ska de anställda alltid ha det balanserade styrkortet i åtanke.  

Verksamhetschefen påpekar att visioner inte påverkar verksamheten samtidigt som de ofta kan 

ses som diffusa. Chefen uppfattar det som svårt att hitta relevanta mätpunkter kopplade till 

målen. Chefen hävdar att det blir så vid sådana mål och uttrycker sig på följande sätt: 

”Blir lätt så när man ska mäta mjukt, kvantitet är inga problem, men så fort man ska börja mäta 

kvalitativa aspekter …/… Som vårt nämndmål som säger att man ska uppnå förbättring… sug på 

den.”                                                                                   

 Verksamhetschef, Sociala resursverksamheten 

När det gäller målen så berättar chefen att det kan vara svårt att veta vad som har påverkat 

resultatet. Det finns enligt chefen svårigheter att veta vilken orsak som har gett verkan. Dels för 

att de aldrig riktigt kan säga att det är just denna aktivitet eller projekt som gjort att det blivit en 

förbättring men också att det finns svårigheter att hitta de mätpunkterna som behövs. Det finns 

även svårigheter i och med att verksamhetens målgrupp har svårt att beskriva sin egen 

situation.   
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Verksamhetschefen anser det viktigt för att målstyrningen ska vara effektiv och jämförbar över 

tid krävs det att kommunen håller fast vid den här typen av tänk och att det blir en bättre 

systematisering. Mätpunkterna behöver vara fasta för att skapa en uppfattning om förändringen 

över tid som gör att kommunen kan göra analyser och dra slutsatser. Verksamhetschefen anser 

att samma variabler bör finnas kvar men att målnivån ändras efter resultatets utveckling.  

Verksamhetschefen på Sociala Resursverksamheten påpekar att det finns en påverkan på 

politikerna från tjänstemännen, speciellt vid framtagandet av mål. Chefen säger att 

tjänstemännen tar fram underlag till politikerna vari det sker påverkan. Chefen nämner även att 

vid en ny nämndkonstellation, med oerfarna politiker krävs det coachning och att 

tjänstemännen leder politikerna.  

4.3.2 Uppföljning/återkoppling 

4.3.2.1 Förvaltningschefer 

Bildningsförvaltning 

Förvaltningschefen beskriver att de i bildningsförvaltningen träffas varje vecka i 

ledningsgruppen, för att föra en dialog med varandra. Det finns dock inga mål som tydligt 

diskuteras vid speciella tillfällen. Chefen säger att det finns en plan för hur det ska redovisas, 

dock kan det skilja på metod och tidpunkt mellan de olika målen. Det analysarbete som kommer 

att bedrivas är inte helt klart ännu. Chefen öppnar för att kommunen kan göra en viss 

verksamhetsanpassning då bildnings- och socialförvaltningen skiljer sig markant från 

specialistförvaltningar såsom tekniska- och gatukontoret både vad gäller uppgifter samt kultur. 

Förvaltningschefen berättar även att resultatuppföljningen ibland påverkar lönesättningar. 

Om ett mål inte uppfylls är det förvaltningschefen roll att analysera varför och sätta in de 

åtgärder som krävs. Det kan handla om mer pengar eller bättre arbetsmetoder för att förbättra 

resultatet. Det är enkelt att analysera men svårare att implementera åtgärder och agera, enligt 

bildningsförvaltningschefen 

Socialförvaltning 

Förvaltningschefen för socialförvaltningen beskriver det som att förvaltningen tvingas in i en 

gemensam struktur för redovisning av det som är basfakta och siffror m.m. Tidigare var det, 

enligt socialchefen, fritt för förvaltningen att själva utforma redovisningen, om detta sägs: 

”Denna styrning var ganska svag innan, vi fick på gott och ont göra mycket vad vi själva ville.” 

Socialchefen 
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På socialförvaltningen återkopplas det månadsvis på verksamhetsnivå där ekonom och 

verksamhetschef, mäter emot mål och utveckling. 

4.3.2.2 Verksamhetschefer 
 

Fritid 

Verksamhetschefen för fritid hävdar att uppföljningen skulle bli mycket bättre ifall det var mer 

dialog och eftersökande av resultat från politikernas sida. Verksamhetschefen tycker att 

återrapportering till nämnden borde ske vid jämna mellanrum exempelvis att 

nulägesbeskrivningar görs. Det är enligt chefen viktigt att återkoppling och utvärdering kommer 

in på dagordningen, detta skulle synliggöra prioriteringar, vilken vikt politikerna lägger vid 

målen och skapa ett sug efter resultat. Chefen menar också att de i ledningsgrupperna diskuterar 

uppföljningen och återkopplar så att målen hela tiden lyfts fram. Det är ett ansvar som, enligt 

verksamhetschefen, borde ligga på politikerna och cheferna.  

Verksamhetschefen anser att det förr varit mycket pappersprodukter då ett mål skapas varpå 

ingen måluppföljning sker, i alla fall inte förrän det är försent. Chefen lägger också vikt vid att 

utvärderingarna bör användas som en språngbräda mot nästa periods målsättning. 

Verksamhetschefen ställer sig också frågande till varför det läggs så mycket fokus på budget 

varje månad medan inget avsätts för uppföljningen av målen. Tydligare och klarare utförande av 

uppföljningen, där det till exempel skulle kunna kopplas tillsammans med budgetarbetet som 

sker varje månad. 

Det är ett förbättringsområde enligt verksamhetschefen. Chefen skulle vilja ha bättre styrning 

om när det ska vara klart. Chefen tycker att det bör vara som med boksluten, där 

budgetuppföljning sker varje månad. Det går då att koppla ihop resultaten med målen i Ledmot 

mycket tydligare. Verksamhetschefen eftersöker några små delmål och kanske en större 

halvårsprognos. Till exempel som med budgeten fast i mindre form. Chefen uttrycker också att 

det kan finnas verksamheter som gör så.  

Inom verksamheten analyserar man alltid på varje ledningsgruppsmöte, det är ett krav från 

verksamhetschefen att de resultat som finns att tillgå gås igenom. Chefen uttrycker sig som 

följer: 

”Finns det på dagordningen ses det tydligt ifall ett mål inte är på väg att uppnås.” 

Verksamhetschef, Fritid 

 



 
 49 

Skolområde, Brinken 

Verksamhetschefen för Brinken hävdar att de återkopplar och analyserar en gång i månaden 

med olika mål varje gång beroende på när på året man befinner sig. I och med Ledmot har det 

blivit viktigare att hålla budget och uppfölja resultat, enligt verksamhetschefen. Chefen säger 

även att det är viktigt att diskutera det nuvarande läget med rektorer (som i sin tur diskuterar 

läger med lärare, och de i sin tur diskuterar med elever) regelbundet. I och med att de går 

igenom målen en gång i månaden anser verksamhetschefen att de då blir ”varnade” ifall de inte 

pekar åt rätt håll.  

Verksamhetschefen påpekar att även om det finns utvärdering och uppföljning lokalt och 

rapportering till politiker och kommunstyrelse finns det ett behov av mer återkoppling tillbaka 

ned till verksamhets- och enhetsnivå. Chefen hävdar att när en utvärdering skickas upp till 

politikerna och svar uteblir blir verksamheten lidande, dels på grund av uteblivande 

förbättringar och dels att det uppstår motivationsproblem när medarbetarnas arbete inte blir 

sedda. 

”Det värsta är när man inte blir observerad. Hellre klagomål, eller beröm. Att inte bli observerad är 

det värsta. Vi försöker göra det för våra områden, även om det säkert också kunde hanteras bättre” 

Verksamhetschef, Brinken 

Sociala Resursverksamheten 

Verksamhetschefen på Sociala Resursverksamheten tar upp att inom hennes verksamhet vid 

slutmätning av resultaten analyserar och begrundar när ett fel upptäckts. Då analyseras vad felet 

beror på, ifall framgångsfaktorerna var fel från början eller om fel handlingar har gjorts. 

Verksamhetschefen anser att socialförvaltningen måste göra detta på ett mer systematiskt sätt.  

Verksamhetschefen säger att verksamheten är rätt dålig på att redovisa resultat till de som det 

faktiskt berör. Chefen ger ett förslag på att de skulle kunna följa andra kommuners vägledning 

och ha exempelvis en hemsida som redovisar detta resultat på ett mer lättförståeligt sätt. 

Verksamhetschefen anser emellertid att Ledmot är en början till att få en bättre synbarhet. 
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Verksamhetschefen säger också att det finns ett system som varnar om mål inte uppnås men att 

det då ligger inom det ekonomiska systemet och då kopplat till budgetprognoser. Det är dock 

inte kopplat till varken volym eller förbättrad/försämrad effektivitet vilket gör att det resultatet 

kan bli missvisande utan rätta analyser. Det finns även ett system, det systematiska 

arbetsmiljöarbetet, som ger vissa identifikationer på att något mål inom området arbetsmiljö är 

på väg åt fel håll, men inte på det sättet att man får det med pilar upp och pilar ned utan det är på 

arbetsdags träffar en gång i månaden.    
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5. Analys 
I analysen jämförs den valda teorin med empirin. Kapitlet börjar med en diskussion kring 

decentralisering utifrån förvaltnings- och verksamhetschefers uppfattning. Vidare följer 

uppfattningar om målstyrningen inom Motala kommun. Avsnittet avslutas med ett resonemang om 

målstyrning och verktygen som inkluderas i det. Detta leder fram till studiens slutsats. 

5.1 Decentralisering  

Syftet med det nya styrsystemet, säger ekonomichefen på kommunalledningsförvaltningen, är 

bland annat att fördela ut ansvar och befogenheter. Viktigt är också möjligheten till ett nära 

ledarskap. Detta görs bland annat för att kunna hantera och anpassa sig till de förändrade 

förutsättningar som kommunen upplever i och med det nya styrsystemet Ledmot. 

Enligt Hallin och Siverbo (2002) handlar decentralisering om att fördela ansvar, vilket stämmer 

överens med Ledmots avsikt. Alla intervjuobjekt uppfattade Motala kommun som 

decentraliserat. Samtidigt som de ansåg att kommunen var decentraliserad insåg flera att 

verksamheterna och förvaltningarna var hårt styrda utifrån lagstiftning och till viss del ekonomi. 

Detta medför att verksamheterna i många lägen är väldigt begränsade vad gäller 

åtgärdsmöjligheter för sin specifika verksamhet. Enligt Prud’Homme & Rémy (1995) är en stor 

anledning till decentralisering att öka effektiviteten. Om bildnings- och socialförvaltningens 

verksamheter är hårt styrda uppifrån kan det alltså minska hur effektiva de kan vara. Det blir då 

svårare för verksamheterna att situationsanpassa sin egen verksamhet vilket kan föra med sig 

att åtgärder som önskas utföras uteblir. På socialförvaltning innebär det till exempel att de inte 

kan, även om de skulle önska, skräddarsy varje åtgärd för varje individ som behöver hjälp. 

Förvaltningar kan med andra ord inte prioritera efter eget tycke utan måste följa det staten 

anser bör göras. Ett exempel skulle kunna vara att socialförvaltningen enligt lag måste bistå 

funktionsnedsatta med betjäning även om de lokalt kanske hade velat använda pengarna till 

något som de för tillfället prioriterar högre.  Dock kan tydliga regelverk och en centraliserad 

styrning minska riskerna med bristande överensstämmelse över flera förvaltningar eftersom 

ansvaret fördelas på färre personer. Enligt Merchant och Van der Stede (2007) är 

decentralisering mer spretig än centralisering vilket innebär att faran för att verksamheter inom 

organisationen drar åt olika håll är större vid decentralisering. En centraliserad styrning med 

tydliga regler och lagar från statligt håll innebär därför att kommuners verksamheter i Sverige 

får ökad kongruens och blir mer jämställda varandra. Ett stort antal lagar och förordningar ska 

medverka till att vi får en likvärdig offentlig verksamhet. Det är inom skolans område, enligt ett 
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par av de intervjuade, som statens styrning ökar, vilket gör skolan mer kongruent i alla svenska 

kommuner. 

I och med Ledmot vill kommunen få möjlighet till ett nära ledarskap. Dels för att kunna hantera 

den nya styrsituation som Motala kommun upplever, men också för att snabbare kunna anpassa 

sig till förändringen.  När ledarskapet kommer närmre de som driver den operationella 

verksamheten blir det mer decentraliserat, vilket ökar effektiviteten och anpassningstakten, 

enligt Merchant & Van der Stede (2007). De flesta av problemen som uppkommer på 

verksamhetsnivå löses också på den nivån. Verksamhetschefen för Sociala Resursverksamheten 

anser sig fri att nå de mål som är satta och hantera de problem som uppstår och tycker också att 

det är viktigt att så är fallet. De andra verksamhetscheferna menar också att de är fria i sitt sätt 

att hantera svåra situationer eller problem. Verksamhetschefen för Brinken uttryckte sig som 

följer: 

”Däremot har vi stor frihet att förändra och greja om vi vill… bara vi uppfyller de krav och mål som 
är satta” 

Verksamhetschef Brinken 

Vid problem eller frågor om styrning behöver alltså inte dessa behandlas av kommunledningen 

utan kan klaras av på en lägre nivå i organisationen. Det går därför, i de flesta fall, snabbare att 

råda bot på vardagsproblem i en decentraliserad organisation än i en centraliserad organisation. 

Eftersom alla intervjupersoner ser Motala som decentraliserad går problemhanteringen för 

verksamheterna i och med organisationsstrukturen snabbare än om organisationen hade varit 

mer centralt utformad. De båda förvaltningscheferna var av samma åsikt. Socialchefen ansåg att 

decentraliseringsgraden ökat tack vare Ledmot, men upplever också sin förvaltning mindre platt 

nu, men att mer ansvar har ålagts dem. Förvaltnings- och verksamhetscheferna upplever och 

ekonomichefen säger också att det skett en maktförskjutning från tjänstemannastyrt till 

politikerstyrt. Enligt Ledmot ska också nämnderna, alltså politikerna, sätta målen, både 

inriktningsmål och resultatmål. Ekonomichefen för kommunledningsförvaltningen säger 

hursomhelst att decentraliseringsgraden i och med Ledmot är oförändrad. Här upptäcks ett 

problem i empirin, förvaltnings- och verksamhetscheferna upplever att decentraliseringsgraden 

ökat medan ekonomichefen på kommunledningsförvaltningen menar att den är oförändrad. 

Ledmot syftar alltså till att skapa högre ansvarsgrad hos politiker som styr verksamheten, men 

kommunledningsförvaltningens ekonomichef hävdar att decentraliseringsgraden är oförändrad. 

Det skulle kunna bero på decentraliseringens ”goda vibbar” i och med NPM- vågen som 

diskuterades i teoridelen. Om syftet med Ledmot skulle vara ökat ansvar hos politiker, alltså en 

striktare centralisering där makten tydligare finns hos politikerna, vill kommunledningen 
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möjligen inte förmedla det till cheferna. Detta eftersom ordet centralisering i sig ofta uppfattas 

som negativt, i alla fall, för chefer, då det inkräktar på deras handlingsförmåga till viss grad. En 

kommun vill alltså, enligt studiens författare, anse sig ha en högre grad av decentralisering än 

vad som är fallet. 

Verksamhetsmålformuleringen ligger enligt Ledmot också under nämndernas ansvar, som 

tillsammans med kommunstyrelsen upprättar dessa i samband med utformningen av 

verksamhetsplanen. Under verksamhetsmålen utvecklas aktiviteter på de olika verksamheterna 

för att nå de andra målen. Dessa aktiviteter formuleras och konkretiseras på verksamhetsnivå. 

Enligt Montin (1995) finns sakkompetensen främst ute i verksamheterna, det blir därför mest 

naturligt och resultatmässigt lämpligast om de som arbetar i verksamheterna också får sätta upp 

de aktiviteter som ska göras. Detta är enligt studiens författare ett exempel på en högre 

decentraliseringsgrad än om kommunfullmäktige centralt skulle detaljstyra alla förvaltningar. 

Samtidigt är det avsevärt mer centraliserat än om det var de enskilda verksamheterna som 

bestämde sina mål själva. Motala kommun kan därmed ses som varken helt decentraliserat eller 

centraliserat men med ett uttryckt försök att bli mer centraliserade än tidigare. Ett tydligt 

exempel på att Motala är mer centraliserat än tidigare är att antalet nämnder har minskat från 

att ha varit sju till att nu vara fyra. Enligt Lind (1998) är det viktigt för att få en effektiv 

decentralisering att man har en strikt centralisering och att organisationen hålls samman till 

exempel genom en stark organisationskultur och ett starkt ledarskap. Genom Ledmot avser 

därmed kommunledningen att skapa en bättre balans mellan centralisering och 

decentralisering. 

Uppfattningen de intervjuade har om att deras förvaltning respektive verksamhet är 

decentraliserad leder enligt Fridolf (1995) till att cheferna blir mer motiverade till att göra ett 

bra jobb. De upplever vidare att de har ökat förtroende från kommunledningen och känner 

delaktighet. Innovationsförmågan, att hitta lösningar på problem och nya arbetsmetoder, ökar 

enligt Fridolf (1995) i och med högre ansvarsfördelning. Detta gör att Socialförvaltningen och 

Bildningsförvaltningen samt deras verksamheter är mer flexibla och innovationsrika, samt mer 

troliga att öka produktiviteten än om styrningen varit centraliserad. 

Enligt Gabrielii et, al (1990) ökar också medvetenheten i en decentraliserad organisation. Enligt 

Ledmot är en god ekonomisk hushållning en av de viktigaste parametrarna, att man ska göra 

största möjliga nytta för skattepengarna. Den ekonomiska aspekten var även något som 

Socialchefen specifikt påpekade. En högre decentraliseringsgrad med en ökad grad av fördelat 

ansvar ger alltså mellanchefer en högre medvetenhet, inte minst vad gäller kostnader. Gabrielii 

et, al (1990) varnar hursomhelst för att decentralisering kan leda till revirtänkande och en brist i 
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att se en helhetsbild, det vill säga kopplingen mellan verksamhet och organisation. 

Socialförvaltningen och Bildningsnämnden eftersträvar en högre samarbetsgrad. Detta är dock 

något som uteblivit menar Brinkenchefen. Det kan enligt Gabrielii et, al (1990) alltså till viss del 

bero på att verksamheterna är organisatoriskt skilda och att det därigenom uppstår ett 

revirtänkande. Om de i framtiden lättare kan samarbeta över gränserna kan ett exempel vara att 

de ungdomar som råkar illa ut under skoltiden kanske tidigare kan få hjälp av 

socialförvaltningen. 

Även om cheferna är överens om att Motala kommun är decentraliserat menar till exempel 

förvaltningschefen för Bildning att det inte är helt decentraliserat utan att det finns vissa inslag 

av centralisering i kommunen. En helt decentraliserad organisation skulle inte kunna existera 

enligt Merchant & Van der Stede, eftersom alla förvaltningar och verksamheter bland annat har 

gemensamma huvudmål. Enligt Lundin och Söderholm (1997) höjer en sådan förskjutning, från 

helt decentraliserat mot centraliserat, graden av jämlik behandling. 

Sammanfattningsvis kan det ses att inom de förvaltningar och verksamheter studien har 

fokuserat på anser cheferna att styrningen är decentraliserad. Verksamhetschefen för Bildning 

menar till exempel att enheterna är fria att verka efter egna tankar om enheten uppfyller de krav 

och mål som är satta. Andra åsikter som förts fram är att de allra flesta beslut kan tas på 

verksamhetsnivå. Det betyder att problem som uppstår slipper färdas hela vägen upp i 

organisationen, vilket enligt teorin ökar effektiviteten och decentraliseringsgraden. 

Decentralisering är enligt teorin i princip en förutsättning för att målstyrning ska fungera. 

Samtidigt har studien tidigare pekat på att tydliga mål krävs, tillsammans med andra 

förutsättningar, för att decentraliseringen ska fungera (Lind 1998). En tendens förefaller även 

vara att statens styrning ökar, inte minst inom skolan. Inom Bildningsförvaltningen betyder det 

att styrningen tydligt kommer från både staten och kommunen inom skolområdet, men det är i 

huvudsak kommunal styrning och lokala mål som styr till exempel fritidsverksamheten inom 

samma förvaltning. Samma förhållande förefaller också gälla inom socialförvaltningen, där vissa 

områden är hårdare styrda av staten och andra områden mer styrda av kommunala ambitioner. 

5.2 Hård respektive lös styrning 

I Motala kommun har chefer på de olika nivåerna ingen entydig uppfattning kring om det är 

hård eller lös styrning. Verksamhetschefen för Brinken anser att den övergripande styrningen 

från kommunen är hård, med regler och lagar, men att styrningen från förvaltningschefen är lös. 

Bildningschefen anser sig ha fria tyglar att arbeta med sin verksamhet om de följer de mål och 

krav som ställs.  
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På socialförvaltningen tycker förvaltningschefen att kommunens styrning vad gäller 

rapportering blivit hårdare. Detta kan medfölja att enheterna och de anställda hämmas vad 

gäller nytänkande och engagemang enligt Tarschys (2001). Socialchefen anser hursomhelst att 

åtstramningen både är på gott och ont. Ekonomichefen och kommunledningscontrollern tyckte 

att den åtstramning som gjorts var bra. Kopplingen mellan vilka resurser som går åt och vilka 

resultat som nås har blivit tydligare och det leder i slutändan till att nyttan av de skattepengar 

som kommer in ökar. Förbindelsen mellan de två parametrarna har tidigare varit ett problem. 

Enligt Merchant och Van der Stede (2007) är det till exempel viktigt att ta reda på vad den ökade 

kontrollen kostar för att se om nyttan överstiger kostnaden. Eftersom Motalas ekonomi inte 

varit stark de senaste åren är en åtstramning enligt Merchant och Van der Stede (2007) befogad 

för att på så vis öka kontrollen och få rätsida på var pengarna försvinner.  Dock kan en hårdare 

styrning i Motala enligt Eriksson (2006) få negativa effekter som försämrad utvecklingstakt, 

men passar bra om huvudfokus för Motala kommun ligger i att producera beslut och tjänster. En 

hårdare styrning minskar alltså risken för Motala att deras verksamheter suboptimerar, men ger 

en långsammare lokal tillväxt.  

 

Figur 12, Motalas riktning mot en hårdare styrning, egen figur 

Sammanfattningsvis förekommer både hård och lös styrning i Motala kommun. Införandet av 

styr- och ledningssystemet Ledmot får anses vara ett exempel på en förskjutning mot hårdare 

styrning och ett försök till uppstramning och balansering av den tidigare långtgående 

decentraliseringen, som de flesta av våra respondenter uttryckt. Ett uttryck för lös styrning är 

det arbete som t.ex. socialförvaltningen gjort under de senaste åren när man arbetat med att 

lägga fast en värdegrund för hela förvaltningen.  

5.3 Målstyrning 

5.3.1 Målstyrningsprocessen 

Av de tio punkter som Svensson (1997) presenterar för att målstyrning ska få en bra effekt har 

det i empirin upptäckts brister i några av punkterna. Bland annat nämner Svensson (1997) hur 

viktig en kontinuerlig dialog, genom hela målstyrningsprocessen, i hela organisationen är. Även 
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Montin (2002) framhåller att senare generationers målstyrning i kommuner bygger på mer 

dialog.  Vid utvecklingen av målen tycks det inom de olika verksamheterna och förvaltningarna i 

Motala finnas en god dialog, även med politiker. Dock brister dialogen med politikerna ut till 

verksamheterna. Kontinuiteten i dialogen tycks bara skötas på lägre nivå när målen väl är satta. 

Verksamhetschefen för Fritid säger till exempel att han efterlyser ett större intresse från 

politikerna att föra dialog med verksamheter längre ner, detta trots att det i Ledmot poängteras 

hur viktig en kontinuerlig dialog är. Detta är enligt Svensson (1997) ett vanligt problem, bristen 

på dialog mellan de styrande politikerna och tjänstemännen.  

Om målstyrningsprocessen har brister finner studiens författare, i enlighet med Svensson 

(1997) det svårt att tro att själva målstyrningen fungerar fullt ut inom kommunen. Dialogen, 

som enligt respondenterna inte fungerar i slutet av målstyrningscykeln, är en fundamentalt 

viktig del av denna process och det återspeglas också i forskningen som även påpekar dialogens 

betydelsefulla roll. Utan dialog kan inte heller en fungerande återkoppling eller lärprocess finnas 

inom kommunen, för ty en dialog krävs för återkoppling. Om det jämförs med den cykliska 

process som Svensson (1997) beskriver skulle det innebära att cykeln spårar ur, se figur 13. 

Detta medför en inkomplett cykel och därigenom att lärdomar från föregående period inte förs 

med framåt i utvecklingen. 

  

Figur 13, Ofullständig målstyrningscykel, egen figur 

Socialchefen hävdar att utvecklingen gått från en mer tjänstemannastyrd organisation till att 

vara mer politikerstyrd, vilket är något som kommunledningscontrollern verkar vara nöjd med. 

Latham & Locke (1990) säger att de som ska uppnå målen bör vara med att utforma dem. Det 

innebär att kommunen, när den blir mer politikerstyrd, också får längre avstånd mellan de som 
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ska uppnå målen och de som formulerar målen. Risken när makten glider över för mycket på 

politikerna är att de inte tar hänsyn till tjänstemännen utan vill få ut sina politiska prioriteringar 

utan att tänka på verkligheten. Dessutom tas liten hänsyn till ekonomi, personalresurser och 

tidsutrymme, det vill säga det studien kallar verkligheten ovan. Ovanstående är problem som 

skulle kunna begränsas om en djupare dialog genomsyrar hela målstyrningsprocessen. Vidare är 

detta ett problem som till exempel socialchefen och verksamhetscheferna för brinken och fritid 

upplever hos sig. Verksamhetschefen för Brinken uttryckte sig enligt följande: 

”Det sitter ju en grupp centralt som styr och bestämmer, o ritar. Och sen ska det ut överallt. Sen 
sker det ju en massa där ute som de inte har en aning om de som sitter där …/… just den dialogen 

fram o tillbaka är viktig” 

Verksamhetschef, Brinken 

I och med maktskiftet som trätt i kraft i Motala kommun har det kommit in mer oerfarna 

politiker i nämnderna. Det har då av de mer erfarna tjänstemännen krävts mer coachning och 

ledning av hur målstyrningen ska gå till för att nya nämndemän ska lära sig enligt 

verksamhetschefen för Social. Enligt Svensson (1997) är målstyrningen en cyklisk process som 

hela tiden ska utvecklas. Vid införande av en ny oerfaren ledning kan därför problem uppstå och 

den cykliska processen stanna av. Fast det kan även innebära att nya idéer kommer in och de 

gamla spåren som en organisation kan ha fastnat i prövas och ses ifrån nya perspektiv. Enligt 

denna studies författare, är risken för ovanstående ytterligheter större om stora delar av 

nämndemännen byts ut samtidigt, som till exempel vid ett majoritetsskifte. Ekonomichefen för 

Motala tror inte att det blivit någon styrförändring om inte kommunen fått ny majoritet. 

Eftersom cheferna verkar nöjda med att se över styrsystemet kanske Motala tidigare var fast i 

gamla spår. Verksamhetschefen för Brinken tycker att den nya majoritetens prioriteringar 

tydligt syns i Ledmot, även om han inte tycker att den dagliga verksamheten påverkats 

nämnvärt. 

Sammanfattningsvis kan det skönjas att kommunen inte har en fullständig cykel, vilket innebär 

att målstyrningsprocessen blir lidande. Cykeln bryts vid återkoppling och målformulering. En 

mer politikerstyrd organisation gör att målutformare och målutförare kommer längre ifrån 

varandra. Det kan leda till att realistiska mål uteblir i verksamheten, vilket är ett problem som 

kan åtgärdas med en djupare dialog, parterna emellan. Här finns uppenbart ett 

förbättringsområde för att styrningen ska bli bättre.  
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5.3.2 Mål 

Mål bör enligt Latham & Locke (1990) vara utformade så att de upplevs motiverande. För att 

vara motiverande skall ett mål vara specifikt, rättvisande och utmanande, men samtidigt 

uppnåeligt. Det får även stöd utav Bergman & Klefsjö (2007) som skriver att de ska vara 

SMARTA, specifika, mätbara, accepterade, realistiska, tydliga och ansvariga. Både Latham & 

Locke (1990) och Bergman & Klefsjö (2007) skriver att individer som ska kämpa mot målet bör 

även få vara med i själva utformningen av målet och att återkoppling bör ske. Latham och Locke 

(1990) menar att speciellt återkopplingen kan ge positiva effekter såsom känslor av stolthet och 

tillfredsställelse när väl målen uppfylls. 

Målen utformas i Motala enligt Ledmots direktiv där det trycks på ekonomisk hushållning, det 

vill säga ändamålsenlig och effektiv. Det är enligt Ledmot viktigt att göra rätt saker 

resurseffektivt utifrån de behov som finns. I Ledmot tas det upp kriterier för lyckade mål. Dessa 

är: realistiska, accepterade, väl kända, upprättade via dialog och delaktighet. Nyckeltal ska 

kunna mäta resultatmålen, som har ett tidsperspektiv på 4 år. Verksamhetsmålen ska även ha en 

angiven och mätbar målnivå samt ett klart tidsperspektiv på ett år.  

”Målen som fastställs ska syfta till att säkerställa det som lagen kallar ”god ekonomisk 

hushållning”. 

Ledmot, sid 8. 

Målen i Motala kommun är alltså i enligt med Bergman & Klefsjös (2007) definitioner anpassade 

på flera plan. De är utformade för att vara accepterade och realistiska. Enligt Ledmot ska målen 

vara upprättade i en dialog och tillsammans med de som ska utföra arbetet. Målen ska enligt 

Ledmot även vara mätbara och tidsbestämda på resultat- och verksamhetsmålnivå. Detta 

innebär att målen inte kan karaktäriseras som SMARTA enligt Bergman & Klefsjö (2007) då det 

saknas kriterier som Specifika och Ansvariga. Tittas det på vem som utformar målen, 

nämnderna, och den brist i dialog som upplevs bland de intervjuade tjänstemännen kan inte 

heller dialogen och delaktigheten anses uppnå de parametrar som Bergman & Klefsjö (2007) 

och Latham & Locke (1990) beskriver. Dock ska det tilläggas att Ledmot gör skillnad på olika 

typer av mål; Vision, inriktningsmål, resultatmål och verksamhetsmål. Dessa har enligt Ledmot 

olika tidsperspektiv och inriktningar (se definitionerna i figur 10). Visionen har ett längre 

tidsperspektiv och lägger grunden medan övriga har stegvis kortare tidsperspektiv och ökande 

konkretiseringsgrad. Detta tolkar studiens författare som att Ledmot ändå har med parametern 

specifik eftersom visionen preciseras av inriktningsmål som konkretiseras av resultatmålen 

vilka i sin tur åskådliggörs av verksamhetsmål.  
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Enligt intervjurespondenterna kan vissa tendenser skönjas. Flera har svårt att se visionen som 

något annat än en politiskt svävande formulering. Emellertid hävdar de att det är vad en vision 

bör vara. De upplever att desto längre ned i målstrukturen man synar desto mer konkretiserade 

blir målen. Det finns dock mål på lägre nivå som de hävdar är mindre klara men dessa är enligt 

respondenterna de som har med kvalitativa aspekter att göra.  

 

”Som vårt nämndmål som säger att man ska uppnå förbättring, sug på den.” 

Verksamhetschef, Sociala resursverksamheten 

Flera respondenter hävdar alltså att desto längre ned bland måltyperna desto större 

konkretisering och tydlighet finns det. Ett verksamhetsmål konkretiseras även ytterligare 

genom de aktiviteter som finns kopplade till det. Detta talar för att, trots att Ledmot inte 

specificerar tydlighet som ett kriterie vid målformulering, trots allt innefattas i målen. Detta 

gäller i alla fall på lägre målnivå och vid mål som inte har med kvalitativa mått att göra.  Att 

verksamhetschefen hävdar att de förstått vikten av skarpare mål och att verksamhetschefen för 

Brinken ser en tydlig linje backar upp detta påstående.  

Det finns problem med att antalet mål fortfarande är för många. Enligt vissa av cheferna ger det 

stora antalet mål ibland svårigheter i att veta vad som ska prioriteras. Detta har dock blivit 

bättre i och med införandet av Ledmot, vilket har reducerat antalet mål betydligt. Antalet mål 

har tidigare i kommunen varit över hundra stycken och den nedskärning till tre gemensamma 

inriktningsmål som nu finns kan vara en bidragande orsak till den positivism cheferna känner 

inför Ledmot. Det kan tänkas att många av de mål som tidigare skrevs blev liggande i ett 

dokument utan att verksamheterna egentligen tog hänsyn till dem, eftersom det fanns så många 

andra mål att förhålla sig till. Det är hursomhelst inte utan problem som man skär ner mål och 

verksamhetschefen för sociala resursverksamheten har upplevt det som att det i och med 

nedbrytningen till färre mål blivit besvärligt att få allt viktigt riktigt synligt. Problem med att 

hitta gemensamma inriktningsmål för alla förvaltningar borde också öka på grund av att 

diversifieringsgraden förvaltningarna emellan är stor. Det torde genom den högre graden av 

diversifiering bli svårare att finna de gemensamma nämnarna som ska genomsyra hela 

kommunen. 

Sammanfattningsvis finner studien inte att kommunen ”kvalitetssäkrar” målen helt enligt 

principen om SMARTA mål. Visioner och inriktningsmål är i varje fall relativt vaga och otydliga. 

De flesta respondenter upplever att offentliga organisationers måls påstådda vaghet inte 

stämmer. Vagheten beror på vilken målnivå som avses. En vision är av förklarliga skäl vagare än 
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ett inriktningsmål som i sin tur är vagare än ett resultatmål och så vidare. Cheferna tycker med 

andra ord inte att målen är speciellt vaga om hänsyn tas till den tydliga konkretiseringslinje som 

upplevs mellan inriktningsmål, resultatmål och aktiviteter.  

Här finns enligt studiens författare en intressant motsägelse. Enligt många teoretiker är målen i 

offentlig verksamhet ofta diffusa, se exempelvis Merchant & Van der Stede (2007), Svensson 

(1997), Svensson och Wilhelmson (1989), Rombach (1991). Fast enligt studien är det tvärtom. 

Målen upplevs som tydliga. Studiens författare tror att detta kan vara en förklaring till att 

målstyrning är så pass accepterat, och ute i kommunerna inte så kritiserat styrsätt. De som 

arbetar på hög nivå inom kommuner upplever att målen för verksamheterna är konkreta. Detta 

är ett möjligt skäl till varför kommunerna, trots all kritik, ändå använder målstyrning i 

organisationen; cheferna som arbetar med det tycker att det fungerar bättre än vad teorin vill ge 

sken av. En orsak till denna motsägelse kan vara att personer utanför verksamheten stirrar sig 

blinda på målformuleringarna och glömmer de handlingsplaner som trots allt finns därutöver 

och som ska göra att målen uppfylls. Det kan också vara så att personer inom verksamheten 

tyder målen på ett sätt som blir tydligt för sig i just den kontexten och därför upplever det som 

specifikt och konkret. 

5.3.3 Målnedbrytning 

Philgren och Svensson (1989) skriver att för att lyckas med målstyrningen krävs det en 

nedbrytning av målen till del och underdelmål. Del- och underdelmålen ska medverka till det 

övergripande målet och bidrar därmed till att målen blir mer realistiska och påtagliga. 

 

Figur 14, Målnedbrytning, Philgren & Svensson, 1989, sid 34, av uppsatsförfattarna reviderad version 

Inom Motala kommun delas först en övergripande vision upp till dels gemensamma 

inriktningsmål och dels nämndspecifika inriktningsmål. Varje inriktningsmål delas sedan upp på 

nämndnivå till resultatmål som i sig delas upp i verksamhetsmål.  
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Figur 15, Målstruktur, Ledmot, sid 9. 

Om teorin jämförs med empirin ses en likhet mellan figurerna, figur 14 och 15, Skillnaden är att 

kommunen använder sig av både övergripande gemensamma och specifika inriktningsmål. 

Socialchefen upplever att det kan uppstå obalans mellan de gemensamma och de 

nämndspecifika målen, och det blir svårt att veta vad som ska prioriteras av den orsaken att det 

finns två olika målinriktningar, att beakta, se problemområde figur 15. Socialchefen upplever 

också att det uppstår ett extra problem då de använder sig utav ytterligare ett styrverktyg, ett 

balanserat styrkort. Det innebär att socialförvaltningen har en särskild, separat, målstruktur. 

Chefen upplever inget problem med de balanserade styrkorten, som finns ute i enheterna, i sig 

utan problemen uppstår även här vid prioriteringsfrågor. Vilka mål som politikerna anser är 

viktigast. Det kan bero på det som ekonomichefen hävdade; att Ledmot kan ses som ett 

balanserat styrkort. Detta medför att socialförvaltningen egentligen har två styrkort att förhålla 

sig till. Det blir då särskilt svårt att veta vilka mål som ska främjas. Bildningsförvaltningen har 

problemet med prioriteringar som syns i figur 15, men socialförvaltningen har utöver det 

prioriteringsproblemet alltså ytterligare ett prioriteringsproblem i och med de egna balanserade 

styrkorten.  Vet inte förvaltningarna och verksamheterna vilka mål som anses viktigast är risken 

att de prioriterar aktiviteter som politikerna, de som för folkets talan, anser mindre viktiga. 

Skattepengar från kommunens invånare kan därigenom läggas på fel saker. 

Det finns också problem då politikerna vill få igenom någon av sina lokala frågor utan att ta 

hänsyn till vad staten anbefaller förvaltningen att göra. Det är viktig punkt att ta hänsyn till 

eftersom verksamhetschefen för sociala resursverksamheten säger att av det totala antalet mål 

som föreligger inom verksamheten är femtio procent härledda av lagstiftningen och femtio 



 
 62 

procent utifrån de lokala politikerna. En verksamhetschef inom bildning angav att det märks att 

skolan en gång var statlig och att det kommer märkas ännu mer framöver. Socialchefen 

instämmer i verksamhetschefens tankegångar och ansåg att det finns konflikter emellan olika 

styrintressenter. 

”Man vill ju ha gehör för de politiska prioriteringarna. Och då kan det vara så att man blir kolossalt 

upptagna med vad man lokalt vill göra och hur man vill påverka utan att ta så mycket hänsyn till 

de saker vi blir ålagda av statsmakterna att faktiskt utföra.” 

Socialchefen 

Om målnedbrytningen och uppsättningen av målen inte tar hänsyn till de lagar förvaltningarna 

har att följa blir styrningen från kommunen omöjlig att förhålla sig och rätta sig efter. 

Författarna till studien ser därför, särskilt i socialförvaltningen, att det i målnedbrytningen 

måste finnas en tydligare verksamhetsförankring vid uppsättning och nedbrytning av mål. Det 

blir inte bara omöjligt att styra sin verksamhet som kommunens politiker vill, det leder också till 

irritation mellan tjänstemän och politiker. Irritation gör att dialogen blir lidande och relationen 

dem emellan blir sämre vilket kommer leda till ännu sämre verksamhetsanknytning från 

politikernas sida och än mer ilska ute i verksamheterna. 

Sammanfattningsvis kan det ses att en nedbrytning av målen efter teorin kan skönjas. Det finns 

dock problem i och med att politikermål ibland kan krocka med lagstiftningen och att de kan 

påverka mindre än vad de tror. Samtidigt har det i teoridelen pekat på att en del av den kritik 

som uttalas mot målstyrning i kommuner är att det är svårt att bryta ner mål hierarkiskt (jämför 

Rombach, 1991). 

5.3.4 Uppföljning och återkoppling 

En av förutsättningarna för att målstyrning ska fungera inom en organisation är enligt Svensson 

(1997) att det finns en resultatuppföljning, återkoppling och att dialogen inom de områdena 

finns inom verksamheten. Han tar upp olika anledningar till varför uppföljning kan göras. 

Antingen används uppföljning för att blicka bakåt och se vad som skett eller framåt som ett 

medel för framtida förbättringar. Uppföljningen ger utifrån Svensson (1997) olika effekt på olika 

nivåer inom en organisation. På politisk/ledningsnivå ger uppföljningen möjlighet till 

verksamhetsförbättring. På personalnivå ger uppföljningen möjligheter till enskilda 

utvecklingsmöjligheter. 

Generellt sätt kan det sägas att intervjupersonerna i studien svarat att mer uppföljning, 

återkoppling och dialog krävs. Verksamhetschefen för fritid är en av dem som vill ha och inser 
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behovet av dialog samt saknar uppföljningsvilja av resultat från politikernas sida och säger 

följande: 

”… klarar vi inte av en dialog i Ledmot, då är vi körda” 

Verksamhetschef, Fritid 

Dialogen är även något som Svensson (1997) tar upp som en viktig variabel för att 

målstyrningen ska kunna bli effektiv i en kommun. Han anser det viktigt med dialogen mellan de 

styrande politikerna och tjänstemännen. Det är i dialogen tjänstemännen och politikerna får 

klarhet i vad som ska prioriteras. Och eftersom tjänstemännen är de som ska utföra politikernas 

beslut kan undermålig dialog innebära att fel saker prioriteras och att kommunen slösar med 

skattebetalarnas pengar. Det kan även, om det är brist på dialog, ge upphov till det som 

Merchant & Van der Stede (2007) kallar Lack of direction. Att de anställda har kompetens att 

utföra sina arbetsuppgifter men saknar den vägledning som visar vad som förväntas utföras. 

Inom Motala kommun anses resultaten bli utvärderade på verksamhetsnivå och rapporterade 

upp till politikernivå. Dock finns det enbart en måttlig återkoppling tillbaka till verksamheterna.  

Cheferna berättade att de alla har en modell för hur utvärderingen ska gå till inom 

förvaltningarna. Målen gås igenom en gång per år med olika mål för olika månader. Det innebär 

att de involverade verksamheterna och förvaltningarna kontrollerar måluppfyllelsen och 

resursanvändningen. Återkopplingen kan därav påstås fylla den första av Svenssons (1997) 

anledningar, att ledning ska kontrollera måluppfyllelse och resursanvändning. 

Förvaltningscheferna berättade att de ibland använder de resultat som uppnås till att ge 

underlag till nya lönesättningar. Därav använder kommunen uppföljningen till viss del som 

underlag för resultatlön/annan belöning i Svenssons (1997) taxonomi. I Motala kommun är det 

om ett mål inte nås, förvaltningschefens roll att analysera vad som gått fel, och rapportera detta 

vidare till nämnden. På så vis använder kommunen alltså detta till att blicka bakåt.  

Flera verksamhetschefer har tydligt visat sin åsikt för ett större användande av uppföljningen. 

Verksamhetschef, brinken sa till exempel: 

”Det värsta är när man inte blir observerad. Hellre klagomål, eller beröm. Att inte bli observerad är 

det värsta. Vi försöker göra det för våra områden, även om det säkert också kunde hanteras bättre” 

Verksamhetschef, Brinken 

Fritidschefen berättade att uppföljningen borde få mycket mera utrymme och uppmärksamhet 

och jämförde uppföljningen med det intensiva budgetarbete som görs varje månad. Genom att 
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tvinga in uppföljningen på dagordningen menar fritidschefen att det skulle åskådliggöra 

kommunens prioriteringar. 

”Finns det på dagordningen ses det tydligt ifall ett mål inte är på väg att uppnås.” 

Verksamhetschef, Fritid 

Verksamhetschefen för Sociala Resursverksamheten håller också med om att uppföljningsarbete 

måste göras mer systematiskt. Att det varje månad finns en mall över vad som ska utvärderas 

och följas upp. Enligt chefen borde även en tydligare redovisning av resultaten finnas till för 

kunder och skattebetalare. 

 

Figur 16, Huvudproblemområden inringade i Svenssons uppföljningsmodell, 1997, sid 73 

Ett förbättringsområde för kommunen är alltså uppföljningen. Flera chefer upplever känslan av 

att det sker för lite uppföljning från nämndens sida, alltså politiker, i kommunen. 

Verksamhetschefen för bildning upplever uppföljningen som svag och skulle känna det mer 

motiverande om den fungerade bättre än den gör idag. Chefen för fritid vill se återrapportering 

till nämnden med jämna mellanrum i form av till exempel nulägesanalyser och från nämnden få 

återkoppling och utvärdering in på dagordningen. Studiens författare hävdar att det därmed 

skulle bli lättare att se vilka prioriteringar som gäller samt skapa ett större resultatintresse både 

från tjänstemän och från politiker. I Ledmot står det även att uppföljning är en nödvändighet för 

en lyckad målstyrning.  Enligt Svensson (1997) används utvärdering och uppföljning till exempel 

för att ge de anställda underlag för att arbeta fram nya arbetsmetoder. Vidare kan uppföljning 

utnyttjas till att lära sig av egna och andras erfarenheter. Detta menar studiens författare är 

något som saknas då återkopplingen är bristfällig. 
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I en kommun, menar studiens författare i enlighet med Svensson (1997), betyder en utebliven 

uppföljning och utvärdering att utvecklingstakten stannar av. Det skulle innebära, i Motalas fall, 

att den effekt som Ledmot är tänkt att få i form av effektivitet och bättre hushållning av resurser 

uteblir. Den här punkten anser författarna till studien är en av de upplevelserna som upptäckts 

som otillfredsställande, se figur 16. Kommer en uppföljning inte in oftare och mer regelbundet i 

kalendern kommer skattepengar att slösas på grund av en otillräcklig skötsel av intäkterna 

kommunen får in från sina medborgare. Verksamhetschefer har också uttryckt att det känns 

motiverande att få återkoppling, oavsett om den är positiv eller negativ. Det anser studiens 

författare också är en central punkt och har i figur 16 också ringats in som en del av de brister 

som kan skönjas i Motala kommuns uppföljningssystem. 
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6. Slutsats 

I detta kapitel ämnar författarna att presentera de slutsatser studien har som ska besvara syftet. 

Vidare presenteras förslag på vidare forskning inom området. 

Den här uppsatsen handlar om en svensk kommuns lednings- och styrsystem samt om hur 

upplevelsen av målstyrningen är hos några viktiga aktörer i kommunen. En del slutsatser kan 

dras ur detta arbete: 

Studiens författare har upptäckt att målstyrningen inom bildningsförvaltningen och 

socialförvaltningen upplevs av cheferna i stora drag fungera väl. Studien har vidare funnit att 

respondenterna anser att visioner och inriktningsmål är relativt vaga och otydliga, men de flesta 

understryker att vagheten i målbeskrivningar beror på vilken målnivå som avses. Kommunen 

använder sig både av övergripande mål och specifika mål och bryter ned målen enligt Philgren & 

Svenssons (1989) målhierarki. Politikernas prioriteringar ställer till viss del till det då deras 

viljor går emot vad som är ekonomiskt möjligt och ibland även lagligt. Målen och de politiska 

prioriteringarna måste därför få en större verksamhetsanknytning. Detta skulle kunna skapas 

via dialog. Dialog är en punkt som studien upptäckt är bristfällig inom fallkommunen. 

Verksamhetschefen för fritid saknar exempelvis en mer utbredd och kontinuerlig dialog mellan 

politiker och verksamheter trots att det i Ledmot är med som en central parameter. Utan en bra 

dialog mellan nämnder, förvaltningar och verksamheter formuleras oftare mål som inte har 

anknytning till den dagliga verksamheten. Detta är också en fundamentalt viktig del av 

målstyrningscykeln. 

Bristen på dialog, delaktighet och återkoppling gör också att målen inte kan definieras som 

SMARTA enligt Bergman & Klefsjö (2007) och Latham & Locke (1990). Målen kan således inte 

heller fastställas som motiverande. En mer frekvent återkoppling skulle ge chefer ökad 

motivation att göra ett bra arbete och en större strävan efter att nå uppsatta mål. 

Verksamhetschefen för Brinken eftersökte feedback oavsett om den var negativ eller positiv, och 

menade att det skulle öka motivationen att göra ett gott arbete. Vidare skulle en rutinmässig 

återkoppling gagna utvecklingsarbetet av styrsystemet i kommunen. Ifall förvaltningarna och 

verksamheterna får återkoppling kan de också utveckla sina arbetsmetoder och dra lärdom av 

tidigare erfarenheter.  

De två förvaltningarna saknade också djupare samarbete. Studiens författare anser att det 

bristande samarbetet kan ha att göra med den höga decentraliseringsgrad som upplevs av 

cheferna i kommunen. Det blir med en utbredd decentralisering svårare att arbeta över 

förvaltningsgränserna. Styrningen ansågs vara relativt hård och införandet av Ledmot pekar på 
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att styrningen blivit än hårdare. En ökande styrning från staten är en annan parameter som gjort 

att styrningen flyttar sig mot en hårdare styrning. De båda förvaltningarna känner att statens 

inflytande begränsar hur de kan bedriva den dagliga verksamheten. De kan inte, i alla lägen, 

prioritera det som för deras verksamhet för stunden anses mest lämpligt eller vad 

lokalpolitikerna vill främja.  

Tendensen är att kommunen försöker förstärka politikerinflytandet när det gäller styrning av 

kommunen, men det kan bli ett ökat tjänstemannastyre om det kommer in många nya och 

oerfarna politiker efter ett val och att det kan få effekten att utvecklingscykeln stannar av, men 

att nya idéer och prioriteringar kan komma in i organisationen istället.  

Studien har dessutom funnit att tillkomsten av Ledmot är en följd av att Motala kommun tidigare 

varit starkt decentraliserad och där den i teori så viktiga motvikten – centralisering – inte så 

påtagligt funnits som ledstjärna i det arbete som nämnder och förvaltningar bedriver. Det har 

betytt att det har funnits betydande frihetsgrader i förvaltningarna att själva sätta inriktning och 

i viss mån ambitionsnivån för verksamheterna. Enligt teorigenomgången är det viktigt för att få 

en effektiv decentralisering att man har en strikt centralisering och att organisationen hålls 

samman t.ex. genom en stark företagskultur och ett professionellt ledarskap (Lind 1998). Genom 

Ledmot avser kommunledningen att skapa en bättre balans mellan centralisering och 

decentralisering. Detta kan vara en konsekvens av ekonomiska problem som tidigare ställt till 

det i kommunen.  

Ledmot är en del i Motala kommuns arbete med att upprätta ett starkare ”centrum”. Kommunen 

har valt en modell som bygger på målstyrning och studien har funnit att den i grunden förefaller 

vara accepterad, men att det finns ett antal utvecklingsområden som exempelvis, uppföljning 

utvärdering och återkoppling samt att en ökad dialog behövs för att förvaltningschefer och 

verksamhetschefer ska bli mer nöjda.  

Acceptansen av målstyrning som styrform följer det mönster som verkar vara norm i svenska 

kommuner. Studien har pekat på att nio av tio svenska kommuner säger sig använda 

målstyrning som styrform. Målstyrningen och det ansvar och befogenheter som fördelas ska 

bidra till en god ekonomisk hushållning. Den kritik som uttrycks från både forskning och fält 

kommer inte fram så påtagligt enligt de upplevelser som upptäckts i denna studie. 

Respondenterna, som är viktiga aktörer inom kommunen, förefaller vara positiva till 

målstyrning som styrform. Då högt uppsatta chefer är nöjda med styrformen torde det medföra 

att målstyrning används och därav vara en av anledningarna till att det är så pass utbredd i 

Sveriges kommuner, även om man kan konstatera att det finns utvecklingsmöjligheter.  
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6.1 Förslag till vidare forskning 

I arbetet med denna studie har det inte påträffats så många studier av kommuners 

målstyrningsprocesser, vilket gör att det finns utrymme för fler och bredare studier av hur 

målstyrning fungerar och hur det upplevs. Den kritik som finns i teorin kring målstyrning i 

offentliga verksamheter vore intressant att ta del av i framtiden. Kommer målstyrning om tio år 

fortfarande användas i nittio procent av Sveriges kommuner? 

Vi har också under arbetets gång insett att en stark decentralisering leder till en för stor 

autonomi för nämnder och förvaltningar, där kommuner riskerar att i allt för hög grad upplevas 

som allt annat än en koncern. Det skulle därför vara intressant om andra kunde utveckla 

studiens författares tankar om ett sätt att mäta graden av centralisering och decentralisering i 

organisationer.  

Vidare anser studiens författare att det skulle vara intressant om en jämförelse med studiens 

resultat gjordes med upplevelser i förvaltningar med mindre mjuka mått, exempelvis tekniska 

förvaltningar. 

  



 
 69 

7. Referenser 

7.1 Litteratur 

Almqvist, R., 2004, Två decennier med 'New Public Management' - Succé eller fiasko? Kommunal 

ekonomi och politik, volym 8, nummer 4, sid. 7-24 

Almqvist, R., 2006, New public management – om konkurrensutsättning, kontrakt och kontroll, 

Malmö Liber.  

Anthony, R., & Young, D., 2003, Management control in nonprofit organizations, 7:e uppl., Boston, 

Irwin/McGraw-Hill 

Arnell, S-I., 2003, Kommunallagen – hävstång eller hinder för kommuners utveckling, 

Arbetslivsinstitutet 

Arvidsson, G 1998, Ledningsarbetets förutsättningar, förnyelse och framtid i Lind & Arvidsson 

(red), 1998: Ledning av företag och förvaltningar – förutsättningar, former, förnyelse. SNS Förlag. 

Bell, J., 2000, Introduktion till forskningsmetodik, Lund, Studentlitteratur 

Bergman, B., & Klefsjö, B., 2007, Kvalitet från behov till användning, Lund, Studentlitteratur 

Brorström, B. & Rombach, B, 2000, Modernt kommunalt förändringsarbete. I Fridolf M., (red): 

Vem formar politiken i kommunerna? Stockholm: SNS Förlag 

Brorström, B. & Siverbo, S 2008, Perspektiv på framgångsrika kommuner. Demokratiska och 

ekonomiska utmaningar i teori och praktik. KFi-rapport. 

Bryman, A., 2004, Samhällsvetenskapliga metoder, Liber, Malmö 

Eisenhardt M. K., 1989, Building Theories from Case Study Research, Academy of Management 

Review, 14(4): 532-550 

Eriksson, A., 2006, Organisering av regional utvecklingspolitik: balansera utveckling och 

förvaltning: rapport 2 till Organisationsutredningen för regional tillväxt, Fritze 

Eriksson, A., 2006, Statens offentliga utredningar, 2006:5 

Fridolf, M., (red), 1995, Decentralisering i kommunen. Möjligheter och konsekvenser, Publica 



 
 70 

Gabrielii, B., Leissner, U., Lysell., E & Westerlund, M. (1990) Decentralisering hela vägen – att 

förändra en sjukvårdsorganisation. Studentlitteratur 

Gregory A., M., 2006, A motive to serve; public service motivation in human resource management 

and the role of PSM in nonprofit sector. Public personnel management, vol 35, no 1, sid 33-48 

Greenwood, R., 1981, Management by objectives: As developed by Peter F. Drucker, assisted by 

Harold Smiddy, Academy of Management Review, Vol 6, No 2, 225-230 

Hallin, B., & Siverbo, S., 2002, Jakten på den goda styrningen, en kunskapsöversikt kring styrning 

och organisation inom hälso- och sjukvården. CHSA, rapport nr 3 

Hood, C., 1995, ´The “new public management” in the 1980s: Variations on a theme’, Accounting 

organizations and Society, Vol. 20, No. U3, pp. 93-109 

Höök, J., 2000: Intern kommunal kompetensfördelning. Uppsala: Iustus 

Jaques, E., 1990. ”In praise of hierarchy.” Harvard Business Review, jan-feb s 127-33 

Jonsson, L., & Arnell, S-I., 2006, Att organisera kommuners ledning, Nora, Nya Doxa 

Kaplan & Norton, 1996, Using the balanced score card as a strategic management system, Harvard 

business review, januari febrauri. 

Keating, P-J., 1995. A framework for classifying and evaluating the theoretical contributions of case 

research in management accounting, San Jose state University. 

Kvale, S., 1997, Den kvalitativa forskningsintervjun, Lund, Studentlitteratur 

Lind, R., 1998, Organisatoriskt ledningsarbete, i Lind & Arvidsson (red), 1998, Ledning av företag 

och förvaltningar – förutsättningar, former, förnyelse, SNS Förlag. 

Latham, G, & Locke E., 1990, A Theory of Goal Setting and Task Performance, Englewood Cliffs, NJ, 

US: Prentice-Hall, Inc. 

Lind & Arvidsson (red), 1998: Ledning av företag och förvaltningar – förutsättningar, former, 

förnyelse. SNS Förlag 

Lundin R., och Söderholm A., 1997. Ledning för förnyelse i landsting. Strategiska projekt i 

komplexa organisationer. Stockholm: Nerenius & Santérus. 



 
 71 

Merchant, K. A., Van der Stede, W. A., 2007, Management Control Systems – Performance 

Measurement, Evaluation and Incentives, 2nd ed., Prentice Hall. 

Montin, S., 2002, Moderna kommuner, Liber 

Ouchi W., G., 1979, a conceptual framework for the design of organizational control mechanisms, 

Management science, vol 25, no 9, September 

Philgren, G., & Svensson, A., 1989, Målstyrning – 90 talets ledningsform för offentlig verksamhet, 

Liber 

Prud'Homme, Rémy, 1995, The dangers of decentralization, World Bank Research observer, 10 

(2):201-220. 

Rombach, B., 1991, Det går inte att styra med mål! En bok om varför den offentliga sektorns 

organisationer inte kan målstyras. Studentlitteratur 

Statens Offentliga Utredningar 1996:196, Montin, S. (red): Förändringsmodeller och 

förändringsprocesser i kommuner och landsting. Bilaga V till slutbetänkande av Kommunala 

förnyelsekommittén 

Svenska Kommunförbundet, 2004, Hur styrs Sveriges kommuner? Resultat från en undersökning 

bland landets kommunchefer. Stockholm: Sektionen för ekonomistyrning 

Svensson, A., 1997, Målstyrning i praktiken. Liber ekonomi  

Svensson, A., & Wilhelmsson, L., 1989, Belöningssystem, Arlöv, SIPU Förlag 

Tarschys, D., 2001, Governance in the 21st century, OECD 

Yin, R., K., 2003, Case study research: design and methods. 3. uppl. Thousand Oaks: Sage 

Publications inc. 

Ödman, P-J., 2004, Hermeneutik och forskningspraktik i Gustavsson, B (2004) Kunskapande 

metoder inom samhällsvetenskapen, Lund, Studentlitteratur 

 

 



 
 72 

7.2 Elektroniska referenser 

IDRC.ca, Decentralization and Local Governance: benefits and limits. Tillgänglig: 

http://www.idrc.ca/en/ev-115661-201-1-DO_TOPIC.html 2011-04-13, 11.20 

Ledmot, Ledningssystem för Motala kommun, antagen 2010-04-26. Tillgänglig: 

http://www.motala.se/Documents/Dokument/Invanare/Nyheter/LedMot_slutlig.pdf, 2011-02-

15, 12.00 

Motala.se, 2011, Bildningsförvaltning. Tillgänglig: http://www.motala.se/sv/Invanare/Politik-

och-forvaltning/Forvaltningar/Bildningsforvaltningen/ 2011-04-13, 14.00 

Motala.se, 2011, Förvaltningar. Tillgänglig: http://www.motala.se/sv/Invanare/Politik-och-

forvaltning/Forvaltningar/ 2011-04-13, 13.26 

Motala.se, 2011, Kommunfullmäktige. Tillgänglig: http://www.motala.se/sv/Invanare/Politik-

och-forvaltning/Politik/Kommunfullmaktige/ 2011-04-11, 13.00 

Motala.se, 2011, Organisationskarta, Tillgänglig: 

http://www.motala.se/Documents/Dokument/Invanare/Politik_Forvaltning/Organisationskart

a_Motala_kommun_forvaltning.pdf, 2011-04-13, 13.33 

Motala.se, 2011, Största arbetsgivare i Motala kommun. Tillgänglig: 

http://www.motala.se/Documents/Dokument/Invanare/Politik_Forvaltning/Fakta_Motala/Arb

etsmarknad/St%C3%B6rsta%20arbetsgivare.pdf 2011-04-17, 13.00 

Ne.se, 2011, Decentralisering. Tillgänglig: http://www.ne.se/decentralisering, 2011-02-15, 

12.00 

Scb.se, 2011, Sveriges befolkning 31 december 2010 - Kommunala jämförelsetal . Tillgänglig: 

http://www.scb.se/Statistik/BE/BE0101/2010A01/Be0101KomJmfBef_2010.xls, 2011-05-29  

7.3 Muntliga källor 

Intervjuer 

Ekonomichef och kommunledningscontroller, kommunledningsförvaltningen, Motala kommun, 

2011-02-28 

Förvaltningschef, Bildningsförvaltningen, Motala kommun, 2011-03-23 

Förvaltningschef, Socialförvaltningen, Motala kommun, 2011-03-24 

Verksamhetschef, Fritid, Motala kommun, 2011-03-31 

Verksamhetschef, Sociala Resursverksamheten, Motala kommun, 2011-04-01 

Verksamhetschef, Skolområde Brinken, Motala kommun, 2011-03-31  

http://www.idrc.ca/en/ev-115661-201-1-DO_TOPIC.html
http://www.motala.se/Documents/Dokument/Invanare/Nyheter/LedMot_slutlig.pdf
http://www.motala.se/sv/Invanare/Politik-och-forvaltning/Forvaltningar/Bildningsforvaltningen/
http://www.motala.se/sv/Invanare/Politik-och-forvaltning/Forvaltningar/Bildningsforvaltningen/
http://www.motala.se/sv/Invanare/Politik-och-forvaltning/Forvaltningar/
http://www.motala.se/sv/Invanare/Politik-och-forvaltning/Forvaltningar/
http://www.motala.se/sv/Invanare/Politik-och-forvaltning/Politik/Kommunfullmaktige/
http://www.motala.se/sv/Invanare/Politik-och-forvaltning/Politik/Kommunfullmaktige/
http://www.motala.se/Documents/Dokument/Invanare/Politik_Forvaltning/Organisationskarta_Motala_kommun_forvaltning.pdf
http://www.motala.se/Documents/Dokument/Invanare/Politik_Forvaltning/Organisationskarta_Motala_kommun_forvaltning.pdf
http://www.motala.se/Documents/Dokument/Invanare/Politik_Forvaltning/Fakta_Motala/Arbetsmarknad/St%C3%B6rsta%20arbetsgivare.pdf
http://www.motala.se/Documents/Dokument/Invanare/Politik_Forvaltning/Fakta_Motala/Arbetsmarknad/St%C3%B6rsta%20arbetsgivare.pdf
http://www.ne.se/decentralisering
http://www.scb.se/Statistik/BE/BE0101/2010A01/Be0101KomJmfBef_2010.xls


 
 73 

8. Bilagor 

8.1 Intervjuguider 

8.1.1 Intervjuguide, kommunledning 

- Berätta lite om dig själv (uppväxt, bakgrund m.m.) 

- Berätta lite om din roll i verksamheten (Vad gör du, vem är din chef, huvudsakliga 

arbetsuppgifter, vad har du för ansvar) 

- Beskriv verksamheten, hur är det uppbyggt, m.m. 

Ledmot 

- Beskriv hur utformningen utav styrdokumentet gick till? Vem kom med idén? 

- Berätta om bakgrunden till Ledmot, varför kom den till, hur såg det ut innan, vad är 

huvudmålen, kommer verksamheten verka i självständiga enheter nu, egna ansvar. Rent 

organisatoriskt vad får det för konsekvenser. 

Mål 

- Hur går målprocessen till? 

- Vem utformar målen? Hur går den till? Vilka är involverade? 

- Hur ser uppföljningen av målen ut?, hur ofta sker uppföljning?, Vad händer om mål inte 

uppnås? Vad finns det för system för att se om resultaten inte nås?hur fungerar det? 

-  Finns det några verktyg och incitament för att nå målen?  

- Hur motiveras du i ditt arbete? 

- Hur ställer du dig personligen till målstyrning/processen 

- Hur anser du att målstyrningen fungerar i verksamheten? 

8.1.2 Intervjuguide, Förvaltningschefer 

- Hur länge har du arbetat i din nuvarande arbetsroll och vad är din roll?  

- Hur upplever du decentraliseringen i Motala kommun? Hur kommer den till uttryck i 

Ledmot? Uppfattar du det som decentraliserat?  

- Hur upplever du att målstyrningen fungerar inom din förvaltning?  

- Hur uppfattar du målen? Är du nöjd med utformningen av ledmot?  

- Beskriv styrningen. Uppfattar du det som hårt eller lös styrt? 

- Hur anser du att målen tas fram och vilken delaktighet har du vid framtagande av mål?  
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- Hur krävande uppfattar du att målen är? Lätta/svåra att uppnå? 

- Vilka förändringar upplever du skulle behöva göras inom målstyrningen? Har Ledmot 

tagit hänsyn till dem? 

- Hur målstyr du dina verksamhetschefer?  

- Hur styr du dina verksamheter? Mål, medel, vardagliga verksamheten.  

- Hur upplever du återkopplingen av målen? Skiljer det sig mellan enhetsnivå, 

förvaltningsnivå och kommunnivå? 

- Hur regelbundet återkopplar ni och analyserar resultatet?  

- Hur vill du bli motiverad för att göra ett bra arbete? 

- Hur motiverar du dina anställda? 

- Upplever du att det finns mål som man på verksamhetsnivå har svårt att ta till sig och 

arbeta mot? – Utveckla din uppfattning.  

- Hur upplever du prioriteringar av mål  

- Hur upplever du målen och dess nivåer 

8.1.3 Intervjuguide, Verksamhetschefer 

- Vad är din roll och hur länge har du arbetat i din nuvarande arbetsroll?  

- Hur upplever du decentraliseringen? Hur kommer den till uttryck? Uppfattar du det som 

decentraliserat?  

- Hur har Ledmot påverkat din roll? 

- Uppfattar du Ledmot som hårt styrt? Utveckla… 

- Hur uppfattar du att målstyrningen fungerar inom din verksamhet och i kommunen?  

- Hur uppfattar du att målen tas fram och vilken delaktighet har du vid framtagande av 

mål?  

- Hur uppfattar du de mål som är framtagna?  

- Hur uppfattar du att definitionerna kring vad som är ett inriktningsmål/resultatmål är? 

- Hur uppfattar du styrningen ifrån förvaltningschefen?  

- Hur uppnåeliga anser du att målen är?  
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- Uppfattar du att några förändringar skulle behövas gällande målstyrningen? Utveckla 

ditt svar.  

- Hur upplever du återkopplingen av målen? och i vilken utsträckning,  

- Hur regelbundet återkopplar ni och analyserar resultatet?  

- Hur upplever du målen och dess nivåer? 

 


