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Sammanfattning 
 
Nyckelord: Kommunorganisation, NPM, Målstyrning, Beslutsfattande, 

Individpåverkan, Garbage-Can, Praktikteori 

Bakgrund och problem: Målstyrning, som utvecklades inom den privata sektorn, blev som en 
följd av New Public Management (NPM) ett vanligt styrsätt inom 
svenska kommunorganisationer redan i början av 1990-talet. Skillnader 
i förutsättningarna mellan privata och offentliga organisationer har 
sedan dess gjort att det funnits svårigheter att tillämpa styrsättet. 
Tidigare forskning har identifierat problem i form av målträngsel, 
målformulering, mätbarhet och uppföljning. Studier som fokuserat på 
beslut i kommunorganisationer har bland annat tittat på tjänstemanna- 
kontra politikerrollen och individernas egenskaper. I den här studien 
dockas de båda områdena samman då beslut under kommunala 
organisationers målprocesser studeras med särskilt fokus på individers 
påverkan på besluten. 

Forskningsfråga: Hur påverkar individer i en kommunorganisation, i praktiken, de beslut 
om mål och delmål som förekommer under målstyrda arbeten? Och 
varför ser påverkan ut som den gör? 

Syfte: Syftet med studien är att förklara individers påverkan på beslut om mål 
och delmål under ett målstyrt arbete i en kommunorganisation, detta 
för att skapa en helhetsbild som ökar den totala förståelsen för 
målarbeten i dessa organisationer. 

Teoretisk referensram: Studien koncentreras kring individers påverkan på beslut, genom att ta 
utgångspunkt i den vidareutvecklade Garbage-Can-teorins begrepp; 
problem, lösningar, tid, engagemang och möjligheternas fönster. 
Samtliga delar inriktas på målstyrda kommunorganisationers 
förutsättningar, genom att de beskrivs med utgångspunkt i tidigare 
forskning kring NPM, målstyrning samt individers roller och egenskaper. 
Ett praktikteoretiskt perspektiv används för att länka samman delarna 
till en förklarande helhet. 

Metod: Arbetet har genomförts som en kvalitativ fallstudie och 
empiriinsamlingen har i första hand gjorts genom direkta observationer 
under mötestillfällen i en kommunal målprocess. 

Slutsatser: Studien har visat att individer i målstyrda kommunorganisationer 
påverkar beslut om mål och delmål genom att argumentera för olika 
problem och lösningar och agera med skiftande tidsinsats och 
engagemang. Detta i sin påverkan av målförslagen, arbetsfördelningen 
och beslutsprocessen. Att påverkan ser ut på detta sätt beror enligt vår 
studie på att den, tillsammans med den sociala värld där den ägt rum, 
är en del av en ömsesidigt grundläggande helhet. Den sociala 
verkligheten är formad av flera strukturella och politiska förutsättningar 
som både påverkas av individerna och som påverkar dem.  
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Abstract 
 
Keywords: Municipal Organization, NPM, MBO, Decision making, individuals 

impact, Garbage-Can, Practice Theory 

Background and problems: Management by objectives was developed in the private sector and 
became, with the help of New Public Management (NPM), a commonly 
used mode of control in Swedish municipalities in the early 1990s. 
Different prerequisites between private and public organizations have 
made the implementation problematic all from the beginning. Previous 
research has identified problems with goal inflation, goal writing, 
measurability and monitoring. Studies of decision making in municipal 
organizations has focused on the roles of officials and politicians and 
the characteristics of these individuals. This study brings the two areas 
together by focusing on decisions during municipal goal processes and 
the impact of the individuals on the decisions made in these processes. 

Research question: How do the individuals in a municipal organization, in practice, affect 
the decisions of objectives that occur during work managed by 
objectives? And why does the affect appear this way? 

Purpose: The purpose of this study is to explain the individual’s impact on 
objectives set for a municipal work managed by objectives; this will help 
to create an overall picture that increases the understanding of goal 
processes in this kind of organizations. 

Frame of reference: The study concentrates on individual’s impact on decisions by starting 
off from the concepts of the extended Garbage Can theory; problems, 
solutions, time, dedication and windows of opportunity. By being 
described in relation to previous research of NPM, MBO and the roles 
and characteristics of individuals, these components where oriented 
towards the conditions of a municipal organization managed by 
objectives. Practice Theory has been used to link the concepts together 
to a holistic explanation. 

Method: This study was made as a qualitative case study where the empirical 
data collection where made primarily through direct observations 
during meetings in a municipal goal process. 

Conclusions The study has shown that individuals in municipal organizations 
managed by objectives affect decisions of objectives by arguing in favor 
of different problems and solutions and acting with shifting time effort 
and dedication. This in their effect on the suggested objectives, the 
division of labor and the decision process. According to this study, the 
affect appears this way because it is, together with the social world that 
surrounds it, a part of a mutual constitution. The social world is formed 
by both structural and political conditions that are being affected by the 
individuals as well as they affect them. 
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1. Inledning 
 

1.1. Bakgrund  
Kommuner är liksom privata företag en slags organisationer. I en kommunorganisation fördelas 
arbetet så att de folkvalda politikerna i kommunfullmäktige och olika nämnder fattar beslut, medan 
tjänstemän på olika nivåer leder de verksamheter eller förvaltningar som ansvarar för den dagliga 
driften. Det här har likheter med konstruktionen i ett aktiebolag där ägarna utser en styrelse som 
fattar beslut kring verksamheten och där anställda med VD i spetsen, leder det dagliga arbetet 
(Christensen et al, 2005). Oavsett om man väljer att tona ned eller förstärka de likheter och skillnader 
som finns mellan privata och offentliga organisationer så har kommunorganisationer vissa 
karaktäristiska särdrag som bidrar till att göra dem komplexa. Bland annat innebär deras ekonomiska 
begränsningar att ständiga prioriteringar tvingas fram utan att de för den sakens skull kan välja bort 
uppdrag och arbetsuppgifter eftersom de inte själva väljer dessa (Sundin, 2006). 

Kommunorganisationerna har som en del av svensk offentlig sektor genomgått en rad förändringar 
genom åren. Sedan tidigt 90-tal har många av dessa förändringar syftat till att göra offentlig sektor 
mer lik den privata, bland annat genom ett ökat fokus på effektivitet och lönsamhet (Skog, 2013; 
Almqvist, 2006). Den mängd av idéer som behandlar näringslivets rationella tankesätt om 
organisering och styrning i en miljö av offentliga organisationer har i efterhand fått etiketten New 
Public Management (NPM) (Almqvist, 2006). Behn (1998) menar att själva grundtanken i NPM är att 
öka de offentliga organisationernas fokus på prestation och resultat och att vägen till det bland annat 
är genom att bemyndiga tjänstemän att fatta fler beslut. NPM kan beskrivas som ett paraplybegrepp 
som innefattar många olika idéer, till exempel en rent generell marknadsorientering, decentralisering 
av verksamheter samt målstyrning (Skog, 2013; Almqvist, 2006).  

Målstyrning är ett styrsätt som utvecklats i den privata sektorn men som i och med NPM-rörelsen 
blivit vanligt förekommande även inom den offentliga sektorn (för exempel på genomslaget i Sverige 
se Stratsys AB, 2013 och Siverbo, 2007). En idealbild av målstyrning i en kommunal kontext, som 
beskrivs i flera sammanhang, är att folkvalda kommunpolitiker beslutar vilka organisationens mål ska 
vara och att verksamhetsansvariga tjänstemän väljer medel för att uppnå dessa mål (Almqvist, 2006; 
Svensson, 1997; Rombach, 1991). Det här är ett ideal som kräver tydliga roller för tjänstemän och 
politiker, vilket enligt till exempel Bartholdsson (2007) är en mycket gammal bild av hur förhållandet 
ser ut. En del menar att en tydlig separation av rollerna aldrig har existerat i praktiken (Svara, 2001) 
medan andra antyder att rollerna varit mer separerade tidigare men att det skett en utveckling mot 
ökad sammanblandning (Bartholdsson, 2007).  

1.2. Problemdiskussion 
NPM har nått stor spridning inom svensk offentlig sektor, men har också fört med sig attityder som 
skapar konflikt i kommunorganisationer. Idéerna anklagas bland annat för att ha bidragit till att 
förutsättningarna för kommunal demokrati har störts (Sundin, 2006) och för att ha gett 
organisationerna dubbla och svårförenliga roller som både välfärdsstatens demokratiska 
representant och effektiviserings- och kundfokusföregångare (Karlsson & Montin, 2013). 

Att målstyrning som en följd av NPM-rörelsen har blivit ett vanligt förekommande styrsätt inom 
offentliga organisationer kanske kan antas vara en indikator på att det är ett väl lämpat och 
lättanvänt verktyg i dessa sammanhang. Så verkar dock inte vara fallet. Det är över 20 år sedan 
Rombach (1991) i sin bok med den talande titeln ”Det går inte att styra med mål!” beskrev att det 
fanns problem med målstyrning av offentliga organisationer. Några av de svårigheter som brukar 
beskrivas är att de mål som formuleras under offentliga organisationers målarbeten ofta är otydliga 
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och svåra att mäta och följa upp, dessutom är de vanligtvis väldigt många och ofta också motstridiga 
(Merchant & Van der Stede, 2012; Rombach, 1991). Betydligt färskare källor än Rombach visar att en 
stor andel organisationer även idag upplever svårigheter att tillämpa styrningen. Exempel är 
”Målstyrningsbarometern” (Stratsys AB, 2013) som visar att av undersökta kommuner var det endast 
30 % som alltid bröt ner sina övergripande mål till konkreta handlingsplaner med ansvariga personer. 
I en annan undersökning uppgav endast cirka 50 % av kommuncheferna att kommunfullmäktiges 
verksamhetsmål var formulerade så att de kunde användas som underlag för styrning (Siverbo, 
2007).  

Utöver dessa svårigheter skiljer sig kommunala och privata organisationer åt på ett annat sätt när det 
gäller förutsättningar för målstyrningen: För att målstyrning överlag ska lyckas så måste 
medarbetarna engageras i arbetet och gärna också delta i själva målformulerandet (Rombach, 1991). 
Kommunorganisationer är inte bara stora med många medarbetare, här finns också flera olika 
individgrupper att ta hänsyn till. Tjänstemännen är ansvariga för de kommunala verksamheterna 
medan kommunalarbetarna sköter mycket av den dagliga driften i dessa verksamheter. Båda grupper 
är medarbetare vars engagemang i målarbetet är viktigt för att de ska kunna göra ett gott jobb med 
att nå måluppfyllelse. Ett visst engagemang från kommuninvånarna har betydelse för att dessa ska 
känna sig delaktiga och tycka att verksamheterna som bedrivs är bra och relevanta ur deras 
perspektiv. Som allmänhetens representanter finns politikerna som ska ansvara för kommunens 
utveckling och ange inriktning på målen, därför behöver även dessa engageras för ett lyckat 
målarbete. 

I det kommunala målstyrda arbetet är det alltså ännu viktigare än i privata organisationer hur och av 
vem målen sätts, själva besluten om mål och processen kring det får en ökad betydelse. Att se 
målarbetet som en beslutsprocess är därför ett perspektiv som kan bidra till att öka förståelsen för 
den här sortens styrning i kontexten kommunorganisationer. 

I tidigare studier av beslut i offentlig sektor har det visats att individernas beteenden i stor 
utsträckning går att koppla samman med deras personliga värderingar (Becker & Connor, 2003). 
Andra hänvisar dessutom till att individer som söker sig till den här typen av organisationer är 
ovanligt starka i sitt engagemang och driv för verksamhetens mål (Merchant & Van der Stede, 2012), 
men att de också ofta upplever frustration över de begränsade resurser de har till förfogande 
(Sundin, 2006). Forskare som fokuserat på rollfördelningen mellan tjänstemän och politiker menar 
att den är otydlig på flera sätt (Liguori, Sicilia, & Steccolini, 2009) och att tjänstemän har goda 
förutsättningar att bidra till en ökad politisering av sin yrkesroll (Bartholdsson, 2007). Vidare beskrivs 
att tjänstemän har stora maktresurser och ett stort potentiellt inflytande, men att de också har ett 
arbetssätt som lyfter fram de politiska målen (Bengtsson, 2012). Utifrån det här rekommenderar 
Bengtsson (ibid) att fortsatta studier av rollerna fokuserar på själva beslutsprocesserna eftersom det 
är först där det går att se hur individerna verkligen agerar.  

Sammanfattningsvis kan målstyrning beskrivas som ett vanligt förekommande, men svåranvänt 
verktyg i den offentliga sektorn. Området är tidigare välutforskat utifrån problem med målträngsel 
samt målens mätbarhet och uppföljning. Det här arbetet kommer att fokusera på praktiken kring 
beslutsprocesserna och framför allt individernas påverkan på besluten. En teori som lämpar sig väl 
för att utforska området är Garbage-Can-teorin som framhåller individernas påverkan på beslut 
genom att beskriva dessa som en produkt av de människor som deltar, de tidsramar dessa har till 
förfogande samt de problem och lösningar som individerna tar med sig (Cohen, March, & Olsen, 
1972). En vidareutvecklad form av denna teori tar även hänsyn till de strukturella och politiska 
aspekter som formar förutsättningarna för individerna och sammanfattar dessa i begreppet 
Möjligheternas fönster (Aberbach & Christensen, 2001). Genom att anlägga ett praktikteoretiskt 
perspektiv i studien är tanken att kunna koppla samman dessa båda delar; individernas påverkan och 
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förutsättningarna, för att på så vis skapa en förståelse för denna del av studieområdet målstyrning av 
kommunorganisationer.   

1.3. Forskningsfråga 
Utifrån ovanstående bakgrund och problemdiskussion har följande forskningsfråga tagits som 
utgångspunkt för den här studien: 

Hur påverkar individer i en kommunorganisation, i praktiken, de beslut om mål och delmål som 
förekommer under målstyrda arbeten? Och varför ser påverkan ut som den gör? 

1.4. Syfte 
Syftet med studien är att förklara individers påverkan på beslut om mål och delmål under ett 
målstyrt arbete i en kommunorganisation. Detta kommer att göras genom att anlägga ett 
praktikteoretiskt perspektiv som belyser relationen mellan individernas påverkan och de strukturella 
och politiska aspekterna som bildar individernas sociala verklighet. Härigenom skapas en helhetsbild 
som ökar den totala förståelsen för målarbete i dessa organisationer. Detta bidrar dels till att 
komplettera den forskning som gjorts på området och kan också bidra till att utveckla 
målstyrningsarbetet i kommunorganisationer. 

1.5. Avgränsning 
Studien har utförts som en fallstudie där själva fallet är avgränsat till ett antal mötestillfällen under 
en årligt återkommande beslutsprocess i en kommunorganisation. Processens syfte är att ta fram 
nästa års mål för kommunens långsiktiga, målstyrda utvecklingsarbete. I studien har vi  valt att kalla 
detta fall för Mål 2015-processen. De individer som fokuseras i studien är kommunala tjänstemän 
och politiker och med kommunorganisation avses här de nämnder, sektorer och verksamheter som 
dessa individer tillhör. 
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2. Teoretisk referensram 
 
Det här kapitlet bygger upp studiens teoretiska referensram och beskriver tidigare forskning inom 
studieområdet. Kapitlet inleds med en beskrivning av studiens övergripande perspektiv; 
praktikforskning och praktikteori. Sedan presenteras den av de deskriptiva beslutsteorierna som varit 
utgångspunkt för studiens empiriinsamling och analys; den vidareutvecklade Garbage-Can-teorin. 
Denna teori består av delarna Problem och Lösningar samt Tid och Engagemang. Den är också 
kompletterad med Möjligheternas fönster, ett begrepp som i sin tur är uppbyggd av både 
strukturella och politiska aspekter. Kapitlet avslutas med en sammanfattande praktikteoretisk 
analysmodell.  

2.1. Praktikteori 
Den typ av forskning som i likhet med den här studien tydligt fokuserar på praktiken i en viss 
organisation hör till området praktikforskning. Feldman och Orlikowski (2011) menar att 
praktikforskning kan genomföras med tre olika perspektiv kopplade till tre frågor. Med ett empiriskt 
perspektiv ligger fokus på frågan vad och forskarna beskriver då individers ageranden under 
organisatoriska aktiviteter. Med ett teoretiskt perspektiv står hur i fokus. Forskarna koncentrerar sig 
fortfarande på aktiviteter i organisationen, men har ett uttalat fokus på att förstå dessa aktiviteter 
genom att göra kopplingar mellan individernas ageranden och de förutsättningar som organisationen 
ger. Det filosofiska perspektivet, slutligen, sätter frågan varför i centrum. Här betonas att praktiken 
ses som det som hela tiden skapar och återskapar den organisatoriska verkligheten.  

I den här studien kommer den nära relationen mellan å ena sidan individers påverkan på målbeslut 
och å andra sidan kommunorganisationers och målarbetens strukturella och politiska förutsättningar 
att belysas. Det här gör att studiens perspektiv i första hand är praktikteorietiskt. Feldman och 
Orlikowski (ibid) beskriver att kärnan i praktikteorin är relationerna mellan ageranden och den 
sociala värld där agerandet äger rum. Praktikteorin bygger på tre principer: För det första ses 
ageranden som nära knutna till den sociala värld där de sker. För det andra ses begrepp som annars 
ofta behandlas åtskilt, som till exempel organisationsstruktur och individpåverkan, istället som nära 
relaterade. Slutligen ses också dessa relationer som ömsesidigt grundläggande, det vill säga att det 
ena inte föregår det andra, utan att exempelvis individernas ageranden påverkar strukturen 
samtidigt som strukturen påverkar individernas ageranden. Praktikteori har använts inom en rad 
olika forskningsområden som till exempel strategi (Whittington, 2006), organisation (Schatzki, 2005) 
och teknik (Orlikowski, 2000). Teorins bidrag till dessa områden har varit just att förklara olika 
fenomen närmare genom att se den nära relationen mellan olika, i tidigare forskning åtskilda, delar 
som nära relaterade och ömsesidigt beroende.  

2.2. Garbage-Can-teorin 
Garbage-Can-teorin, eller på svenska; soptunneteorin, är en deskriptiv beslutsteori vars fokus ligger 
på att beskriva individers påverkan på beslut. Namnet soptunna ska inte förknippas med dåliga 
beslut, utan ses som en metafor för att det är den slumpvisa blandningen av individers problem, 
lösningar, tid och engagemang som leder fram till besluten (Watson, 2006). Teorins upphovsmän 
hävdar nämligen att beslut är en produkt av de individer som deltar i det, den tid och det 
engagemang dessa lägger ner samt de problem de lyfter fram och de lösningar de förespråkar 
(Cohen, March, & Olsen, 1972). Teorin togs fram med inspiration av beslutssituationer på ett 
universitet, en slags organisationer som har flera likheter med kommunorganisationer; båda är till 
exempel organisationer inom den offentliga sektorn och i båda organisationerna jobbar individer 
som ofta har hög utbildning och ett starkt engagemang.  Watson (2006) menar att en poäng med 
Garbage-Can-teorin är att den belyser att beslut inte fattas i organisationer, utan att de liksom ”blir 
till” som en följd av de unika förutsättningar som finns just där och då. Det här menar han gör den till 
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en teori som lämpar sig väl som analysverktyg för den som vill öka sin förståelse för individers 
påverkan på beslut i organisationer.  

2.2.1. Problem och Lösningar 
Enligt Garbage-Can-teoretiker söker problem och lösningar varandra under en beslutsprocess. 
Individer betonar olika problem som de vill ha lösta och de påstås också ha vissa favoritlösningar som 
de ofta förespråkar, nästan oavsett vilket problemet är (Watson, 2006; Aberbach & Christensen, 
2001; Cohen, March, & Olsen, 1972). I normativa beslutsteorier ses det som en självklarhet att 
problem kommer först och att det sedan tas fram passande lösningar för dessa, Garbage-Can-
teoretiker hävdar istället att förhållandet lika gärna kan vara det omvända; att individer i 
organisationer ofta har lösningar som väntar på att få appliceras på ett problem (ibid). Det har också 
beskrivits att det kan gå mode i lösningar och att individer i organisationer därför lättare väljer en viss 
lösning under en specifik tidsperiod (Watson, 2006). Utifrån dessa anledningar kan det alltså fattas 
beslut om en viss lösning trots att den egentligen var avsedd för helt andra typer av problem än det 
som var aktuellt att lösa. I teorin framhålls också att det är vanligt att ett möte eller ett beslutstillfälle 
kommer att handla om fler och andra problem än det/de som det från början var tänkt att ägnas åt. 
Det beror på att närvarande individer tar tillfällen i akt att lyfta och diskutera det som de anser 
angeläget (ibid).  

Att olika individer lyfter fram olika problem och förespråkar olika lösningar i målarbetet kan, mot 
bakgrund av de specifika egenskaper som dessa individer påstås ha, bli en tyngre vägande faktor i 
offentliga än i privata organisationer. Becker och Connor (2003) visar i en studie av statligt anställda 
chefstjänstemän att dessas beslutsbeteenden i stor utsträckning går att koppla samman med deras 
personliga värderingar. Vidare menar de att detta är ett särdrag för individer inom offentlig sektor. 
Därtill menar Merchant och Van der Stede (2012) att anställda i icke vinstdrivna organisationer 
utmärker sig genom att lättare ta till sig organisationens mål som sina egna och att de jobbar utifrån 
ett starkare inre driv än anställda i privata företag. Det är också vanligare i dessa organisationer att 
värderingar och intressen går isär (Merchant & Van der Stede, 2012; Rombach, 1991). Enligt Sundin 
(2006) finns förutsättningar i de kommunala verksamheterna som gör arbetet frustrerande för 
medarbetarna; de ser ofta sådant som behöver göras, men de upplever inte  att det finns resurser så 
det räcker till. I kombination med den målträngsel som påstås råda i kommunala organisationer 
skulle det här kunna innebära att individer, utifrån sina egna kunskaper och erfarenheter, bara har 
möjlighet att känna ett starkt engagemang för vissa av organisationens mål. Därmed kan de också 
tänkas kämpa extra hårt för att lyfta fram just dessa. 

Med ovan beskrivna särdrag har beslutssituationer under målstyrda arbeten i kommunorganisationer 
många förutsättningar för att bli situationer då individer vill passa på att få ”sina favoritproblem” 
lösta och att förespråka ”sina favoritlösningar”. Det här är en känd faktor inom partipolitiken som ju 
bygger på att olika grupper delar värderingar och tankesätt och därmed också ofta sin syn på vad 
som är problem och hur de bör lösas. Det kan därför tänkas att den här ingrediensen kan vara särskilt 
påtaglig i politiskt styrda beslutsprocesser. Men som kommer att lyftas under rubriken 
Möjligheternas fönster finns också aspekter som begränsar individernas påverkansmöjligheter och 
som kan styra upp beslutssituationerna och hjälpa till att hålla fokus på de problem som en viss 
beslutsprocess eller mötessituation var tänkt att lösa. 

2.2.2. Tid och engagemang 
Den här beståndsdelen i Garbage-Can-teorin fokuserar på den tid och det engagemang som en 
individ över huvud taget satsar i en beslutsprocess eller mötessituation. Watson (2006) ger en bra 
bild av det här när han skriver att om en individ av någon anledning inte är fysiskt närvarande vid till 
exempel ett beslutstillfälle, så kan beslutet mycket väl bli ett annat än om individen varit där. Ett 
mycket tydligt exempel på det här finns just i politiskt styrda organisationer, där till exempel 
omröstningar då och då får andra utfall än väntat, på grund av att politiker uteblivit vid 
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omröstningstillfället. Watson (ibid) framhåller också att även vid närvaro kan engagemanget och 
koncentrationen variera av olika orsaker. Individer kan dessutom bete sig på olika sätt bara för att 
roa sig själva eller andra och för att fördriva tiden.  

Ett sätt att få ökad förståelse för de här aspekterna i kontexten målstyrda processer kan vara att titta 
på en av de faktorer som Rombach (1991) menar är typiska när målstyrda arbeten ska definieras: För 
att målstyrning ska lyckas så måste medarbetarna vara engagerade i målarbetet och gärna också 
delta i själva formulerandet av målen. I en kommunal kontext är det tjänstemännen som är 
medarbetare och behöver engageras för att göra ett gott arbete med att nå måluppfyllelse. Men ses 
istället den kommunala verksamheten från ett medborgarinflytande-perspektiv så är det framför allt 
politikerna som borde engageras i målarbetet. Om målprocesserna möter en verklighet där 
individernas tid och engagemang varierar på det sätt som Garbage-Can-teoretikerna framhåller kan 
möjligheterna till ett lyckat målarbete påverkas. En ökad förståelse för individernas varierande 
engagemang kan bygga på det Sundin (2006) beskriver om att medarbetare i kommunorganisationer 
ofta upplever frustration över att det saknas resurser. Frustration är en faktor som kan minska 
engagemanget. Ett modernt arbetsliv med många olika uppgifter bidrar också till att ge individen ett 
splittrat engagemang och begränsade tidsresurser.  

Den tid en individ har möjlighet att lägga på målarbetet kan spenderas i form av faktisk närvaro vid 
exempelvis möten, men även på att förbereda sig och vara påläst för att ha möjlighet till ett aktivt 
engagemang under mötestillfällena. I en kommunorganisation påverkas tjänstemännens tidsresurser 
bland annat av deras tjänstgöringsgrad, politikernas förutsättningar ser annorlunda ut. Enligt Sveriges 
Kommuner och Landsting (2013) är majoriteten av alla kommunpolitiker fritidspolitiker. Detta 
innebär att de flesta politiker har andra arbeten vid sidan om sitt uppdrag och därmed har de 
troligen mindre tid att ägna åt målprocessen än vad många tjänstemän har. Tidsaspekten påverkas 
även av andra faktorer, som till exempel om ett problem blivit aviserat i förväg och underlag varit 
tillgängliga så att individerna kunnat läsa in sig och förbereda sig.  

När Watson (2006) beskriver individers engagemang framhåller han också att det mellan individer 
pågår något som han kallar för mikropolitiska processer. Dessa kan till exempel innebära jobb för att 
framhålla sin egen avdelning, uppbackande av personer man gillar eller är skyldig en tjänst samt 
motverkande av personer man inte tycker om..  

2.2.3. Möjligheternas fönster 
Cohen, March och Olsens Garbage-Can-teori, som beskrivits ovan, är den här studiens verktyg för att 
titta närmare på hur individerna i kommunorganisationen påverkar besluten om mål och delmål. 
Teorin vidareutvecklades så småningom av John Kingdon som lyfte fram att problem och lösningar i 
och för sig söker varandra under beslutsprocesser, men att dessa dessutom påverkas starkt av 
organisationens struktur, den politik som förs och de möjligheter det här tillsammans ger. Det här 
sammanfattar han i begreppet Möjligheternas fönster (Aberbach & Christensen, 2001). Nedan 
beskrivs vilka strukturella och politiska aspekter som kan tänkas sätta ramarna för individernas 
påverkansmöjligheter på besluten i kommunala målprocesser. Uttryckt med ett praktikteoretiskt 
begrepp; den här studiens sociala värld.  

2.2.3.1. Strukturella aspekter 
I den här studiens kontext handlar de strukturella aspekterna dels om hur kommunen är organiserad 
och dels om hur målstyrningen i sig ser ut. En kommunorganisation är en utpräglad byråkrati med 
stor offentlig insyn och tydliga regler för hur många situationer ska hanteras och lösas. Många 
mötestillfällen inom organisationen är också starkt uppstyrda efter en gemensam mall. Svenska 
kommuner är uppbyggda utifrån ett demokratiskt system med stark lokal förankring och 
politikerstyret är en förutsättning för att kommuninvånarna ska ha möjlighet att påverka beslut i 
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kommunen. Systemet innebär att politikerna har rollen som allmänhetens företrädare och att de 
inför dessa är ansvariga för beslut i organisationen (SFS 1974:152).  

Sundin (2006) beskriver fyra särdrag som skiljer kommunorganisationer från privata företag: För det 
första har kommuner inte de privata organisationernas möjlighet att välja vilka uppgifter de vill 
hantera utan de har tilldelats ansvar för vissa gemensamt efterfrågade tjänster. För det andra har 
kommuner ansvar för en mängd olika uppgifter vilket gör deras verksamheter starkt diversifierade. 
För det tredje är kommunorganisationer vanligen stora, ofta den största arbetsgivaren på en ort. 
Slutligen har de också ofta svårt att täcka sina kostnader genom de skatteintäkter som bedöms som 
rimliga och de avgifter som de har tillstånd att ta ut. En följd av dessa särdrag är att det finns 
strukturella skillnader inom organisationen. Exempel är variationer i avdelningars storlek och 
ansvarsområden, hur de är lagreglerade från olika nivåer, samt deras eventuella sammarbeten med 
andra parter.  

Vid diskussioner om offentliga organisationer och målstyrning framhävs ofta målträngsel som en av 
de stora svårigheterna (Merchant & Van der Stede, 2012; Rombach, 1991). Målträngsel innebär som 
det låter att organisationen har väldigt många mål att ta hänsyn till och att det är svårt att prioritera 
bland alla dessa mål. Enligt Rombach (1991) är det svårt att hitta några klara och entydiga 
definitioner av vad målstyrning egentligen innebär. Bland de många definitioner som återfinns i 
litteraturen är några gemensamma drag att ledningen sätter upp mål som är mätbara och specifika, 
att de verksamhetsansvariga väljer medel för att uppnå målen samt att medarbetarna engageras i 
målarbetet. Vidare är det tydligt när ett mål är uppnått och måluppfyllelsen följs regelbundet upp 
(ibid). Flera av dessa kriterier brukar dock framhållas som svårigheter i icke vinstdrivna 
organisationer. Till exempel beskrivs målen ofta som otydliga, motstridiga och omöjliga, eller i varje 
fall svåra, att förena. Även svårigheter med att mäta och följa upp målen brukar framhållas. Detta 
påstås bland annat bero på att de är svåra att uttrycka i finansiella termer, vilket annars är vanligt vid 
målsättningar i privata företag (Merchant & Van der Stede, 2012; Rombach, 1991). I idealfallet 
innebär ett målstyrt kommunalt arbete att politiker beslutar vilka mål som ska sättas medan 
tjänstemän ansvarar för vägen fram till målen (Almqvist, 2006; Svensson, 1997; Rombach, 1991). 
Normen för en målstyrd process innebär också att det finns en uttänkt ordning i vilken saker och ting 
ska ske, det finns mallar och rekommendationer för hur ”bra” och ”SMART:a” (Specifika, Mätbara, 
Accepterade, Realistiska och Tidssatta) mål ska formuleras och det finns tidsgränser som bestämmer 
när olika delar av arbetet ska äga rum (För exempel se Kylén, 2000; Svensson, 1997). 

Sammantaget representerar målstyrning ett näringslivsinspirerat förhållningssätt, som enligt Sundin 
(2006) kan komma att krocka med den långsamma och ofta omständliga politiska arbetsprocessen i 
kommunorganisationer. Målarbete och långsiktigt strategiskt arbete överlag bör i privata 
organisationer vara starkt kopplade till ett företags vision och affärsidé (Merchant & Van der Stede, 
2012). Motsvarigheten i en målstyrd kommunorganisation är att det finns en koppling mellan de mål 
som sätts och de visioner och politiska värderingar som råder i kommunen. För att målstyrning ska bli 
det rationella verktyg det ofta framställs som krävs en tydlig rollfördelning där politiker ges möjlighet 
att formulera mål och ägna sig åt den strategiska planeringen på längre sikt, medan tjänstemän tar 
sig an de praktiska detaljerna (Almqvist, 2006; Svensson, 1997; Rombach, 1991). 

2.2.3.2. Politiska aspekter 
I begreppet Möjligheternas fönster handlar de politiska aspekterna om interaktionen mellan olika 
grupper (Aberbach & Christensen, 2001). I den här studiens kontext beskriver aspekten både hur det 
målstyrda arbetet fördelas mellan tjänstemän och politiker och också den partipolitiska aspekten; att 
gruppen politiker är uppdelad i olika subgrupper som på olika sätt samverkar med, eller motverkar 
varandra. 
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Mot bakgrund av de tidigare beskrivna strukturella förutsättningarna har det betydelse om de 
individer som fattar beslut om mål i målstyrda kommunorganisationer innehar en tjänstemanna- 
eller en politikerroll. Om det i praktiken finns en tydlig rolluppdelning mellan tjänstemän och 
politiker och vem som egentligen har makten och inflytandet i de kommunala processerna är frågor 
som ofta återkommer i forskning som berör kommunorganisationer, inte bara i samband med 
målstyrning. Det mönster som framträder är att föreställningen om tydliga roller är en idealbild med 
rötter långt tillbaka i tiden. Bartholdsson (2007) hänvisar till Max Webers klassiska teori där 
tjänstemannen beskrevs som en idealbyråkrat som var totalt underställd sina överordnade och som 
plikttroget följde alla uppsatta regler. Det har dock senare visat sig att denna idealbyråkat inte hade 
någon empirisk giltighet (Bengtsson, 2012). Enligt Svara (2001) menar en del att bilden av politiker 
som strateger och tjänstemän som rena administratörer är en bekväm förenkling som alltid funnits 
och som lever kvar eftersom den gör det lättare att förklara det demokratiska systemet. Det trots att 
en tydlig separation av rollerna aldrig existerat i praktiken. Det finns också de som antyder att 
rollerna varit mer separerade tidigare men att det skett en utveckling mot ökad byråkratisering av 
politiker och politisering av tjänstemän (Bartholdsson, 2007).  

Inom NPM finns en strävan att effektivisera de offentliga organisationernas processer (Karlsson & 
Montin, 2013; Behn, 1998). Behn (ibid) menar att detta bland annat leder till att tjänstemän 
bemyndigas att fatta fler beslut. Att tjänstemän genom sina anställningar kan ha en långsiktigare 
koppling till kommunorganisationen än politikerna kan också ge dem relativt bättre möjligheter till 
strategiskt arbete. Bartholdsson (2007) beskriver flera faktorer som kan innebära att en tjänsteman 
bidrar till en ökad politisering av sin yrkesroll. Dels menar hon att en ökad specialisering av 
arbetsuppgifterna i sig gör tjänstemannens roll mer politisk, men hon pekar också på andra faktorer: 
Individens deltagande i samhällslivet i stort med exempelvis föreningsengagemang som bidrar till att 
utveckla individens nätverk och sammarbetsförmåga. Individens personliga livsstil, vanor och 
värderingar samt ett indirekt inflytande på politiken genom ett eventuellt nära sammarbete med 
politikerna och ett möjligt förtroende som expertrådgivare åt dessa.  

Liguori, Sicilia, & Steccolini (2009) viisar i en stor studie av italienska kommuner att en tydlig 
rollfördelning mellan tjänstemän och politiker där är mer av ideal än verklighet. De visar istället på 
att det i praktiken ofta sker en sammanblandning av rollerna, både på sätt då tjänstemän och 
politiker upplever ett ömsesidigt samarbete, på sätt då endera parten upplever att den andre 
”trampar in på mitt område” och på sätt då båda parter upplever förvirring kring vem som egentligen 
har ansvar för vad. I sin avhandling har Bengtsson (2012) studerat tjänstemäns och politikers 
påverkan på beslutsprocesser och beskriver idealtyper av tjänstemannaroller vilka han menar alla har 
en politisk roll och ett potentiellt inflytande på de kommunala beslutsprocesserna, om än i olika 
omfattning. Han beskriver vidare att det är vanligt att politiker, genom att ge tjänstemän en proaktiv 
roll och ett stort handlingsutrymme, också ger dem stort inflytande på beslutsprocesserna. Men han 
framhåller även att det här inte per automatik innebär att tjänstemännen har makt. Istället menar 
han att det är vanligt att tjänstemän verkar till fördel för det demokratiska systemet och jobbar hårt 
för att lyfta fram de politiska målen.  

Det svenska demokratisystemet innebär att politikerna kan komma att bytas ut i samband med de 
allmänna valen vart fjärde år (SFS 1974:152). När målbeslut ska fattas kan politiker lätt stressas av 
den här förutsättningen och lockas att sätta mål som är fördelaktiga på kort sikt, men som saknar det 
längre perspektiv målstyrningen är tänkt att ha. I synnerhet under valår kan den här kortsiktigheten 
bli tydlig och även partipolitiska diskussioner och markeranden av politiska åsiktsskillnader tenderar 
att förstärkas under dessa perioder. Annars är den kommunpolitiska arbetsprocessen enligt Sundin 
(2006) en process som i grunden syftar till att ta fram lösningar som har ett brett politiskt stöd och 
därmed en stark förankring bland kommuninvånarna. 
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2.3. Sammanfattning och teoretisk modell 
Den här studien utförs i praktikforskningens anda och har i första hand ett praktikteoretiskt 
perspektiv. Originaldelarna i Garbage-Can-teorin; individernas problem och lösningar, tid och 
engagemang har använts för att beskriva deras ageranden. Den vidareutvecklade teorins strukturella 
och politiska förutsättningar har tagits till stöd för att beskriva den sociala värld där agerandena ägt 
rum. Sammanfogade inom en och samma ram har detta gett den praktikteoretiska analysmodellen 
som ses i Figur 1. 

Modellen är en förenkling som visar kommunorganisationen som en helhet på väg mot ett 
övergripande mål. Men det framgår också att det inom organisationen pågår flera parallella 
målprocesser vilka har likheter med även vissa skillnader. Varje målprocess kan ses som en 
beslutsprocess som syftar till att sätta vissa mål. Över tid finns olika strukturella och politiska 
förutsättningar i organisationen. De strukturella förutsättningarna motsvaras i bilden av de fönster 
processen måste passera för att komma till beslut om mål, fönster som kan vara antingen öppna eller 
stängda. De politiska förutsättningarna symboliseras dels av de båda elipserna som visar tjänstemäns 
och politikers påverkan på beslutsprocessen, dels av att politikerelipsen är indelad i flera mindre 
elipser som representerar olika politiska gruppers påverkan på varandra. Vidare visar modellen 
individernas påverkan på besluten genom de ryggsäckar av problem de bär med sig och vill få lösta, 
de väskor innehållande favoritlösningar som de har med sig samt den tid och det engagemang som 
de är villiga och har möjlighet att lägga på beslutsprocessen.  

Enligt det praktikteoretiska perspektivet är individernas ageranden och den sociala världen så tätt 
knutna till varandra att begreppen inte bör behandlas åtskilt, utan snarare ses som en ömsesidigt 
grundläggande helhet. Det är också så de olika delarna kommer att behandlas i denna studie. 

  

Figur 1 Praktikteoretisk analysmodell, Karlsson & Silva 2014 
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3. Metod  
 
I det här kapitlet beskrivs de metodval som gjorts i studien; varför den kvalitativa forskningsstrategin 
använts och varför studien utformats som en fallstudie. Vad fallet bestått i behandlas också. 
Beskrivningar görs även av empiriinsamlingens triangulering med observationer, 
dokumentgranskning och samtal, liksom av de tekniker och perspektiv som använts för att analysera 
det material som samlades in. Kapitlet avslutas med hur arbetet att säkerställa studiekvaliten har 
utförts och även metodkritik, studiekritik och etiska överväganden tas då upp. 

3.1. Metodval 

3.1.1. Kvalitativ strategi 
Då syftet med studien var att förklara individers påverkan på beslut om mål och delmål och därmed 
öka den totala förståelsen för studieområdet målstyrda kommunorganisationer, valdes en kvalitativ 
forskningsstrategi. Kvalitativ forskning förespråkas av både Ghauri & Grønhaug (2010) och Bryman & 
Bell (2013) då studiens syfte är att ge en beskrivande bild av och få en djupare förståelse för det 
valda studieområdet, detta i motsats till kvantitativ forskning som är mera inriktad på att hitta 
samband och se generella mönster. Den teoretiska referensramen som beskrevs i föregående kapitel 
har använts dels för att guida empiriinsamlingen och dels för att analysera det empiriska materialet. 

3.1.2. Fallstudie 
Vid kvalitativ forskning är fallstudien en vanligt förespråkad undersökningsform som till exempel kan 
innebära djupare studier av en organisation, plats eller process (Bryman & Bell, 2013). Den här 
studien utformades som en fallstudie vilket det finns goda argument för: Forskningsfrågan handlade 
om hur individer påverkar och varför denna påverkan ser ut som den gör, vilket enligt Yin (2013) är 
just den typ av frågor som fallstudiedesignen är bra på att besvara. I målstyrda beslutsprocesser i 
kommunorganisationer finns också en rad förutsättningar som bidrar till att göra området komplext 
och varje process unik, vilket kräver en undersökningsdesign som tar hänsyn till och fångar dessa 
egenskaper. Enligt Stake (1995) tar fallstudieforskning hänsyn till det studerade fallets specifika natur 
och komplexitet och Yin (2013) menar att fallstudien är den vanligaste designen när forskare ska 
studera nutida fenomen i vad han beskriver som ”real-world-context”, det vill säga i ett verkligt 
sammanhang där forskaren vill fånga hela situationens komplexitet.  

För att forskningsfrågan skulle kunna besvaras med hjälp av empiri från en fallstudie, behövdes en 
målstyrd kommunorganisation där det fanns möjlighet att följa beslutsprocesserna och studera 
individernas påverkan på dessa. Sedan tidigare fanns kontakt med en kommunorganisation som 
arbetar med ett långsiktigt utvecklingsarbete styrt utifrån en målstyrningsmodell. Hela 
utvecklingsarbetet kunde inte tas som fall eftersom det var allt för omfattande och sträckte sig över 
flera års tid. Fallet, som vi valt att kalla Mål 2015-processen, avgränsades istället till en 
beslutsprocess som pågick under våren 2014 då utvecklingsarbetets mål för 2015 skulle tas fram. 
Härigenom begränsades de inblandade individerna till att bara omfatta tjänstemän och politiker.  

Ytterligare en avgränsning som gjordes var att koncentrera studien till de delar av arbetsutskotts- och 
nämndssammanträden då politiker och tjänstemän tillsammans behandlade målen för 2015. Ett 
upptaktsmöte för tjänstemännen samt målens kvalitetskontroller innefattades också. Totalt kom 
fallet att omfatta individer och förutsättningar från fyra inblandade tjänstemannasektorer och sju 
politiska nämnder. Cirka hundra individer var involverade, varav ett 20-tal var tjänstemän och ett 80-
tal politiker. Vidare innebar fallet cirka två till fyra målrelaterade mötestillfällen per nämnd samt tre 
gemensamma mötestillfällen. 31 stycken mål arbetades fram under fallprocessen. Fördelar med 
dessa avgränsningar var att fallet kom att bestå av en tydlig beslutsprocess med givna och rimliga 
tidsramar samt det klara syftet att ta fram nästa års mål. Det innebar också en stor bredd av individer 
och förutsättningar som gav ett rikt underlag att analysera och dra slutsatser utifrån. 
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3.2. Empiriinsamling 

3.2.1. Förförståelse 
Empiriinsamlingen har underlättats av en viss förförståelse för studieområdet och fallet. Denna 
förförståelse bygger på den litteratur och de forskningsstudier som presenterades i den teoretiska 
referensramen samt tidigare kontakter med kommunorganisationen. En av oss författare har tagit 
del av allmän information om utvecklingsarbetet i lokaltidning, på kommunens hemsida och via 
annat informationsmaterial, detta sedan utvecklingsarbetets start 2010. Innan studiens början har 
personen även varit i kontakt med processägaren och processledaren för den aktuella målprocessen 
och genom dessa fått muntlig information om målarbetet, tillgång till en del av kommunens interna 
arbetsmaterial samt haft möjlighet att diskutera målprocessen. 

3.2.2. Triangulering 
Empiriinsamlingen har gjorts i form av triangulering, detta med stöd i Yin (2013) som menar att 
forskare bör använda sig av mer än en datainsamlingsmetod för att öka trovärdigheten i sin studie. 
Yin menar vidare att triangulering bidrar till att ge en ökad förståelse för studiens kontext vilket också 
leder till ökad granskningsmöjlighet. Empirimaterialet i den här studien inhämtades med hjälp 
observationer, dokumentgranskningar och samtal. 

3.2.3. Observationer 
Den huvudsakliga insamlingsmetoden var observationer och totalt utfördes 18 sådana under studien; 
OBS 1 - OBS 18. (För en översikt av fallets mötestillfällen och de observationer som gjorts, se bilaga 
2.) Att observationer varit lämpliga som huvudsaklig insamlingsmetod kan styrkas av att de anses 
fungera bra för intensiva och detaljerade granskningar (Bryman & Bell, 2013) och att de ger möjlighet 
att samla förstahandsinformation i den naturliga miljön, att tolka och förstå beteenden, situationer 
och attityder samt att fånga dynamiken i det sociala samspelet (Yin 2013). Det har också varit en 
naturlig insamlingsmetod utifrån studiens praktikfokus och utifrån att Garbage-Can-modellen är en 
teoretisk modell som har utvecklats med stöd av observationsstudier (Cohen, March, & Olsen, 1972). 
Det är också vanligt att empiriinsamlingen vid Garbage-Can-studier delvis sker genom observationer 
(se till exempel Modell, Moll, & Wiesel, 2011; Olilla et al, 2010).  

De observationer som utfördes var direkta sådana, vilket enligt Yin (2013) är ett av två övergripande 
alternativ. Det andra är deltagande observationer. Dessa två metoder har flera likheter, i det här 
fallet handlar till exempel båda om att finnas på plats i kommunorganisationen och studera 
individers ageranden och förutsättningarna under Mål 2015-processen. Vid den valda 
observationsformen sker studien av helt utomstående forskare, medan forskarna vid deltagande 
observationer har en mer aktiv och deltagande roll i processen. Yin (ibid) menar vidare att båda 
teknikerna är lämpliga när det som i den här studien eftersträvas en djupare förståelse för 
individernas beteenden, men att deltagande observationer kräver en längre studieperiod. Delvis på 
grund av tidsbegränsningen föll valet på den direkta metoden. 

Merparten av de observerade mötena var nämnds- och arbetsutskottssammanträden. Det är 
tillfällen då politiker samlas för att behandla och fatta beslut i en rad ärenden och utvalda tjänstemän 
är kallade till vissa av dessa för att informera och svara på frågor. Som observatörer behandlades vi 
ofta på liknande sätt som tjänstemännen; vi fick en tid för när målärendet skulle behandlas och fick 
då tillträde till mötet. När ärendet var över förväntades vi lämna lokalen. Det förekom också att vi 
blev ombedda att komma direkt när sammanträdet började och att detta då inleddes med att 
målärendet flyttades först på dagordningen för vår skull. I vissa fall var mötena offentliga och det var 
mer naturligt för mötesdeltagarna att vi var på plats, men vi observerade även flera stängda möten. 
Förfarandet var då att kvalitetschefen i förväg aviserade att vi önskade delta och att politikerna 
fattade beslut om vår närvaro som också skrevs in i protokollet. Inledningsvis under mötena blev vi 
även ombedda att presentera oss för mötesdeltagarna och förklara varför vi var där.  
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En del av observationsförberedelserna var att utforma en observationsmall (Bilaga 3). Detta 
rekommenderas av Yin (2013) eftersom det bidrar till att få konsekvens i det insamlade materialet 
och ökar sannolikheten att materialet kan ge svar på studiens forskningsfråga. Mallens utformning 
var inte statisk utan anpassades efterhand till omständigheterna. Tretton av observationerna 
utfördes av båda rapportförfattarna och då delades ansvaret så att en hade större fokus på dialogen 
medan den andra i första hand koncentrerade sig på individernas ageranden. 

3.2.4. Dokumentgranskning 
Den andra insamlingsmetoden var dokumentgranskning. Enligt Yin (2013) är det en värdefull metod i 
fallstudier eftersom dokumenten är ett påtagligt bevis för fallets existens. Dokumenten har i den här 
studien hjälpt till att beskriva ramarna för själva målprocessen; var och när mötena ägde rum, under 
hur lång tid de pågick, vilka de inblandade individerna var, vilka andra ärenden som också togs upp 
på mötena och vilka formella beslut som fattades. Hur själva målprocessen var utformad och vilka 
avvikelser som förekom från hur den ”var tänkt att vara” var också information som hämtades ur det 
här materialet. Granskningen koncentrerades till två av flera dokumenttyper som Bryman och Bell 
(2013) beskriver som intressanta för företagsekonomiska forskare. Dessa två typer var officiella 
dokument och arbetsdokument.  

De officiella dokumenten innefattade informationsmaterial som ytterligare förklarade kommunens 
visionsarbete samt protokoll från de sammanträden då Mål 2015-processen behandlades. 
Protokollgranskning var ett sätt att i efterhand ta del av vad som diskuterades och beslutades vid de 
tillfällen vi inte observerade, samt att få kompletterande information om de sammanträden vi 
närvarat vid. 

Arbetsdokumenten bestod i huvudsak av de målmallar som användes under Mål 2015-processen 
(Bilaga 4). Dessa gav en bra bild av hur målen växte fram och vilka ändringar individerna gjorde under 
resans gång. Till viss del granskades även annat internt material, så som presentationsmaterial från 
målmöten och kommunens handbok för Vision 2030-arbetet. 

3.2.5. Samtal 
En tredje metod för att samla empiri var via samtal. Metoden användes mycket sparsamt då 
någonting angående målprocessen eller någon detalj från observationerna behövde förtydligas. 
Metoden gav kompletterande information på samtliga områden som de andra insamlingsmetoderna 
omfattade. Samtalen skedde huvudsakligen i form av ostrukturerade miniintervjuer i anslutning till 
mötestillfällena. Respondent var någon av de tjänstemän eller politiker som var involverade vid det 
aktuella mötestillfället. Mer omfattande samtal kring målprocessen och organisationen ägde rum vid 
några tillfällen. Framförallt med processledaren som var vår huvudsakliga kontaktperson i 
organisationen, men också med en verksamhetschef och ett par av nämndspolitikerna i en av de 
delprocesser där minst antal observationer gjordes. 

3.3. Analysteknik 
Den här studien genererade ett brett empiriskt material i form av intryck, anteckningar, ifyllda 
observationsmallar och olika dokument. Analys av den insamlade empirin är enligt Yin (2013) det 
som brukar orsaka forskarna störst problem vid kvalitativa studier vilket han menar beror på att 
materialet, i likhet med den här studiens, ofta är både omfattande och spretigt.  

Analysarbetet började med en teknik som Yin (ibid) rekommenderar; att göra en matris med olika 
kategorier där fynd från empirin placeras in. Till detta skapades analysmallar (Bilaga 5) med 
kategorier utifrån den Garbage-Can-modell som beskrevs i den teoretiska referensramen. Från 
observationsmallar, dokument och samtal lades material in i analysmallarna så att varje nämnds Mål 
2015-process fanns sammanställd i ett dokument. Enligt Yin är det här en teknik som möjliggör att 
olika mönster hittas och att viktiga insikter om materialet nås. I den här studien bidrog tekniken 
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framför allt till att se skillnader mellan de olika nämndernas Mål 2015-processer, vilket gav en viss 
förståelse för inom vilka ramar individerna agerade.  

När det praktikteoretiska perspektivet sedan lades till bidrog det till att länka samman individernas 
ageranden med de strukturella och politiska förutsättningarna vilket gav en bättre helhetsförståelse. 
Just det här har beskrivits som praktikteorins styrka; att teorin kopplar ihop olika nyckelbegrepp som 
brukar behandlas åtskilt gör att de kan bidra till att förklara varandra (Feldman & Orlikowski, 2011). 
Så har bland andra Whittington (2006) använt teorin för att bilda en helhet av olika begrepp i sin 
strategiforskning. Men när han gjort detta har han betonat att alla begrepp inte måste studeras 
gemensamt på en och samma gång, utan att man med fördel kan se individernas ageranden i relation 
till en eller ett par förutsättningar i taget. Det är också så analysarbetet har utförts i den här studien. 
Olika aspekter av individernas påverkan har länkats samman med någon eller några av de strukturella 
och politiska förutsättningar som funnits. På så vis har analysen steg för steg kommit närmare en 
förklaring av den komplexa helheten. 

3.4. Studiekvalitet 
I kvalitativa studier är de beskrivningar forskarna gör centrala när studiekvaliteten bedöms. Det gäller 
beskrivningar av såväl forskningsområdet som studieupplägget och studieobjektet (Bryman & Bell, 
2013). Tidigare i det här arbetet gjordes beskrivningar av studiens teoriram och av hur 
empiriinsamling och analysteknik sett ut, något som ger läsaren möjlighet att följa 
forskningsprocessen. Detta styrker enligt Bryman och Bell (ibid) studiens pålitlighet, ett begrepp som 
de beskriver med att läsaren ska kunna lita på att studien utförts på ett forskningsmässigt sätt. Att 
använda observationsmallarna för att försöka standardisera beskrivningarna, att empiriinsamlingen 
till stor del gjordes genom direkta observationer samt att göra ljudupptagningar som sedan 
transkriberades var alla arbetssätt som bidrog till att styrka studiens konfirmering. Det vill säga att 
säkerställa att beskrivningarna av studieobjektet inte färgades allt för mycket av våra personliga 
värderingar (ibid). 

Att samla empirimaterialet i observations- och analysmallar konstruerade utifrån den teoretiska 
referensramen, liksom att använda praktikteorin för att se kopplingar mellan ageranden och 
förutsättningar har varit strategier för att göra studien tillförlitlig. Begreppet innebär enligt Lincoln 
och Guba (1985) att beskrivningarna görs med starka kopplingar mellan teori och insamlingsmetod. 
Detta för att få belägg för att empirin kan besvara forskningsfrågan så att studiens syfte därmed kan 
uppnås. Genom att jobba med triangulering erhölls material från olika typer av källor vilket fördjupat 
bilden av studieobjektet och gjort att rikare beskrivningar har kunnat ges, något som styrker både 
studiens tillförlitlighet och dess överförbarhet. Det senare begreppet innebär enligt Lincoln och Guba 
(ibid) i vilken utsträckning studies resultat går att applicera på andra fall än det som studerades. För 
att en sådan bedömning ska kunna göras är det viktigt att studieobjektet beskrivs så rikt som går, då 
har läsarna möjlighet att se hur pass lika fallet i studien och ett annat fall är, vilket i sin tur ger 
möjlighet att bedöma överförbarheten. 

För studiekvaliteten har det även funnits en fördel med att Mål 2015-processen varit utspridd över 
en stor del av den tillgängliga studietiden då detta har förlängt kontakttiden med organisationen och 
gett goda möjligheter till reflektion, att ställa frågor och få förtydliganden. Det har även varit en 
styrka för studien att författarna kunnat inta något olika roller under empiriinsamlingen. Att en var 
mer insatt underlättade att hålla isär individerna, förstå deras roll i organisationen samt att förstå 
processen och kontexten i stort. Att den andra inte haft någon kontakt med organisationen, 
kommunen eller individerna gjorde att även ett mer objektivt förhållningssätt kunde nås. 
Sammantaget är bedömningen att förförståelsen och empiriinsamlingen tillsammans gett 
förutsättningar att ge relativt rika och insatta beskrivningar av Mål 2015-processen. 
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3.4.1. Metodkritik 
Vi har nyss beskrivit de strategier vi använt för att öka den här studiens överförbarhet och 
objektiviteten i våra beskrivningar. En medvetenhet finns ändå om att detta är vanligt framlyfta 
svårigheter i den här typen av studier (Yin, 2013; Bryman och Bell, 2013). Något som gjort det svårare 
för oss att förhålla oss objektiva har varit att individer i organisationen då och då velat göra oss mera 
delaktiga i målprocessen än vad vi avsåg, till exempel genom att placera oss vid mötesborden och 
efterfråga våra personliga synpunkter på målprocessen. Detta var vi inte förberedda på och att en av 
oss sedan tidigare haft kontakt med organisationen kan ha bidragit till att förstärka förekomsten av 
det. Efterhand blev vi dock bättre på att tona ned vår närvaro och det underlättades också av att 
individerna vande sig vid att vi fanns på plats. En annan aspekt av att vi ibland blev mera deltagande 
är att det försvagar en av de positiva sidorna med den direkta observationsformen; nämligen att den 
anses ha en mindre påverkan på studieobjektet än den deltagande formen (Yin 2013). Ghauri och 

Grønhaug (2010) menar att forskare, genom att finnas på plats och observera, påverkar 

mötesdeltagarna så att de kanske agerar på ett annat sätt än vad de skulle ha gjort utan den 
närvaron. Synliga exempel från studien är när målärenden flyttats på dagordningen och när individer 
under diskussionernas gång på olika sätt hänvisat till vår närvaro och våra ljudupptagningar. 

3.4.2. Studiekritik 
Att den valda Mål 2015-processen skulle omfatta en så stor mängd individer var inget vi insåg förrän 
en bra bit in i arbetet. Vi utförde därför observationerna med ambitionen att få åtminstone någon 
uppfattning av varje involverad individ. Det här var inte görligt, utan vissa individer fick vi en rikare 
bild av, medan många andra gick oss helt förbi. För att få en uppfattning av samtliga individers 
ageranden hade de behövt vara färre och fallet hade då behövt avgränsas på ett annat sätt. Det hade 
till exempel kunnat göras genom att följa arbetet i en eller några av nämnderna istället för alla sju. 
Nackdelen med ett sådant förfarande hade varit att vi istället missat en stor del av nämndernas 
skiftande förutsättningar, vilket också varit en central del för att förstå individernas påverkan. För att 
bättre uppnå syftet att förklara individernas påverkan hade en annan metod varit att komplettera 
observationerna med intervjuer för att få möjlighet att ta del av individernas egna reflektioner kring 
sina ageranden. En breddning av fallet till att även omfatta diskussioner på politikersidan i 
exempelvis partigrupperna hade också gett ett rikare empiriskt material vilket skulle ökat våra 
möjligheter att förstå individernas ageranden, men dessa metoder hade krävt en längre studietid. 

När det gäller empiriinsamlingen hade också flera mötesobservationer kunnat utföras om studien 
kommit igång tidigare. Under våren fanns omkring 27 mötestillfällen då målen för 2015 behandlades, 
det innebär att vi gått miste om runt nio observationstillfällen, de flesta för att de låg tidigt under 
våren. En annan fördel med om förberedelserna hade gjorts tidigare hade varit att även våra 
tidigaste observationer hade kunnat struktureras i observationsmallen och att ljudupptagningar 
eventuellt hade kunnat göras även vid dessa möten. Som det nu sett ut var de första 
observationstillfällena tämligen ostrukturerade och eftersom det fanns en osäkerhet kring 
studieinriktningen var det inte klart vilket material som skulle samlas in. En sista aspekt av hur 
empiriinsamlingen hade kunnat förbättras är om vi båda hade kunnat delta vid samtliga 
observationstillfällen. Nu har fem av de 18 tillfällena varit ensamobservationer. 

3.4.3. Etiska överväganden 
I kontakten med studiedeltagarna användes två etiska principer som enligt Bryman och Bell (2013) är 
gällande i svensk forskning och som hjälpt oss att skapa förtroende hos deltagarna; samtyckeskravet 
och anonymitetskravet. Samtyckeskravet användes då vi frågade deltagarna vid de olika 
mötestillfällena om det var okej att vi var där och om vi hade tillåtelse att göra ljudupptagningar av 
mötesdiskussionerna. Att lova individerna anonymitet gav oss ökad möjlighet att spela in 
mötesgången, något som ledde till fler transkriberingar och ökad tydlighet i det insamlade 
materialet. Att kunna leva upp till den utlovade anonymiteten är anledningen till att vi varken 
namnger individer, nämnder, sektorer, verksamheter eller kommunen.   
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4. Empiri 

I följande kapitel presenteras det empiriska materialet som samlades in under fallstudien. Materialet 
beskriver och exemplifierar hur individer agerat under Mål 2015-processen och hur fallets sociala 
verklighet, det vill säga dess strukturella och politiska förutsättningar, sett ut. Kapitlet börjar med 
bakgrundsinformation om kommunens vision och målstyrningsmodell, en beskrivning av de 
gemensamma ramarna för Mål 2015-processen och en översikt av kommunorganisationens 
uppbyggnad. De sju nämndernas olika Mål 2015-processer presenteras sedan en och en, därefter 
avslutas kapitlet med en sammanfattning. 

4.1. Kommunens vision och målstyrningsmodell 
Som beskrevs i metodkapitlet är fallet som den här studien bygger på en del av ett långsiktigt 
målstyrt utvecklingsarbete, Vision 2030, i en av Sveriges 290 kommuner. Visionen består av några 
olika byggstenar och beskrivs på sidan fem i kommunens interna Handbok Vision 2030 som:  

”En bild av hur vi vill att vår kommun ska se ut i framtiden. En av visionens viktigaste uppgifter är 
att vara en ledstjärna vid stora och små beslut.” 

I Handbok Vision 2030 kan det även läsas att kommunorganisationen använder en 
målstyrningsmodell som ska hjälpa till att styra och följa upp kommunens verksamhet. Enligt 
modellen kompletteras visionen över tid med olika fokusområden. Utifrån dessa och visionen ska det 
sedan sättas nämndsmål vilka, på sektors-/verksamhetsnivå, ”övergår från ord till handling” genom 
att de bryts ner till förvaltningsmål. Nämndsmålen ska enligt målstyrningsmodellen vara ettåriga och 
följas upp i årsbokslutet, men dessa ettåriga mål kan vara delmål på vägen till ett mera långsiktigt 
nämndsmål. Nämnderna ska, enligt handboken sidan 25, med ett undantag sätta fem mål vardera. 
För att säkerställa att det finns resurser till att genomföra nämndsmålen ska de sättas i samband med 
budgetarbetet och enligt handboken ska målen också vara SMART:a. Rutinen är att målen ska 
formuleras i en särskild målmall (se bilaga 4) som tidigare tagits fram i organisationen och som 
kontinuerligt vidareutvecklas av kvalitetschefen. Enligt handboken är det nämndspolitikernas ansvar 
att ange inom vilka områden målen ska sättas samt att fatta beslut om målen. Tjänstemännen, med 
verksamhetschefen som ytterst ansvarig, ska vara de som initierar måldiskussionen och tar fram 
beslutsunderlagen. Figur 2 visar målstyrningsmodellen.  

 

4.2. Ramar för Mål 2015-processen 
Kommunens kvalitetschef hade, i sin roll som processledare, det övergripande ansvaret för Mål 
2015-processen. I samtal har denna tagit upp att ansvaret för att tidsramarna hålls emellanåt innebär 
att ”jaga” de andra tjänstemännen, bland annat för att få in underlag i tid. Individen har då upplevt 
sig som ”tjatig”, men har också kommenterat att ”man får inte ta det personligt”. Tidigt under 
processen höll kvalitetschefen ett målforum på tjänstemannasidan (OBS 1). Syftet var att diskutera 
och ge stöd i målarbetet samt att finna tänkbara målsammarbeten mellan olika 

 

Figur 2 Målstyrningsmodell, Handbok Vision 2030, s. 24 
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sektorer/verksamheter. På mötet presenterades de tänkta tidsramarna för målprocessen, men 
samtidigt konstaterades att processen redan var fördröjd eftersom förslaget till budgetramar nyss 
hade lämnats. Mötet behandlade också hur processen kunde förbättras utifrån erfarenheter från 
tidigare år. Kvalitetschefen tog då upp frågan om uppföljningar av målen gjordes för ofta, men fick 
svar från flera individer att de behövde dessa påminnelser om målarbetet och hur de låg till. 
Tidsramarna för Mål 2015-processen sammanfattas i figur 3, gråmarkerade fält är gemensamma 
mötestillfällen för alla nämnder eller sektorer/verksamheter. 

Processledaren höll också i kvalitetskontrollerna, tillsammans med en kontrollgrupp där en 
representant från ekonomienheten och en kvalitetsutvecklare från en av verksamheterna deltog. Vid 
den första kvalitetskontrollen (OBS 2) hade endast ett fåtal nämnder lämnat sina målförslag och 
därför blev det senare ytterligare ett kontrolltillfälle (OBS 10). Under kvalitetskontrollerna gicks 
målmallarna med de olika förslagen igenom nämnd för nämnd. Synpunkterna handlade i stor 
utsträckning om ifall förslagen var begripligt formulerade, om alla delar i målmallen fyllts i och om 
det verkade möjligt att mäta och följa upp målen på de sätt som angivits. Det var sedan upp till 
kvalitetschefen att ge återkoppling till de ansvariga tjänstemännen. 

Resterande möten där Mål 2015 behandlats har nästan uteslutande varit nämndernas och 
arbetsutskottens ordinarie möten. Datum för hela årets sammanträden planeras på en gång och 
därför har det från början varit klart vid vilket nämndssammanträde beslutet senast varit tvunget att 
fattas. När Mål 2015 behandlats har det haft ett ärendenummer på mötets ärendelista och en 
angiven start- och sluttid på den dagordning som i förväg delgivits mötesdeltagarna. Mötenas 
totallängd har varierat mycket, men har ofta pågått i cirka tre till fem timmar och ärendelistorna har 
haft från nio till över 40 inplanerade ärenden. Mål 2015-ärendena har under nämndssammanträdena 
behandlats på cirka fem till tio minuter, medan de i arbetsutskotten fått något längre tid, runt en 
kvart. Mötesramen har också inneburit att politikerna och nämndssekreteraren suttit med under 
hela mötestiden, medan de andra tjänstemännen endast närvarat vid ”sina” ärenden. Ibland har 
tjänstemän som varit ansvariga för Mål 2015-processen även deltagit i andra ärenden, men annars 
har de väntat utanför lokalen tills de fått klartecken från politikerna att komma in och sedan lämnat 
lokalen igen när ärendet varit färdigbehandlat 

4.3. Kommunorganisation 
I den aktuella kommunen finns sju politiska nämnder som är involverade i visionsarbetet 
(fortsättningsvis kallade Nämnd 1-7). Varje nämnd ansvarar för någon eller några av de verksamheter 
som ligger under tjänstemannaorganisationens fyra sektorer (här kallade Sektor A-D). I några av 
nämnderna förekommer sammarbeten med andra kommuner. Nämndernas standardstorlek är 13 
ledamöter och lika många ersättare. Flera av nämnderna har ett eget arbetsutskott (AU) om fem 
personer som bereder nämndens ärenden och föreslår beslut. Den vanligaste politiska fördelningen 
är en persons övertag för majoritetspartierna som också innehar ordförandeposten. Organisationen 
sammanfattas på nästa sida i figur 4. 
 
 

Figur 3 Tänkta tidsramar för Mål 2015-processen, Karlsson & Silva 2014 
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4.4. Nämndernas Mål 2015-processer 
Av nämndernas Mål 2015-processer startade de flesta som ett informationsärende i nämnden. 
Arbetet fortsatte sedan dels på tjänstemannasidan inom verksamheterna och i dialog med 
kvalitetschefen, dels på politikersidan i arbetsutskotten eller deras motsvarighet och i några fall även 
i de olika partigrupperna. Slutligen togs målen återigen upp i nämnden för beslut. Trots de 
gemensamma ramarna har beslutsprocesserna sett olika ut, både vad gällt start- och slutdatum, 
processens längd och mötesintensitet. Av figur 5 framgår att Nämnd 2 och 6 startade sina processer 
redan före målforumet, medan Nämnd 4 och 5 inte kom igång på allvar förrän efter första 
kvalitetskontrollen. I Nämnd 3 ägde processens formella avslutning rum redan dagen före andra 
kvalitetskontrollen. Nämnd 6 har haft den process som pågått under flest antal veckor, medan 
Nämnd 4 haft den kortaste processen sett till tidsintervallet. Vad gäller mötesintensiteten (pilarnas 
tjocklek) har Nämnd 2 behandlat målen vid hela fem mötestillfällen, Nämnd 1 och 6 vid fyra tillfällen, 
Nämnd 3, 4 och 5 vid tre tillfällen och Nämnd 7 vid endast 2 möten.  

Figur 5 Nämndernas Mål 2015-processer, Karlsson & Silva 2014 

Figur 4 Organisationsöversikt, Karlsson & Silva 2014 
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4.4.1. Nämnd 1 
Nämnd 1 har ett övergripande ansvar för allt arbete i kommunen och här återfinns organisationens 
tre enda avlönade politiker. Sektor A:s kvalitetschef har varit ansvarig tjänsteman i målprocessen. 
Utifrån observationerna är det här en nämnd där stämningen stundtals varit lite laddad och där 
mycket kretsat kring en enskild individ och hur den agerat i olika situationer. Emellanåt under 
mötena har individen förefallit så engagerad i diskussionerna eller på annat sätt förlorat fokus att 
uppgiften att fördela ordet bland övriga mötesdeltagare vid några tillfällen påverkats.  

Vid nämndens andra AU-sammanträde trodde kvalitetschefen att nämnden skulle fatta beslut om 
målen, men en individ framhöll då att de inte fått handlingarna i tillräcklig tid: 

”Jag ämnar inte fatta beslut idag. Eftersom inga handlingar har varit med ut har vi inte kunnat 
läsa och ta det i partigrupperna, då måste vi ju ta tillbaka det och diskutera det.” (Politiker, OBS 5) 

Ärendet togs därför upp i arbetsutskottet vid ytterligare ett tillfälle innan beslut slutligen fattades i 
nämnden.  

De problem och lösningar som lyfts fram av individer på politikersidan har till stor del rört vilka mål 
som ska tas. Nämnden har tagit fram sina fem mål utifrån åtta olika målalternativ och av de mål som 
till slut valdes var samtliga nya mål. Diskussionerna mellan politikerna har mycket rört vilka mål 
majoriteten respektive oppositionen velat lyfta, vilket gjort parti- och blockpolitiken påtagligare i den 
här nämnden än någon annan stans. 

I slutändan var båda sidor överens om fyra av de fem målen, något som politiker från båda sidor vid 
olika tillfällen lyfte fram:  

”Då finner jag att majoritetens förslag till beslut har vunnit! [Klubba slås i bordet.] Och då är det 
på en punkt vi skiljer oss åt.” ( Majoritetspolitiker, OBS 17) 
”Vårt yrkande från den vänstra sidan är att mål nummer ett ska vara [förslag nummer 1]. Vi har 
inte med [förslag nummer 4] istället då, det var den enda som skiljde oss åt för övrigt.” 
(Oppositionspolitiker, OBS 18) 

När individerna resonerat och argumenterat för de olika målalternativen har de dels lyft fram 
allmänhetens intresse för målen. Exempel: 

”Det är ju ett intressant mål för kommunmedborgarna, att känna till och prata om.” (Tjänsteman, 
OBS 5) 
”Vi fick väl det rätt så svart på vitt att företagarföreningen blir väldigt, väldigt glada att vi tar ett 
sådant mål.” (Politiker, OBS 18)  

Dels har ekonomins roll betonats i flera sammanhang: 
”Jag vill inte knyta ett mål till att vi ska bidra med pengar utan att vi har analyserat den budget vi 
redan har.” (Politiker, OBS 5) 
”Om vi har den här planen klar, då är det min bedömning att vi kommer vara bättre på att kamma 
hem pengar, statliga pengar.” ”Ja, det är därför jag tycker det är så bra. En plan med struktur är 
bra som underlag för att vara lite snabb.” ”Ibland så kommer det en pott från regionen, ibland 
kommer det lite 50 % statsbidrag, då är det bra att veta vad man vill.” ”Ja absolut.” 
(Mötesdiskussion, OBS 5) 
”När det gäller det här målet så är det ju så att när man väl lägger ner mer pengar på detta, så 
spar det ju pengar också.” (Politiker, OBS 5) 

Trots att det inte var några stora meningsskillnader mellan individerna i majoriteten och 
oppositionen lades mycket tid och energi i både arbetsutskottets och också i nämndens sista möte på 
att markera att man skiljde sig åt. Flera ledamöter som annars suttit tysta begärde ordet för att tala 
om att de tillstyrkte sin sidas förslag. Nämndens målarbete fick även viss uppmärksamhet i 
lokaltidningen som efter arbetsutskottets möte 9/4 skrev en notis om de båda sidornas olika 
målförslag. Det blev också omröstningar om alternativen, först i arbetsutskottet om vilket 
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beslutsförslag som skulle läggas fram till nämnden och sedan även i nämnden då oppositionen 
återigen valde att lyfta fram sitt alternativ. Dessa omröstningar var muntliga och därför inte särskilt 
tydliga. Ett exempel: 

”Då så! Då har vi två förslag till beslut. Det ena är majoritetens förslag och det andra är 
oppositionsrådets förslag. Kan vi gå på majoritetens förslag till beslut?” [Ett tydligt ja hörs från en 
av majoritetens tre representanter samt något mummel.] ”Kan vi gå på oppositionsrådets förslag 
till beslut?” [Jakanden hörs från oppositionens båda representanter samt ett nej från en av 
majoritetens representanter] ”Då finner jag att majoritetens förslag till beslut har vunnit!” 
[Klubba slås i bordet.] (Ordförande, OBS 17) 

Trots att nämnden klubbade sitt beslut upplevdes det inte som hugget i sten av alla vilket 
exemplifierades med att en tjänsteman senare kommenterade att det inte var omöjligt att målen 
skulle komma att rivas upp igen till hösten, om valet skulle ge en ny politisk majoritet. 

Medan individerna på politikersidan engagerat sig i att föreslå och välja målområden har målens 
formuleringar, med några få undantag, framstått som något som mer engagerat individer på 
tjänstemannasidan, vilket följande uttalanden är exempel på: 

”Ja, jag har gjort ett försök att tolka det här, som var ett eget önskemål från arbetsutskottet.[…] 
Jag valde aktivt att inte skriva om kransorterna i det här målet, det kan ni veta om. Det kan ni få 
lägga till, eller inte. […] I den information jag fick så skulle det även innehålla en 
genomförandeordning, så sa vi.” (Tjänsteman, OBS 5) 
”Vi repeterar det här med att målen ska vara SMART:a; specifika, mätbara, accepterade, 
realistiska och tidssatta. Och de ska vara värda att prata om och intressanta för 
kommunmedborgarna. Och de ska presenteras som 30 steg närmare visionen.” (Tjänsteman, OBS 
5) 
”Vi kommer att jobba lite mer med det här så att vi verkligen kan mäta och göra de här 
avstämningarna. Det är ju väldigt viktigt då, om vi sätter ett sådant mål.”(Tjänsteman, OBS 5) 

Utöver att engagera sig i hur målen formulerades har framförallt en individ på tjänstemannasidan 
även påverkat vilka mål som bör väljas. Påverkan har skett på tre olika sätt; dels genom att lyfta fram 
egna målförslag:  

”Då är det de här sex målen som ni har initierat och sen har jag ytterligare förslag på två mål som 
jag har lyft fram då.” (OBS 5 och 17) 

Dels genom att ge politikerna extra information på mailen kring de egna målförslagen och även 
genom att lyfta fram sin åsikt om de av politikerna initierade förslagen:  

”Det enda som jag tänker lite på; det är väldigt mycket planer och sådant här. Hur intressant är 
det för kommunmedborgarna när det bara är en massa planer?” (OBS 5)  

Trots försöken att påverka så lyfte tjänstemannen i samtal fram samma lösning som politikerna; de 
mål som inte antogs nu, de skulle organisationen ändå komma att jobba med på andra sätt. När ett 
av de framlyfta förslagen till slut blev taget uttryckte tjänstemannen förvåning. 

4.4.2. Nämnd 2 
Det här är en 11-personersnämnd, alltså lite mindre än de flesta andra. Nämnden är nog den med 
mest fria förutsättningar, men den har också en smal verksamhet och en liten budget. Nämnden har 
inget permanent arbetsutskott, men utsåg enligt protokollet från sammanträdet i januari en särskild 
arbetsgrupp (AG) för målarbetet. En verksamhetschef från Sektor A har varit ansvarig för 
målprocessen och deltagit vid gruppens samtliga målträffar. Observationerna har visat att såväl 
tjänstemän som politiker i de flesta fall har verkat hänga med och lyssnat uppmärksamt under 
målärendena. Flera individer, framförallt på politikersidan har också varit aktiva under mötena, fört 
egna anteckningar och engagerat sig i diskussionerna. Flera tjänstemän har suttit med under 
nämndens möten och tillfrågats i olika ärenden som experter på sina områden. Individer på både 
politiker- och tjänstemannasidan har förefallit överens om de beslut som fattats.  
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Vid Nämnd 2:s första möte formulerades fem målförslag varav de flesta var en fortsättning från 
föregående år, men i form av ett nytt etappmål. Vilka mål nämnden skulle anta har därmed inte varit 
uppe för diskussion under de möten som observerats, utan har framstått som något självklart som 
det rått enighet om. Måldiskussionerna har istället i stor utsträckning rört detaljer kring 
målformulering, mätbarhet och liknande. Exempel: 

”Angående realism och mätbarhet; vad innebär målet som det är formulerat nu?” (Politiker, OBS 
3) 
”Etappmål 2015: Utveckling ”utifrån pågående utredning”, var det tillägget” (Politiker, OBS 7). 
”Och sen i realismen där nere så har ett ”till” ramlat bort. Målet är realistiskt, i förhållande ”till”.,. 
ska det stå där” (Politiker, OBS 7). 

Någon individ på politikersidan har också skämtat om att arbetet skulle få underkänt på 
kvalitetskontrollen och att de skulle bli tvungna att formulera om alltihop, men den ansvariga 
tjänstemannen har då gett lugnande svar: 

”Det var ju faktiskt ganska små korrigeringar, det tror jag inte är några problem” (OBS 7). 
Vid nästa möte kommenterade tjänstemannen också att de justeringar som gjorts på 
kvalitetskontrollen rört mycket små detaljer som mera var en formsak för att det skulle följa 
kommunens terminologi och att alla skulle förstå målen. Tjänstemannen gav även visst beröm till 
kvalitetskontrollgruppen: 

”Och sen så kom de även in på det här med att unga skall involveras i arbetet med den 
utredningen, och det kan man ju faktiskt tycka är en klok synpunkt.” (OBS 12). 

Utöver detaljer i formuleringarna har diskussionerna även visat att flera individer på politikersidan 
hade engagemang för och intresse av nuläget kring de områden som berördes i målen: 

”Jag är ofta själv där och kan intyga att det är trångt och finns fukt i källaren. Det är fortfarande 
är en bedrövlig situation och ingenting händer, det går för sakta!” (politiker, OBS 3). 
”Jag efterlyser en konsekvensbeskrivning av vad som händer om man inte följer målen. […] Något 
hårt som gör att det händer något även bland beslutande högre upp.” (Politiker, OBS 3) 

Nämndens ordförande har visat på ett rationellt arbetssätt när det gäller målärendena. Hela 
målmallarna gicks inte igenom, utan endast de korrigeringar som antecknats av personen själv eller 
någon av de andra. Ett exempel: 

 ”Då går vi raskt över till nästa mål och där har jag inte antecknat ett enda korrigering, har ni? […] 
Då tar vi mål tre.” (Ordförande, OBS 7) 

En annan individ som påverkat den här nämndens målprocess har varit den ansvariga 
tjänstemannen. Dels har personen varit mån om att ge processen tid, bland annat genom att 
hörsamma nämndens önskemål och kalla målgruppen till ett extra möte. Dels har personen följt med 
i diskussionerna och pratat engagerat kring målen, men ändå lagt över ansvaret för målprocessen på 
politikerna. Exempel:  

Efter en kort inledning av mötet tystnade tjänstemannen och väntade på att politikerna skulle ta 
över ordet. En lång tystnad följde vilken verksamhetschefen avslutade med ”Ja, jag tänkte, i och 
med att ni hade synpunkter nu här sist så..” Efter en stund fann sig nämndsordföranden som den 
ansvarige politikern; lutade sig fram, kavlade upp ärmarna och började läsa innantill om målen. 
(OBS 7) 

4.4.3. Nämnd 3 
Den här nämnden ansvarar för många verksamheter, lyder under direktiv från såväl kommunal som 
statlig nivå och det finns tydliga lagkrav på verksamheten. Målförslagen för 2015 hade en stark 
koppling till andra mål som nämnden redan måst arbeta med och uppföljningen som planerades 
utgick från lagstadgad uppföljning och nationell statistik. Under observationerna har det här förefallit 
som en nämnd där individerna varit uppmärksamma genom att lyssna och hänga med under mötena 
och de har också verkat vara i stort sett överens om hur arbetet ska utföras. Sektor B:s 
kvalitetsutvecklare har varit ansvarig tjänsteman i målprocessen, men även sektorschefen har varit 
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involverad i målarbetet. Av protokollet från AU-sammanträdet 5/2 framgick att nämnden hade för 
avsikt att jobba vidare med samma mål som under 2014, något som gjort att själva Mål 2015-
ärendena gick fort att behandla. Detta förklarades ursäktande av några av mötesdeltagarna under 
vår första observation i denna nämnd: ”Då har vi ju gått igenom målen förut, så att..” ”Ja, det är ju 
inga nya grejer det här.” (Politiker, OBS 4) 

Under OBS 4 gick kvalitetsutvecklaren igenom de små justeringar tjänstemännen gjort för att anpassa 
förra årets mål till det nya året. Till exempel hade man höjt några procenttal och kompletterat målen 
med ansvarig person som var ett nytt tillägg i årets målmall. Det enda som egentligen gav upphov till 
någon diskussion var ett mål som tidigare varit gemensamt med Nämnd 4. Det de tvekade kring var 
om en nyligen genomförd omorganisation på tjänstemannasidan skulle påverka Nämnd 4 så att de 
eventuellt skulle välja bort målet, vilket orsakade lite oro i arbetsutskottet: 

”Det här håller vi faktiskt på och diskuterar nu, om de ska ha det eller inte.” ”Men de har ju sagt 
att inriktningen är att vi ska ha ett sammarbete.” ”Ja, jag hade för mig att de hade gjort om sitt 
mål, så att det skulle vara samma.” ”Jag har inte hört något, jag har inte fått någon reaktion på 
det.” ”Det var ju liksom själva grejen att vi skulle ha ett gemensamt mål.” ”Ja, så nu sitter vi här 
som frågetecken.” 

Diskussionen gick vidare med att det fanns följdproblem om inte samarbetet blev av: 
”Det är ju alltså en förutsättning för att vi ska kunna få pengar ur fonden, att vi har ett 
gemensamt mål.” ”Ja, det är jätteviktigt.” ”Ja, annars funkar det ju inte!” ”Men oavsett pengarna 
så ska vi ha ett gemensamt mål!” ”Ja, absolut! Det var ju det som var själva grejen.” 

Sektorschefen gick iväg för att ta reda på hur det förhöll sig och kom tillbaka med beskedet att: 
”Solen skiner! Det stämmer!”. Detta gladde resterande mötesdeltagare: ”Stämmer det?” ”Det 
stämmer, ja.” ”Vad bra!” ”Ja, vad skönt.” (Mötesdiskussion, OBS 4) 
 
När målen skulle upp i nämnden var det först en politiker som tog tillfället i akt att ta upp en 
synpunkt som egentligen låg utanför målarbetet, men som hade anknytning till hur ett av målen 
följdes upp. Sektorschefen lyssnade och svarade att även om det låg lite utanför ärendet så var det 
värdefull information som de skulle ta med sig.  
Annars var det framförallt formuleringen av två av målen som politikerna diskuterade. Formuleringen 
var att man långsiktigt skulle uppnå 100 % på de båda områden som målen berörde, men att 2015 
års delmål siktade på att ligga som lägst lika med rikets genomsnitt. Formuleringen hade även varit 
uppe för diskussion på kvalitetskontrollen men inte ändrats. I nämnden begärde flera av politikerna 
ordet med åsikten att man borde ändra formuleringen. Exempel: 

”Det kan vara ett långsiktigt mål att klara så och så mycket, man kanske inte kan göra det nästa 
år, men då måste man i alla fall komma en bit på väg. Om vi tittar på mål ett och två så har vi 
försökt öka från nuläget. Men här på något sätt backar vi, vi har ett nuläge som ligger bra mycket 
högre än rikssnittet nu ska vi bara se till att vi håller oss över det. Det skulle man behöva snäppa 
upp lite!” (Politiker, OBS 9) 

Diskussionen ledde fram till en ny formulering som ordföranden stämde av med mötesdeltagarna 
innan målen klubbades igenom: 

”Är det okej att skriva att det ska vara en förbättring från föregående års resultat? Alltså inte lika 
med rikets genomsnitt. Då blir det en höjning hela tiden.” (Ordförande, OBS 9) 

4.4.4. Nämnd 4 
Nämnden ansvarar för verksamheter inom tre huvudsakliga områden vilka alla är starkt lagreglerade. 
Såväl sektor C:s chef som flera av verksamhetscheferna har varit involverade i målarbetet. Under 
första observationen beskrev sektorschefen nämndsmålen som fokus för 2015 men att 
verksamheten även styrdes av en rad andra mål. Under observationerna framträdde en uppdelning 
mellan tjänstemän och politiker. Det verkade pågå något av en maktkamp mellan dessa 
individgrupper och stundtals var det skarpa tonlägen i diskussionerna, men det har även funnits 
exempel på uppskattning mellan individer i de båda grupperna. Tjänstemannasidan föreföll ha ett 
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kunskapsövertag vilket till exempel märktes genom att individer på politikersidan gång på gång 
replikerade olika uttalanden från tjänstemännen med frågor kring om det fanns en skyldighet att 
arbeta på det viset. Vid första AU-sammanträdet verkade inte politikerna ha fått del av målförslagen i 
förväg och sektorschefen inledde målärendet med att förklara att man arbetat fram fem målförslag 
och att det därmed inte blev ”ett smörgåsbord av mål att välja bland”. Av de målförslag som lades 
fram var två stycken fortsättningar på tidigare mål, två av de nya målen hade kopplingar till att 
uppfylla lagkrav på verksamheten och det sista målet var precis som flera av de andra kopplat till att 
höja kvaliteten på befintligt arbete. 

I anslutning till att målen gicks igenom ägnades också en del mötestid åt sådant som låg lite bredvid 
det egentliga målärendet: 

Vid ett målförslag gled diskussionen in på en allmän trend av överaktivitet i samhället där det 
bland annat uttrycktes att: ”Folk är aldrig hemma och tar det lugnt! ” (politiker, OBS 6)  

Politikerna kom också med några förslag på lösningar och andra målområden, men det avfärdades av 
tjänstemännen, exempel: 

Alliansen hade inspirerats av ett TV-program och hade förslag om att sätta mål kring att utveckla 
en av sina verksamheter genom fler aktiviteter och nya former, de lyfte fram att de till och med 
tänkt på lämpliga lokaler. Tjänstemännen menade att det redan görs så mycket bra och att man 
med enkla medel kan göra stor skillnad. Dessutom menade en av tjänstemännen att TV-
programmet var dåligt och att det inte ser ut så i den verksamhet som bedrivs. (Diskussion, OBS 6) 
En av politikerna tog också upp en diskussion om verksamheten på ett av de andra 
ansvarsområdena, hur den ser ut, och ifall man kan eller bör ha ett mål kring det? Tjänstemännen 
menade att man har bra koll på detta, att det görs mycket mätningar och att man inte har några 
klagomål idag utan det fungerar. (Diskussion, OBS 6) 

När alla målförslagen gåtts igenom och diskuterats avrundade sektorschefen med att det var 
tjänstemännens förslag som politikerna fick ta med sig och grunda på. Skämtsamt lyftes en 
förhoppning fram med kommentaren:  

”Så kanske ni tänker; Men vilka tjänstemän vi har! Och tar målen rakt av.” (Sektorschef, OBS 6) 

Vid andra observationen inledde sektorschefen mötet med att de på tjänstemannasidan hade pillat 
ytterligare lite med målen sedan förra AU-sammanträdet och gick sedan snabbt igenom vad det stod 
under de olika rubrikerna i målmallarna. Diskussionen fokuserades sedan kring hur tjänstemännen 
tänkte jobba med målen, hur det skulle påverka budgeten och funderingar kring detaljer: 

Apropå en procentsiffra som angetts som målvärde för ett av målen undrade en av politikerna hur 
dagsläget ser ut, om procenten innebär en ökning? (OBS 11) 
Kring ett av de andra målen handlade diskussionen istället om hur mycket tjänstemännen 
uppskattar att man tjänar på att arbeta med området och ordföranden undrar över 
tjänstemännens syn på realismen, om de anser det troligt att man når målet? (OBS 11) 

Genomgången av ett av målen avrundades av ordföranden med konstaterandet att ”Det är högt 
ställda mål.” Det lät som att personen tyckte att tjänstemännens ambitioner var bra och tonen var 
ärlig när det sedan önskades ”Lycka till!” (OBS 11). Efter att sektorschefen förklarat lite kring ett 
annat mål konstaterade några av politikerna att ”Det där kan ni bättre än vi.” och ”Vi får lita på er.” 
Det kommenterades också att det där är en typisk sådan fråga där man som politiker inte ska in och 
peta för mycket (OBS 11). När en procentsats diskuterades undrade en politiker om den var något 
som tjänstemännen hade hittat på själva. Svaret blev att ”Det har ju blivit godkänt på 
kvalitetskontrollen.” (OBS 11) 

Vid det avslutande nämndssammanträdet köpte politikerna i stor utsträckning målförslagen, något 
som verkade förvåna på tjänstemannasidan. Sektorschefen avrundade genomgången av första 
målförslaget med frågan ”Vad tycker ni om det?” och när ingen svarade uppmanade individen till 
reaktion. Då kom några spridda positiva mumlanden och en av politikerna sa att det var ”ovationer” 
(OBS 15). När sektorschefen vid ett annat målförslag frågade efter synpunkter svarade ordföranden 
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att det var bra, medan de andra politikerna hummade eller var tysta. Sektorschefen utbrast då 
skämtsamt att ”Ni är så medgörliga idag, jag känner inte igen er!” (OBS 15). Sammanträdet 
avslutades med att ordföranden frågade nämnden om man kan ta målen, vilket ledde till lite 
försiktiga jakanden och ordförandeklubban knackade sedan till mot bordet. 

4.4.5. Nämnd 5 
Den här nämnden ansvarar för flera verksamhetsområden som styrs av lagar på såväl nationell som 
internationell nivå. Av tjänstemannasidans fem målförslag var tre stycken fortsättningar på tidigare 
års mål och de övriga två målen var kopplade till områden där en nationell jämförelse mellan 
kommuner visat dåliga resultat. En verksamhetschef från Sektor D har varit nämndens främsta 
kontakt i målarbetet och denna individ tog på sig ett stort eget ansvar för nämndens målprocess. I 
samtal beskrev individen ett nyss avslutat presidiemöte som att det gått fort och varit en 
”envägskommunikation”. Individen beskrev också målarbetet som komplicerat utifrån 
verksamhetens förutsättningar: 

De arbetar för tre olika kommuner som alla har olika former av målarbete, även uppföljningen ser 
olika ut i de olika kommunerna. Det här lyftes fram som något som innebar merarbete på 
tjänstemannasidan.  
En otålighet bland politikerna gör att de snabbt vill bli klara med ärenden och se resultat, men 
verksamhetschefen menade att detta krockar med att mycket av arbetet inom verksamheten är 
långsamma processer.  
Verksamheten har haft mycket vakanser och varit underbemannad. Man har ”inte fått någon 
riktig arbetsro” och haft svårt att klara de lagstadgade uppgifterna. 
Verksamheten styrs av en mängd olika mål där nämndsmålen beskrevs som förhållandevis 
oviktiga och med en svag koppling till verksamheten. 

Under samtalet gjordes uttalanden som ”Jag skiter i visionen.”, ”Visionsarbetet har ett för stort 
centrumfokus.” och ”Det här är inte vår vision, vår vision fastställs av riksdagen.” Men även positiva 
aspekter av målarbetet framkom, till exempel möjligheten att använda målarbetet för att få 
uppmärksamhet kring vissa delar av verksamheten och på så sätt påverka politikerna att satsa mer 
resurser. ”Det är en signal om att det är viktiga saker” Samtidigt påpekades att ”tidsaspekten, att nå 
målen inom utsatt tid är mindre viktigt. Man hinner så lite på ett år”. (Samtal 1/4) 

Tjänstemannen berättade vidare att strategier för att hantera målarbetet var dels att formulera mål 
som kunde fungera för alla tre kommuner, dels att försöka sätta ett mål för varje fokusområde, något 
som dock inte hade lyckats fullt ut: Ett fokusområde hade valts bort trots att där fanns ett mål för 
innevarande år. Detta eftersom tjänstemannen ansåg att målet var svårt att följa upp och ville 
invänta en utvärdering av det arbetet innan målet eventuellt togs upp igen. När det gällde 
uppföljningen av några andra mål menade tjänstemannen att den biten var svår men att ett 
arbetssätt var ”att chansa på att införa lite rutiner och sen göra stickprov och se vad utfallet blev”. Ett 
annat sätt som tjänstemannen hanterade målarbetet på var att anpassa målmallen till de egna 
förutsättningarna genom att byta ut rubriken ”Visionsbyggsten” mot den egna rubriken ”Tillämpliga 
mål i övrigt” där nämndsmålen länkades ihop med andra mål som styr verksamheten (Samtal 1/4).  

När verksamhetschefen under det avslutande nämndssammanträdet (OBS 13) pratade om målen 
refererade individen hela tiden till sig själv, exempel; ”Jag tänkte såhär när jag arbetade med det här 
målet.” Politikerna diskuterade målen utifrån input de fått från allmänheten om vad som ansågs 
viktigt att arbeta med. Det uttrycktes en önskan om att byta ut ett av målförslagen och istället 
fortsätta med det mål från tidigare år som verksamhetschefen ville ta bort: 

”Nu tappar vi bort det nämndsmål som vi hade förra året. Så länge vi inte är färdiga med det ska 
vi nog inte släppa det. […] Jag menar att vi ska behålla målet och fortsätta att prioritera det här 
området.” 
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Verksamhetschefen argumenterade att det skulle bli problem att göra målet mätbart och realistiskt 
att uppnå rent tidsmässigt, men politikerna lät sig inte ändras av det: 

”Vi kan inte stryka ett mål bara för att vi inte klarar av det i år. Då måste vi istället höja ribban och 
se till att vi genomför det. Det måste väl kunna göras?” 

Synen på målarbetet som ett personligt ansvar behölls av verksamhetschefen som svarade att:  
”Jag har inte lyckats formulera ett mål på området, så då känner jag att jag behöver hjälp. Det är 
kanske en bra idé att förslagsställande hjälper till att ta fram målet?” 

Politikerna stod fast i sitt engagemang med svaren: 
”Ja det ska vi göra och det står vi för.” ”Absolut!” 

Nämndsmålen klubbas sedan igenom med politikernas ändring. 

I samtal med en ersättare i denna nämnd har det berättats att politikerna beslutat att aldrig 
behandla ärenden som kommer upp vid sittande bord. Istället ska de alltid få hem alla handlingar i 
förväg så att de kan vara pålästa och insatta för att kunna göra bra jobb som politiker. En av 
nämndspolitikerna har också beskrivit att ”Det är lätt att vara politiker här.” och hänvisade mycket av 
detta till den skickliga sekreteraren och att noggranna skrivelser med all information alltid skickades 
ut i förväg. Individen berättade också att oppositionen inte haft något särskilt tillfälle då de pratat 
enskilt om målen. Tidigare hade de haft för vana att alltid träffas för ett gemensamt diskussionsmöte 
en vecka innan nämndssammanträdena, men detta hade runnit ut i sanden när de inte längre satt i 
majoritet. (Samtal i samband med OBS 13) 

4.4.6. Nämnd 6 
Den här nämnden är delvis en utförarnämnd under Nämnd 1. Det innebär egentligen att nämndens 
politiker inte själva kan fatta beslut om till exempel nämndsmålen, men det har de ändå gjort. 
Nämnden sammarbetade med två grannkommuner och hade en verksamhetschef från Sektor D som 
främsta tjänstemannakontakt i målarbetet.  

Det hade tidigare funnits problem med nämndens målarbete vilket bland annat syntes på 
kommunens hemsida i dokumentet Nämndernas mål 2013 där följande information återfanns: 

”Nämndens mål har återremitterats. Målen kommer att göras om så att de följer 
målstyrningsmodellen (Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska, Tidsatta)”.  

Nämndens Mål 2015-process startades upp som ett informationsärende i arbetsutskottet där det 
beslutades att ”inbjuda kvalitetschefen till nämndens sammanträde den 4 februari” Det angavs också 
att ”Ärendet tas upp för beslut på nämndens sammanträde i mars.” (Protokoll, AU 22/1). När 
information sedan följde i nämnden sköts beslutsdatumet fram: ”Förslag till mål för nämnden ska 
beslutas på nämndens sammanträde senast i april.” (Protokoll, Nämndssammanträde 4/2).  

Av de fem målförslag som slutligen antogs var bara ett mål nytt, de andra fyra var återanvända från 
2014. Förslagen kom från tjänstemannasidan och påverkades av kommunsamarbetet: 

”Anledningen till just de här fem nämndsmålen är ju att [Kommun 1] har fattat beslut om att det 
ska vara fem mål per nämnd. Och de ska i och för sig vara kopplade till visionen och så vidare, men 
det har vi plockat bort, vi har justerat dem lite grand. Utöver det här finns det ett antal 
leveransåtaganden i [Kommun 3] och det finns ju diskussioner om mål också i [Kommun 2] så alla 
de här fem målförslagen är mål som kan beröra alla tre kommuner.” (Verksamhetschef, OBS 8) 

När de fyra återanvända målförslagen behandlades i arbetsutskottet (OBS 8) var diskussionerna en 
mix av 2014 års måluppföljning och andra tankar som kom upp relaterat till målområdena, framför 
allt ekonomiska förutsättningar. Det nya målförslaget refererade verksamhetschefen till med att: 

”Här har vi ett mål som kan vara relativt utmanande. Här är vi sena, det här skulle egentligen 
redan vara åtgärdat. Så det här är ett sätt att skruva åt, för att komma rätta med det här. Att få 
en ökad fokusering på det.” 

Dragningen handlade också mycket om ekonomi. Exempel: 
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”Det här har vi tidigare plockat bort till förmån för andra investeringar som är viktigare, det 
dilemmat har vi haft. Plus att vi måste avsätta resurser för att aktivt jobba med det här. Det är lätt 
att det får stryka på foten och det har det också gjort om man tittar i backspegeln. Till förmån för 
större projekt som ansetts mer angelägna. Jag pratar om prioriteringar och det är inte rätt, utan vi 
måste lyfta det här.” (Verksamhetschef, OBS 8) 

Utifrån observationerna var politikersidans diskussioner kring målen sparsamma och rörde mer 
uppföljning av föregående års mål än de nya målen. Däremot skämtades det mycket, en 
skämtsamhet som föreföll som ett tidsfördriv från politikernas sida. Exempel: 

En politiker skämtade om att vår närvaro gjorde att de andra begärde ordet. 
Ordföranden skämtade om att den ledamot som valdes till protokolljusterare blev utsedd 
”eftersom han är här i tid idag”. Avslutningsvis skämtade individen också med oss om att ”Ni får 
stryka det mesta av det som [en av de andra politikerna] har sagt.” (OBS 8) 

Det var bara verksamhetschefen som inte föll in i den skämtsamma jargongen utan var påtagligt 
allvarlig och saklig under mötena. Individen redogjorde för målärendet eller satt tillbakalutad och 
lyssnade under politikernas diskussioner. Svarade på frågor eller bad att få återkomma samt gjorde 
förtydliganden då och då. 

På målprocessens slutliga nämndsmöte (OBS 16) såg ledamöterna ut att lyssna, men verkade inte 
särskilt engagerade. När verksamhetschefen frågade om man behövde gå igenom målen var svaret 
från ordföranden att ”Dem kan vi, är det någon som har någon synpunkt?”.  
Verksamhetschefen berättade då om en diskussion han deltagit i ”så sent som efter lunchen idag”: 

”Vi har skrivit på målen att vi mäter dem med enkäter till kommunfullmäktigeledamöter, det 
genomförde vi inte förra året så där har vi en brist. Tanken som kom ur diskussionen var att vi 
skulle kunna göra det i form av en webbenkät istället. Dels till kommunfullmäktigeledarmötena, 
men även bjuda in allmänheten i respektive kommun att svara på den på hemsidorna. Då blir det i 
så fall en förändring av hur vi mäter och följer upp jämfört med vad som står här och det kan vi 
återkomma om i så fall. Men det är inget förändrat mål.” 

Utan några andra kommentarer klubbades målen sedan igenom. 

4.4.7. Nämnd 7 
Det här är en liten nämnd med bara fyra ledamöter och den har färre och glesare sammanträden än 
de andra nämnderna. Verksamheten som nämnden ansvarar för är begränsad och hanteras i 
sammarbete med en grannkommun. En av verksamhetscheferna inom sektor D har varit nämndens 
främsta kontakt i målarbetet. Mål 2015-processen inleddes på februarisammanträdet där det 
fastställdes att: ”Nämnden ska presentera 1 st. mål för verksamhetsåret 2015. […] Nästa 
nämndsmöte 8/4 ska nämnden fatta beslut om mål för år 2015.” (Protokoll, nämndssammanträde 
17/2). På det avslutande nämndssammanträdet (Obs 14) hade politikerna tre målförslag att välja 
mellan. Alla tre hade kopplingar till andra mål i verksamheten, men det mål som antogs var en 
fortsättning på föregående års mål. 

Här har det verkat finnas ett stort engagemang för målarbetet. Exempel: 
Målförslagen hade gjorts separata för den aktuella kommunen. 
Politikerna var aktiva med frågor och diskussioner under målärendet. Även en av Kommun 3:s 
representanter var påtagligt engagerad trots att målen inte gällde den kommunen. 
Verksamhetschefen beskrev också att de från början ”blev exkluderade i målarbetet, att de inte 
behövde ha några mål alls”. ”Men någonstans kände vi väl som nämnd att vi också ville vara med 
i målarbetet. Och då kan vi ha ett mål, så att vi deltar i det här arbetet mot visionen.” (OBS 14). 

Målmallen och dess rubriker har varit viktiga i den här nämndens målprocess. Exempel: 
”Presentation av förslag till mål i målstyrningsmallen.” (Protokoll, nämndssammanträde 17/2) 
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På det avslutande sammanträdet gick verksamhetschefen noga igenom alla texter under alla 
rubriker för vart och ett av de tre förslagen. Det trots att förslagen redan var utskickade på mailen 
”så att ni skulle hinna läsa igenom” och trots att personen i samband med det ”fick lite synpunkter 
och så.” (OBS 14) 

När politikerna skulle ta beslut om målen inleddes deras dialog med att ”De låter lika bra alla målen, 
kan vi inte ta alla tre?” Vilket möttes av att ”Vi ska ha en lagom ambitionsnivå så att vi verkligen 
klarar det här.” Verksamhetschefen replikerade då att: 

”Trean behöver vi inte utesluta bara för att den inte blir ett mål. Det här kommer nog att bli gjort 
ändå, men vi behöver inte mäta och räkna.” 

Sedan fortsatte politikerna med funderingar som: 
”Jag tycker att tvåan bör vara den som är enklast att genomföra. Men samtidigt så är trean något 
som allmänheten kommer att märka av, liksom ettan. Trean och tvåan bör vara de lättaste” och 
”Är inte tvåan det som får bäst effekt?”.  

Här gjorde verksamhetschefen ett inlägg: 
”Ja, tvåan är den som ligger bäst i linje med avdelningens arbete. Och det kunde vara kul att få ha 
en mätning och målsättning specifikt på det.” 

De fyra politikerna klubbade sedan enigt igenom målförslag två. (OBS 14) 

4.5. Sammanfattning av empirin 
Följande visade sig om fallets förutsättningar och sociala värld: 

 De olika målsättande nämnderna har haft vissa gemensamma ramar: 
o Alla målarbeten ska ha Vision 2030 som övergripande mål. 
o Alla målarbeten ska följa målstyrningsmodellen. 
o Alla målarbeten har utgått från en gemensam tidsplan och alla målförslag har blivit 

kvalitetsgranskade. 
o Nästan alla målärenden har behandlats vid ordinarie nämnds- och AU-

sammanträden med välkända mötesramar. 

 Nämnderna har också jobbat under olika förutsättningar: 
o Ansvarsområdena har varierat från mycket breda och övergripande till ganska smala, 

koncentrerade verksamheter. 
o Lagstyrningen har varierat mellan mycket omfattande från både nationell och 

internationell nivå, till näst intill obefintlig. 
o Det har varierat mellan nämnderna om de bara arbetat för den aktuella kommunen 

eller om de ingått i samarbeten med en eller två grannkommuner. 

Fallstudien visade också följande om individernas påverkan: 

 Att ta fram och argumentera för olika målförslag var sätt för individer på både tjänstemanna- 
och politikersidan att påverka. 

 Individer på politikersidan kunde även byta ut, tillstyrka och rösta om dessa förslag.  

 Individer har påverkat målförslagen utifrån lite olika fokus: 
o Vissa har framförallt tittat på inom vilka områden man vill sätta mål. Individer har då 

till exempel diskuterat allmänhetens intresse för målområdet, ekonomins betydelse 
och vad av ordinarie verksamhet som upplevts som eftersatt. 

o Andra har mer fokuserat på förslagens formuleringar och då framför allt tittat på hur 
de ska mätas och följas upp samt hur de ska kunna kopplas till visionen. 

o Vilken ambitionsnivå målförslagen ska ligga på har det också förts diskussioner om. 

 Att jobba med förutsättningarna för själva beslutsprocessen har varit en indirekt 
påverkansmöjlighet. Individerna har gjort detta genom ett varierande engagemang för 
målarbetet, genom att påverka den tid som lagts på processen och genom att inverka på 
andras möjligheter att vara insatta i målarbetet.  
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5. Analys 
 
I empirin beskrevs och exemplifierades dels hur studiens sociala verklighet sett ut, dels hur individer i 
organisationen agerat. I det här kapitlet används den praktikteoretiska analysmodellen (Figur 1) för 
att titta närmare på hur dessa två delar relaterar till varandra. Då målstyrning är huvudtema i den här 
studien har det också varit utgångspunkt för det här kapitlets struktur. Analysen av hur individerna 
påverkat målbesluten presenteras utifrån deras påverkan på målförslagen, arbetsfördelningen och 
beslutsprocessen, begrepp vilka använts som kapitlets övergripande rubriker. Som beskrevs i 
metodkapitlet har ett praktikteoretiskt förhållningssätt använts för att, under dessa rubriker, väva 
samman individernas påverkan på besluten om mål och delmål med förutsättningarna för den 
aktuella Mål 2015-processen. På så vis förklaras agerandena utifrån den helhet de är en del av. 

 

5.1. Målförslagen 
Mål 2015-processen syftade till att ta fram de mål som kommunorganisationen skulle jobba med 
under kommande år. Grunden i denna process var beslutsunderlagen, det vill säga de målförslag som 
individerna i nämnderna och verksamheterna jobbat med. En del i individernas påverkan på de 
slutliga besluten om mål och delmål har varit hur de påverkat dessa målförslag. Nedan analyseras 
individernas påverkan på målförslagen utifrån delarna Målområde, Målformulering och 
Ambitionsnivå. 

5.1.1. Målområde 
Att välja de områden inom vilka mål skulle sättas, har i flera fall framstått som självklarheter som inte 
diskuterats över huvud taget. Det här kan förklaras av att flera av nämnderna återanvänt och jobbat 
vidare med mål från tidigare år. Att detta varit en vanlig lösning kan förstås utifrån att ett år med 
dessa komplexa verksamheters perspektiv är en kort tid. En verksamhetschef uttryckte det här 
tydligt med att ”Man hinner så lite på ett år.” (Samtal, Nämnd 5, 1/4). Arbetssättet kan också ses som 
en lösning på ett konstruktionsfel i målstyrningsmodellen; det kanske inte var en bra modell för 
organisationen att jobba med ettåriga mål. Eller som ett problem med tidigare års målformulering; 
att man från början inte lyckats bryta ner målet tillräckligt för att få ett rimligt etappmål. 

I de fall målområdet ändå varit en fråga som väckt uppmärksamhet och där individer försökt påverka, 
har ett framlyft argument varit allmänhetens intresse för att ha ett mål på området. Det här har varit 
särskilt tydligt i den nämnd med det mest övergripande ansvaret, men har även setts i andra 
nämnder. En förklaring till att individer på politikersidan påverkat med utgångspunkt i allmänhetens 
intresse är förutsättningen att de agerar som dessas företrädare (SFS 1974:152). Att det även funnits 
exempel med individer på tjänstemannasidan som betonat vikten av att målen ska vara intressanta 
för medborgarna kan dels förklaras av att det var ett kriterium i målstyrningsmodellen och dels 

Figur 6 Praktikteoretisk analysmodell, Karlsson & Silva 2014 
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utifrån Bengtsson (2012) som menar att tjänstemän ofta verkar till fördel för det demokratiska 
systemet. 

Ekonomins betydelse är också något som lyfts fram som argument i samband med val av 
målområden. Vid en nämnds diskussion om ett gemensamt mål framkom till exempel att 
sammarbetet inte bara var viktigt ur ett kvalitetsperspektiv utan även ekonomiskt: ”Det är ju alltså 
en förutsättning för att vi ska kunna få pengar ur fonden, att vi har ett gemensamt mål.” (politiker, 
OBS 4). Ett annat exempel var i en nämnd där ett målområde tidigare bortprioriterats av ekonomiska 
skäl, men som en individ nu ville ha fokus på: ”Det här har vi tidigare plockat bort till förmån för 
andra investeringar som är viktigare, det dilemmat har vi haft. […] Jag pratar om prioriteringar och 
det är inte rätt, utan vi måste lyfta det här.” (Verksamhetschef, OBS 8). Att ekonomin varit en viktig 
utgångspunkt för individernas ageranden kan förklaras av ett av de särdrag som Sundin (2006) 
beskriver som skiljande mellan kommunorganisationer och privata företag: De har ofta svårt att 
täcka sina kostnader och medarbetarna blir frustrerade av att ofta se sådant som behöver göras utan 
att uppleva att resurserna räcker till. 

Att välja målområde så att det skapas ett ökat fokus på något eftersatt var också en tydlig ingång i 
några av processerna. Till exempel beskrev en individ ett målförslag som ett sätt att få 
uppmärksamhet kring ett arbete där man hade lagkrav på sig om vad som skulle utföras, men hade 
svårt att leva upp till det eftersom man var underbemannade (Verksamhetschef i Nämnd 5, samtal, 
1/4). Ett annat exempel återfanns då följande uttalande gjordes: ”Här har vi ett mål som kan vara 
relativt utmanande. Här är vi sena, det här skulle egentligen redan vara åtgärdat. Så det här är ett 
sätt att skruva åt, för att komma rätta med det här. Att få en ökad fokusering på det.” 
(Verksamhetschef, OBS 8). Dessa argument för att påverka målområdena kan förstås utifrån att de 
ägt rum i de två största kommungemensamma nämnderna, vilket är platser där det, utöver 
nämndsmålen, även funnits många mål från andra håll. I teoriramen angavs just målträngsel som ett 
ofta framlyft problem i den här typen av organisationer (Merchant & Van der Stede, 2012; Rombach, 
1991), vilket gör det till ett av de begrepp som kan förklara individernas ageranden. Dessa målförslag 
kan också förklaras som ett uttryck för frustration över organisationens begränsningar (Sundin, 
2006). 

5.1.2. Målformulering 
I målstyrningslitteraturen finns normer om att mål ska formuleras på vissa sätt; de ska vara specifika 
och kunna mätas och följas upp. De ska också vara kopplade till en övergripande vision (Merchant & 
Van der Stede, 2012; Kylén, 2000; Svensson, 1997; Rombach, 1991). Detta är något som den 
studerade kommunorganisationen har strävat efter att uppnå då de bland annat använt och 
utvecklat målmallar efter dessa kriterier. Men dessa aspekter är också sådana som brukar lyftas fram 
som svårigheter i den här typen av organisationer (Merchant & Van der Stede, 2012; Rombach, 
1991). Studien har visat att svårigheterna varit olika påtagliga i de olika nämnderna, men att problem 
definitivt förekommit och kan förklara en del av individernas ageranden, särskilt i de 
kommungemensamma nämnderna.  

I en av dessa nämnder klubbades målen igenom efter följande uttalande: Då blir det i så fall en 
förändring av hur vi mäter och följer upp jämfört med vad som står här och det kan vi återkomma om 
i så fall. Men det är inget förändrat mål.” (Verksamhetschef, OBS 16). Detta uttalande visar inte bara 
att den individen såg mätning och uppföljning som ett olöst problem, utan kan också tolkas som att 
personen inte tyckte att detta var så viktiga aspekter. Att målen röstades igenom i detta skick kan 
förstås som att majoriteten av de beslutande individerna delade denna uppfattning. Att den här 
inställningen etablerat sig bland dessa individer kan förklaras av att nämndens målarbete under flera 
år hade kantats av problem relaterade till mätbarhet och uppföljning, problem som präglade hela 
nämndens målprocess. 
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Ett annat exempel är en verksamhetschef som förklarade att uppföljningen av några av nämndens 
mål var problematisk. I något fall så svårlöst att individen agerade genom att försöka lyfta bort 
målförslaget helt och hållet. I några andra fall menade individen att ingen lösning för uppföljningen 
kunde tänkas ut i förväg utan att arbetssättet istället fick bli ”att chansa på att införa lite rutiner och 
sen göra stickprov och se vad utfallet blev” (Samtal, Nämnd 5, 1/4). Det här är inte ett agerande som 
påverkar målbeslutet i sig, men det får en indirekt inverkan genom att det ger underlag som avviker 
från normen. 

I de två största kommungemensamma nämnderna har kopplingen till kommunens övergripande 
vision också framstått som ett problem. Ett exempel är den här beskrivningen av hur individer på 
tjänstemannasidan jobbat med målförslagen: ”Anledningen till just de här fem nämndsmålen är ju att 
[Kommun 1] har fattat beslut om att det ska vara fem mål per nämnd. Och de ska i och för sig vara 
kopplade till visionen och så vidare, men det har vi plockat bort, vi har justerat dem lite grand.” 
(Verksamhetschef, OBS 8). Ett annat exempel är uttalandet att ”Visionsarbetet har ett för stort 
centrumfokus” (Verksamhetschef i Nämnd 5, samtal, 1/4) i kombination med att målmallens rubrik 
för visionsbyggsten hade bytts ut mot den egna rubriken ”tillämpliga mål i övrigt”. Inte heller detta är 
ageranden som påverkar målbesluten direkt, men som inverkar på beslutsunderlagen och gör att de 
avviker från den norm som eftersträvas. 

I vissa nämnders målprocesser formulerades målen så att de hade en stark koppling till den ordinarie 
verksamheten. Snarare än att utgå från visionen och hur den bäst kunde nås valde grupper av 
individer, utan att egentligen diskutera detta, att utgå från problem i den ordinarie verksamheten. 
Målen formulerades i flera fall utifrån hur individerna såg lagbehov av att utveckla verksamheten. 
Befintliga mål från annat håll anpassades till målmallen, knöts till någon visionsbyggsten och fick på 
så vis även en koppling till Vision 2030. Även måluppföljningen baserades på lagstadgade mätningar 
och nationell statistik. Det här agerandet kan förstås som en reaktion på den så vanliga målträngseln 
(Merchant & Van der Stede, 2012; Rombach, 1991), särskilt då det ägt rum i nämnder med ansvar för 
hårt lagreglerade verksamheter, vilket i denna studie framstått som en faktor som ger ökad 
målträngsel. 

5.1.3. Ambitionsnivå 
Ytterligare ett sätt för individerna att påverka målförslagen var genom vilken ambitionsnivå de 
försökte lägga förslagen på. I något fall argumenterades det för att lägga arbetet på en nivå som var 
rimligt lätt att uppnå vilket exemplifieras med att ”en lagom ambitionsnivå, så att vi verkligen klarar 
det här” (OBS 14) ingick som ett av flera kriterier för att välja mål i en av processerna. Det här kan 
förklaras av normen att sätta mål som i enlighet med SMART-modellen är realistiska och 
accepterade. Om målen inte uppfattas leva upp till dessa kriterier kommer de heller inte att vara 
motiverande för medarbetarna och chansen att de uppnås minskar då.  

I ett annat exempel verkade individer på politikersidan tycka att tjänstemännens målförslag hade en 
hög ambitionsnivå och kommenterade detta i imponerad ton med att ”Det är högt ställda mål.” 
”Lycka till!” (OBS 11). Ytterligare en aspekt av det här var individer som argumenterade för att 
formulera mål som innebar att ambitionsnivån hela tiden höjdes:  
”Det kan vara ett långsiktigt mål att klara så och så mycket, man kanske inte kan göra det nästa år, 
men då måste man i alla fall komma en bit på väg.” ”Är det okej att skriva att det ska vara en 
förbättring från föregående års resultat? […] Då blir det en höjning hela tiden.” (OBS 9) 
I en annan nämnd menade politikerna att ”Vi kan inte stryka ett mål bara för att vi inte klarar av det i 
år. Då måste vi istället höja ribban och se till att vi genomför det.” (OBS 13) 
Exemplen visar att ambitionsnivån på målförslagen antingen setts som hög vilket uppskattats, eller 
att det strävades efter att höja den. Detta kan ha sin förklaring i att de individer som jobbar i den här 
typen av organisation beskrivs som att de har ett starkt inre driv och tar till sig organisationens mål 
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som sina egna (Merchant & Van der Stede, 2012) samt att de låter de egna värderingarna påverka 
beslutsbeteendet (Becker & Connor, 2003). 

5.2. Arbetsfördelningen 
Att fördela arbetet med att ta fram målförslag och fatta de formella besluten om målen har också 
varit en aspekt av individernas påverkan på målbesluten. I empirin framkom att den aktuella 
kommunorganisationen jobbat med en målstyrningsmodell där den förespråkade arbetsfördelningen 
legat väl i linje med de normer som brukar lyftas fram i målstyrningslitteraturen. Handbok Vision 
2030 angav att nämndspolitikerna var ansvariga för att ange inom vilka områden målen skulle sättas 
och att fatta beslut om målen. Kommuntjänstemännens uppgift var att ta fram beslutsunderlagen, 
det vill säga målförslagen. Denna princip; att politiker beslutar vilka mål som ska sättas medan 
tjänstemän ansvarar för vägen fram till målet, framhålls som central av såväl Almqvist (2006) som 
Svensson (1997) och Rombach (1991). Att arbetsfördelningen är viktig beror på 
kommunorganisationens strukturella ramar där politikerstyret är en förutsättning för att 
kommuninnevånarna ska ha möjlighet att påverka besluten (SFS 1974:152). Att normen i målarbetet 
ändå är att ge tjänstemännen ansvar för underlagen kan delvis förklaras av behovet att involvera 
medarbetarna för att nu måluppfyllelse (Rombach, 1991). Men också av NPM-normen att försöka 
effektivisera de kommunala processerna (Karlsson & Montin, 2013; Behn, 1998) bland annat genom 
att ge tjänstemän större inflytande (Behn, 1998). 

5.2.1. Ageranden i linje med modellen 
Studien har visat exempel där individer på såväl politiker- som tjänstemannasidan agerat på sätt som 
legat väl i linje med ramen. Detta kan förklaras med att det funnits en ambition att leva upp till 
normen för arbetsfördelningen i kommunala målstyrda processer. 

Individer bland tjänstemännen har tagit fram flera alternativa målförslag som politikerna sedan fått 
välja bland, ett förfarande som stärkt politikernas möjlighet att ange inriktning på målen. I studien 
framkom också exempel på hur tjänstemän försökt formulera förslag utifrån hur de uppfattat 
politikernas önskemål om inriktning på målen. Under ett sammanträde visade en tjänsteman också 
exempel på att lägga över ansvar för målprocessen på politikerna: Individen förde ordet under en 
kort inledning av mötet, sedan följde en lång tystnad som individen avslutade med ”Ja, jag tänkte, i 
och med att ni hade synpunkter nu här sist så..” Efter en stund fann sig nämndsordföranden som den 
ansvarige politikern och ledde resterande del av målpunkten (OBS 7). De här agerandena kan, utöver 
strävan att agera enligt normen, även förstås genom att de relateras till det Bengtsson (2012) lyfter 
fram om en tjänstemannaroll som verkar till fördel för det demokratiska systemet och framhäver de 
politiska målen. 

Både de verksamhetsansvariga tjänstemännen och kvalitetskontrollgruppen har arbetat med att 
formulera målen i kommunens mallar och i samtliga processer har huvudansvaret för 
beslutsunderlagen vilat på tjänstemännen. Empirin har visat exempel på individer på 
tjänstemannasidan som i flera kommentarer lyft fram vikten av målens mätbarhet, koppling till 
målstyrningsmodellen och visionen. Under någon process har politikerna ställt flera frågor kopplat till 
målformuleringarna och då fått uttömmande svar av tjänstemännen, vid något tillfälle rörde frågan 
hur en specifik procentsats kommit till och sektorschefen styrkte då sitt uttalande med att ”Det har ju 
blivit godkänt på kvalitetskontrollen” (OBS 11). I en annan process har brister i tidigare års 
måluppföljning lyfts fram från tjänstemannasidan och i ytterligare exempel har det tydligt 
poängterats att tjänstemannasidan hjälpts åt med formuleringarna. Samtligt av det här kan ses som 
exempel på att individer på tjänstemannasidan jobbat med beslutsunderlagen vilket förklaras av 
strävan att arbetet ska följa normen om ansvarsfördelning. 

Flera exempel har visat att politiker i de olika målprocesserna aktivt försökt påverka besluten vid de 
avslutande nämndssammanträdena genom att begära ordet för att tillstyrka ett visst målförslag. I 
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samtliga processer har nämnden vid det avslutande sammanträdet också röstat om vilka målförslag 
som ska antas, alternativt om ifall man kan anta de föreslagna målen. Det här är agerande som, 
utöver ansvarsfördelningsnormen, kan förklaras utifrån de strukturella förutsättningarna för hur 
beslutsprocessen vanligen ser ut under kommunala politiska möten: Förslag läggs fram, röstning 
avgör utfallet och ordföranden klubbar beslutet som sedan protokollförs. Att röstningarna lett till 
beslut trots att de varit muntliga och i vissa fall inte särskilt tydliga, kan förklaras genom 
kombinationen av blockpolitik där politiker skapar koalitioner för att driva igenom sina förslag och 
den strukturella förutsättningen att nämnderna är sammasatta med en individs övertag för den 
politiska majoriteten.  

Observationerna har visat att det framför allt i en nämnds målprocess har funnits tydliga inslag av 
blockpolitik, då majoritetens och oppositionens respektive målförslag här har ställts mot varandra. 
För detta kan förklaringsgrunden vara att den här nämnden hade ansvar för den mest övergripande 
verksamheten i kommunen och dessutom var den enda process där målarbetet tydligt lyftes fram 
som ett allmänintresse genom att den belystes i lokaltidningen. Däremot var det även så att såväl 
majoritets- som oppositionspolitiker här var måna om att lyfta fram att de i slutändan var överens av 
fyra av de fem målförslagen och att det alltså var lite som skiljde dem åt. Det här kan förstås utifrån 
Sundins (2006) resonemang om att den politiska arbetsprocessen i grunden syftar till att ta fram 
lösningar som har ett brett politiskt stöd och därmed en stark förankring bland kommuninvånarna. 

Ett annat exempel har visat politiker som, trots att de från tjänstemannasidan beskrivits som 
ointresserade av målarbetet, angett inriktning på målen genom att byta ut ett av 
tjänstemannaförslagen mot ett mål som de ansåg viktigare. Det här agerandet förklarades av 
politikerna själva med att deras mål berörde något som ansågs viktigare bland kommunmedborgarna 
(OBS 13). Den här prioriteringen kan förklaras av kommunorganisationens förutsättning att 
politikerna har rollen som allmänhetens företrädare (SFS 1974:152). 

5.2.2. Ageranden i strid med modellen 
Trots normen om hur arbetsfördelningen bör se ut och trots att kommunens målstyrningsmodell 
legat i linje med denna norm, har empirin ändå visat exempel på att individer agerat i strid med 
detta. 

En tjänstemannaindivid har till exempel lyft fram egna målförslag utöver de som politikerna initierat 
och sett till att politikernas underlag kompletterats med tilläggsinformation kring just de målen. 
Ytterligare ageranden som kan ha påverkat politikerbesluten är när individer på tjänstemannasidan 
tydligt uttryckt egna åsikter om vilka målförslag de föredragit. Andra exempel har visat tjänstemän 
som försvagat politikernas roll som målsättare genom att särskilt poängtera att de inte tagit fram fler 
alternativ än det antal mål som ska sättas, skämtsamt lyft fram förhoppningen att politikerna väljer 
dessa förslag samt argumenterat emot de målförslag som initierats från politikerna. Att ovanstående 
ageranden varit möjliga kan förklaras dels av att rollfördelningen mellan kommunala tjänstemän och 
politiker ofta är oklar, något som poängteras av både Liguori, Sicilia, & Steccolini (2009), Bartholdsson 
(2007) och Svara (2001), dels av Bartholdsons (2007) resonemang kring att tjänstemän på olika sätt 
kan bidra till en ökad politisering av sin roll. Kopplingar kan också göras till Merchant och Van der 
Stede (2012) samt Becker och Connor (2003) som lyfter fram att individer i den här typen av 
organisationer ofta har ett starkt inre driv för verksamheten och ett beteende som präglas mycket av 
deras egna värderingar.  

En annan förklaringsfaktor kan vara att politiker ofta ger tjänstemän stora påverkansmöjligheter 
(Bengtsson, 2012); i en nämnd visade studien till exempel att politikerna delvis engagerade sig i 
målarbetet genom egna målförslag, men framför allt genom en önskan att förstå de mål och det 
arbete tjänstemännen planerat. Längre fram i processen verkade politikerna ha en stor tillit till och 
förtroende för tjänstemännens arbete, något som kan exemplifieras med kommentarerna: ”Det där 
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kan ni bättre än vi.” och ”Vi får lita på er.” Någon beskrev det också som en typisk sådan fråga 
politiker inte ska in och peta för mycket. (Politiker, OBS 11).  

I några processer har det varit tydligt att också politikerna tagit ansvar för arbetet med 
beslutsunderlagen. Ett exempel är i en nämnd där mycket av politikernas uppmärksamhet, under 
hela processen, ägnades åt hur underlagen formulerades. I en annan nämnd handlade stor del av det 
avslutande politiska mötet om en formuleringsfråga när det diskuterades på vilken nivå två av målen 
skulle sättas. När politikerna i en annan nämnd bytte ut ett av tjänstemännens mål tog den ansvariga 
tjänstemannaindividen till sig det här, men utan att för den sakens skull släppa ifrån sig ansvaret. 
Istället uttrycktes att ”Jag har inte lyckats formulera ett mål på området, så då känner jag att jag 
behöver hjälp.” Något som från politikerna bemöttes som en självklarhet med kommentarer som ”Ja 
det ska vi göra och det står vi för.” ”Absolut!” (OBS 13). Även det här är ageranden som kan förstås 
utifrån otydlig rollfördelning mellan tjänstemän och politiker (Liguori, Sicilia, & Steccolini, 2009; 
Bartholdsson, 2007; Svara, 2001). Det kan även förklaras av att politikerna är ansvariga för besluten, 
alltså målen, inför kommunmedborgarna (SFS 1974:152) och att det då är naturligt att de engagerar 
sig för att få bra beslutsunderlag vilket här är välformulerade målförslag. 

5.3. Beslutsprocessen 
Hur individerna agerat för att påverka själva beslutsprocessen är ytterligare en aspekt av deras 
påverkan på besluten om mål och delmål. Den här aspekten delas nedan in i hur individer påverkat 
andras möjligheter att vara förberedda vid beslutstillfällena och hur de påverkat den tid som lagts på 
målärendena. 

5.3.1. Ageranden som påverkat andras möjlighet att vara förberedda 
Flera tjänstemannaindivider har varit måna om att ge politikerna möjlighet att förbereda sig genom 
att se till att underlagen skickats ut i tid. Den här möjligheten har uppskattats av enskilda individer på 
politikersidan som bland annat uttryckt att ”Det är lätt att vara politiker här.” eftersom underlagen 
med all information sänds ut i förväg så att man kan läsa in sig. (Samtal med politiker i samband med 
OBS 14). Att tjänstemännen arbetat på detta sätt kan dels förklaras av att det ingår i deras 
arbetsuppgifter som de har en avsatt arbetstid för, dels av att de i likhet med Bengtssons 
(2012)beskrivning verkar till fördel för det demokratiska systemet. 

Andra exempel har visat att det även förekommit att individer inte skickat ut underlag i tid, vilket 
kanske kan förstås utifrån det moderna arbetslivets förutsättningar där många arbetsuppgifter 
konkurrerar under en begränsad arbetstid. En annan tänkbar förklaring kan vara att detta är en del 
av de mikropolitiska processer som Watson (2006) hänvisar till, eller kanske att det är ett sätt för 
tjänstemän att bidra till en ökad politisering av sin yrkesroll, om än utifrån en annan faktor än de som 
Bartholdsson (2007) beskriver.  

Det har hur som helst framkommit att individer på politikersidan reagerat då de inte getts möjlighet 
att vara förberedda. Ett exempel är genom att kräva mer tid till processen: ”Jag ämnar inte fatta 
beslut idag. Eftersom inga handlingar har varit med ut har vi inte kunnat läsa och ta det i 
partigrupperna, då måste vi ju ta tillbaka det och diskutera det.” (Politiker, OBS 5). Det här kan 
naturligtvis förklaras av att individer i politikerrollen vill ha tid att göra ett bra arbete eftersom de är 
ansvariga inför allmänheten för besluten (SFS 1974:152) och att de som Sundin (2006) beskriver är 
del av en process som syftar till att hitta lösningar med en stark förankring bland kommuninvånarna. 
Att just den individen som citerats ovan tryckte på nödvändigheten av att lägga mer tid på 
målärendet kan också ha en delförklaring i att det var en politiker med stort ansvar för kommunens 
verksamheter och därtill en av få avlönade kommunpolitiker. Individen hade därmed delvis andra 
sporrar och förutsättningar än politiker i allmänhet att lägga tid på målärendet. 
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5.3.2. Ageranden som påverkat den tid som lagts på målarbetet 
En individ har särskilt aktivt påverkat vilken tid som ägnats åt hela Mål 2015-processen. Detta har 
gjorts genom att sätta tidsramarna för processen och på olika sätt försöka påverka övriga individer 
att hålla dessa. Individen har emellanåt uttryckt en viss frustration över att känna sig ”tjatig” och 
behöva ”jaga” sina medarbetare för att hålla tidsramarna, få in underlag till kvalitetskontrollerna och 
så vidare. Emellanåt har det här verkat leda till att individen känt en viss uppgivenhet inför 
målarbetet, men den har hanterats genom sättet att tänka på motgångar i processen med att ”man 
får inte ta det personligt”. Individen har också fått bekräftat från andra i organisationen att det här är 
en roll som behövs, till exempel vid målforumet då flera tjänstemän uttryckte att de behövde någon 
som påminde dem om hur de låg till i målarbetet. Att den här individen påverkat i så stor 
utsträckning, trots att det emellanåt upplevts som betungande, förklaras av det ansvar personen haft 
i sin roll som kvalitetschef och processledare. 

Andra individer har påverkat den mötestid som lagts på målarbetet. Ibland genom att snabba på 
processen: ”Då går vi raskt över till mål två och där har jag inte antecknat en enda korrigering, har 
ni? [...] Då tar vi mål tre” (Ordförande, OBS 7). Att vissa individer påverkat på detta sätt kan förklaras 
av att de varit nämndsordförande och i den rollen varit ansvariga för att dagordningen hålls och att 
hela mötesprocessen avslutas inom rimlig tid. Något som blir viktigt sett utifrån de strukturella 
förutsättningarna att målärendena ofta varit ett tidssatt ärende bland många andra under flera 
timmar långa sammanträden.  

Individer har också bidragit till att förlänga mötestiden och riskera att sänka de övriga individernas 
engagemangsnivå genom att låta mötesdiskussionerna dra iväg utanför målärendena. Detta är en 
påverkansmöjlighet som i teorikapitlet framhävdes i Watsons (2006) beskrivning av Garbage-Can-
teorin, men som också påstods hållas tillbaka av kommunorganisationernas byråkratiska 
mötesprocesser. När dessa ageranden har förekommit i studien har de i flera fall ignorerats av övriga 
mötesdeltagare och diskussionen har snart varit fokuserad igen. Att de i andra fall har tillåtits ta 
större utrymme kan förklaras med att de då har initierats av individer som dels varit tongivande i 
gruppen, dels innehaft ordföranderollen. Att dessa individer introducerat bredare diskussioner 
behöver inte bero på att de varit mer ofokuserade än någon annan. Det kan också förklaras av att de 
i sin roll är talesperson för flera individer och att de eventuellt har större input än de andra 
mötesdeltagarna, både från allmänheten och från andra politiker. 

Ett annat agerande som påverkade beslutsprocessen och den tid som lades på denna var 
arbetssättet att återanvända mål från tidigare år. Att ha ett mer långsiktigt mål som löpte på år efter 
år gjorde att de inblandade individerna redan kände till målen och därför kunde lägga mindre tid på 
processen. Det här exemplifieras av en av studiens observationer där politikerna, efter att de avslutat 
en kort och effektiv behandling av målen, ursäktande berättade att ”Då har vi ju gått igenom målen 
förut, så att..” ”Ja, det är ju inga nya grejer det här.” (OBS 4). Agerandet att arbeta på detta vis kan 
förklaras av den här typen av organisationers målträngsel (Merchant & Van der Stede, 2012; 
Rombach, 1991) och av särdragen att inte kunna välja sina uppdrag samt att ha ansvar för en mängd 
olika områden (Sundin, 2006). 
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6. Slutsats 
 
Målstyrda arbeten är vanliga i kommunorganisationer, men innebär ofta problem. Problemen har i 
tidigare forskning beskrivits med att målen är för många, för otydliga och motstridiga samt att de 
därtill är svåra att mäta och följa upp. Målstyrning och den NPM-rörelse som ofta beskrivs som en 
bakomliggande faktor till målstyrningens stora genomslag, har också kritiserats som olämplig mot 
bakgrund av hur de påverkar den demokratiska aspekten i politiskt styrda organisationer. Den här 
studien har fokuserat på hur individer i kommunorganisationer påverkar beslut om mål och delmål 
under målstyrda arbeten. En vidareutvecklad Garbage-Can-teori har använts för att under en 
fallprocess titta närmare på denna påverkan och den sociala värld där den ägt rum. Praktikteoretiska 
resonemang har sedan använts för att förklara varför denna påverkan sett ut som den gjort. Nedan 
presenteras de slutsatser studien lett fram till. Därefter följer praktiska tillämpningar och etiska 
aspekter kopplade till studien, några förslag till vidare forskning ges också. 

Studien har visat att individer i målstyrda kommunorganisationer påverkar beslut om mål och delmål 
genom att argumentera för olika problem och lösningar och agera med skiftande tidsinsats och 
engagemang. Detta i sin påverkan av målförslagen, arbetsfördelningen och beslutsprocessen:  

 Målförslag påverkas genom hur målområden väljs, hur målen formuleras och var 
ambitionsnivån på målen läggs.  
 

 Målprocessens arbetsfördelning mellan tjänstemän och politiker påverkas både genom 
ageranden som ligger i linje med uppsatta normer och ageranden som strider mot dessa. 
 

 Beslutsprocessen påverkas genom ageranden som inverkar på andras möjligheter att vara 
förberedda i arbetet och genom ageranden som på olika sätt styr den tid som läggs på 
målarbetet. 
 

Att påverkan ser ut på detta sätt beror enligt vår studie på att den, tillsammans med den sociala värld 
där den ägt rum, är en del av en ömsesidigt grundläggande helhet. Den sociala verkligheten är 
formad av flera strukturella och politiska förutsättningar som både påverkas av individerna och som 
påverkar dem: 

 En målstyrningsmodell både guidar och begränsar individernas möjligheter, liksom även de 
kommunala mötesprocessernas utseenden gör. 
 

 Kommunorganisationers särdrag har betydelse; till exempel den begränsade ekonomin och 
den frustration detta kan leda till. Vilken typ av verksamhet man ansvarar för, och dess 
regleringar och sammarbeten, spelar också in då det både påverkar graden av målträngsel 
och i vilken omfattning man har problem med mätning, uppföljning och koppling till 
övergripande mål/vision. 
 

 Några olika roller har också framstått som särskilt viktiga för individernas påverkan: Med 
roller som processledare eller nämndsordförande följer både specifika ansvar och 
påverkansmöjligheter. Med en politikerroll påverkas individen av att vara allmänhetens 
företrädare och av att verka i processer som syftar till att ta fram lösningar med brett 
politiskt stöd och stark förankring bland kommuninvånarna. Agerandena påverkas också av 
till exempel blockpolitik, nämndssammansättning och av om individen är avlönad eller 
fritidspolitiker. Ageranden från individer i tjänstemannarollen påverkas bland annat av deras 
arbetstid och ett modernt arbetslivs förutsättningar. Det påverkas också av i vilken grad de 
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bidragit till en ökad politisering av sin roll och i vilken utsträckning de verkar till fördel för det 
demokratiska systemet. 
 

 De målstyrda kommunorganisationernas norm om arbetsfördelning mellan tjänstemän och 
politiker påverkar också individernas ageranden, liksom att rollfördelningen mellan dessa 
båda grupper ofta är oklar. Även individernas starka inre driv för verksamheten, deras 
förmåga att ta till sig organisationens mål som sina egna och egenskapen att deras 
beslutsbeteende i stor utsträckning beror av deras personliga värderingar påverkar hur 
individerna agerar. 

Att det här är angelägna resultat att förmedla beror på den helhetsbild av målstyrda 
kommunorganisationers komplexitet som skapats genom det praktikteoretiska perspektivet. Genom 
att gå bortom målstyrningsforskningens tekniska fokus på problem med målträngsel och 
målformuleringar och istället kombinera detta med forskning om kommunorganisationers 
förutsättningar och särdrag samt individers roller, egenskaper och ageranden i beslutssituationer har 
ett forskningsbidrag kunnat ges: En ökad förståelse för de skiftande förutsättningar som ryms inom 
en och samma kommunala målstyrningsprocess och hur dessa förutsättningar, i praktiken, hanteras 
av de många individer som är inblandade. 

6.1. Praktiska tillämpningar 
Då studien visat att individers påverkan på målarbetet i hög grad påverkas av förutsättningarna och 
att dessa skiftar mellan olika nämnder kan det diskuteras om inte en använd målstyrningsmodell 
också i högre grad borde anpassas här efter. I det aktuella fallet hade den minsta nämnden fått 
förutsättningen att det räckte med ett mål. Men frågan är om inte andra nämnder också skulle 
behöva viss specialbehandling för att utföra ett bättre och mer engagerat målarbete. Till exempel 
kunde organisationen som helhet agera för att hjälpa de kommungemensamma nämnderna att få 
mer samspelta krav från sina olika sammarbetspartners och i de nämnder där lagregleringen är som 
hårdast skulle kanske mer tid behöva läggas för att hinna med att utföra ett målarbete där visionen 
snarare än verksamheten står i fokus. 

Studien har också visat att olika arbetsgrupper fokuserat på olika aspekter av målarbetet. I vissa 
grupper har valet av mål varit det som fått mest uppmärksamhet, medan andra grupper fokuserat 
mer på de specifika formuleringarna eller på hur mätningar och uppföljningar av måluppfyllelsen 
skulle kunna göras. Här kan vi se att fler tillfällen för gemensamma dialoger kring målarbetet skulle 
kunna vara ett sätt att bredda perspektivet på de egna målen och få en ökad kvalitet på samtliga mål. 
Att ha ytterligare målforum när alla grupper hunnit en bit in i sina processer vore ett exempel för den 
aktuella organisationen. Likaså att öppna kvalitetskontrollerna för fler deltagare. Som det sett ut har 
kvalitetskontrollen varit en begränsad grupp vars arbete troligen skulle förenklats av att ha 
åtminstone en representant för varje inblandad målprocess närvarande. Då skulle en mer direkt 
dialog kring målens olika kvalitetsaspekter kunna föras, vilket skulle kunna öka kvaliteten och även 
spara jobb för kvalitetschefen som nu ska agera mellanhand.  

Att ha kvalitetskontrollen som en angelägenhet helt på tjänstemannasidan är också något som kan 
ifrågasättas. Vi har i studien sett att individer på politikersidan upplevt kvalitetskontrollen som en 
maktkälla som man måst lämna ifrån sig sitt arbete till för bedömning, något som potentiellt kan 
minska politikernas engagemang för målarbetet. Om även politikerna istället gjordes delaktiga i det 
här arbetet skulle de kanske få en ökad förståelse för hur de kan hantera kvalitetsaspekterna och 
även få ett ökat engagemang för målarbetet som helhet genom att de görs delaktiga i hela 
processen. 
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6.2. Etiska och samhälleliga aspekter 
När det gäller beslutsprocesser i kommunorganisationer har tidigare studier lyft fram att 
rollfördelningen mellan tjänstemän och politiker är en viktig aspekt ur ett demokratiperspektiv: Om 
det inte är politiker som fattar besluten finns heller inte samma möjlighet för kommuninnevånarna 
att påverka dessa. Ytterst är den kommunutveckling som målarbetet ger alla invånares angelägenhet 
och ett visionsarbete behöver därför nå ut till och engagera så många som möjligt. Med den 
representativa demokratin som kommunernas styre bygger på, är det viktigt att politikerna är 
lyhörda för invånarnas synpunkter och att de förmedlar dessa genom ett engagerat deltagande i 
målarbetet. För att öka engagemanget för målarbetet så att fler känner sig delaktiga och 
sannolikheten att uppnå visionerna ökar skulle även allmänheten kunna uppmuntras att lämna 
förslag till mål. En annan idé vore att kommunorganisationen utmanade andra att sätta egna mål 
utifrån visionen. Det skulle till exempel kunna vara idrotts-, fritids- och näringslivsföreningar, 
skolklasser etcetera. På så vis skulle mer kunna bli gjort för att uppnå visionen och 
kommunutvecklingen skulle få det breda engagemang arbetet egentligen kräver. 

En annan fråga som vi reflekterat över under arbetets gång har varit de påverkans- eller 
maktmöjligheter som rollerna som nämndssekreterare och -ordförande ger. Medan sekreterarrollen 
innehafts av tjänstemän har ordförandeposten varit vikt för huvudrepresentanten för den politiska 
majoriteten. Vi frågar oss varför det är så? Sekreterarrollen kan motiveras som en tjänstemannapost 
i och med den arbetsbelastning den innebär, men genom sekreterarrollen får tjänstemannen också 
potentiell makt över beslutsprocessen. Med makten över det skrivna ordet kan individens 
formuleringar betyda mycket för nämndernas beslut. Vi har sett att om underlagen upplevs som 
kompletta och tillgängliga i god tid ger det politikerna bättre förutsättningar att utföra sitt uppdrag 
på ett bra sätt. Och vice versa.  

Att ordföranderollen innehas av den politiska majoriten kan också ifrågasättas. Under studien har vi 
sett att makten att styra mötestiden och fördela ordet har betydelse för de andra individernas 
möjligheter att påverka. Om ordföranden är en saklig individ som koncentrar sig på att styra samtalet 
så fungerar mötet bra. Men om ordförandeposten istället innehas av någon som både har starka 
egna åsikter och får input och förtroende från flera andra håll, kan situationen bli en annan: 
Personen kan få svårt att inte ta över debatten genom att ge sig själv längre talartid eller att missa 
mer tillbakadragna individers vilja att yttra sig. Vi kan fråga oss om det inte vore mer demokratiskt att 
ha en tjänsteman på den här posten, då den kanske lättare skulle kunna koncentrera sig på själva 
ordförandeskapet. Den ledande majoritetspolitikern skulle då fullt ut kunna ägna sig åt sitt politiska 
arbete, men på samma villkor som övriga. 

6.3. Förslag till vidare forskning 
Utifrån vår studie och de slutsatser vi kunnat dra vill vi föreslå några vidare forskningsområden. Att 
än mer koncentrera studien kring de enskilda individernas påverkan vore intressant, men möjligt 
främst genom längre studier där mer tid kan läggas på att förstå varje studerad individ. Det skulle 
kunna göras både genom att följa dem under en större del av beslutsprocessen och att komplettera 
observationerna med intervjuer kring hur de själva upplevt aktuella situationer och sin påverkan på 
dessa.  

Att studera ett visionsarbete över längre tid och se hur det utvecklas vore också en intressant, men 
tidskrävande ingång. En sådan studie skulle kunna sätta individernas påverkan i ett större 
sammanhang då skiften över tid i vilka som deltagit och hur förutsättningarna förändrats i det 
målstyrda arbetet skulle kunna hjälpa till att belysa och förklara de enskildas påverkan. Att göra 
studien smalare genom att omfatta färre nämnder och därmed färre individer vore också ett sätt att 
ge möjlighet till fördjupning. Dock tror vi i så fall på att välja ut nämnder med olika förutsättningar för 
att ändå kunna se hur olika typer av förutsättningar påverkar individernas ageranden.  
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Bilaga 1 – Individuella reflektioner kring vårt lärande 
 

Anna Karlsson 
Vårens examensarbetesprocess har varit en blandning av kontakter med en komplex och spännande 
organisation samt en frustration över hur intresset skulle kunna överföras till ett vetenskapligt arbete 
anpassat efter högskolans krav. 

Kommunorganisationer och den typ av visionsarbeten som varit i centrum under det här arbetet 
väckte mitt intresse långt före exjobbsterminen och initialt upplevde jag att den största utmaningen 
var just att omvandla det egna intresseområde till något vetenskapligt förankrat och att skriva om 
ämnet på ett sätt som passar den akademiska mallen. Framförallt metodkapitlet kändes för mig som 
ett långt och krångligt ”förarbete” till själva kärnan, att få vara på plats i organisationen och lära mig 
mer om hur de arbetar där. 

Jag har svårt att sätta fingret på vilka faktakunskaper jag förvärvat under exjobbsprocessen, men det 
mest uppenbara är nog den gamla klyschan att jag fått ökad förståelse för hur lite jag kan och hur 
mycket som fortfarande finns att lära. Även om jag lade mycket tid i början av arbetet på att läsa in 
mig på ämnet och att sätta samman och förstå den teoretiska referensramen har det hela tiden känts 
som att det finns så mycket mer jag borde sätta mig in i och mer som borde läsas ”senare”. Kanske är 
det delvis därför som jag under hela arbetets gång har haft svårt att själv bedöma kvaliteten på 
arbetet och för det varit beroende av såväl diskussioner med Christian som feedback från vår 
handledare, examinator och organisationen. Jag tror att jag hade upplevt det som mindre stressande 
om jag hade kunnat känna större tillit till prestationerna under arbetets gång. 

Som jag ser det började analysarbetet med att empirimaterialet delades upp och att vi var för sig 
försökte kategorisera det. Därefter arbetade jag självständigt utifrån underlagen med att formulera 
text till kapitlet. Det här var en fas som jag tyckte kändes särskilt hopplös och då jag upplevde att det 
fanns förskräckande få vettiga kopplingar att göra. Några saker hjälpte mig att komma framåt: Dels 
att gå tillbaka och arbeta igenom texten i metodkapitlet. Det gav både distans till empirin, ett 
förtydligande av vad vi faktiskt gjort och en påminnelse av att utifrån studieupplägg och 
förutsättningar inte ha så höga förväntningar om att hitta storartade resultat och sanningar, utan 
istället ett precis så komplext, spretigt och svårtolkat material som jag upplevde att vi hade. Att 
sedan även arbeta igenom texten i teorikapitlet fräschade upp mitt minne av de studier och annan 
litteratur referensramen byggde på, vilket gjorde det lättare för mig att se vilka kopplingar som 
kunde göras mellan teori och empiri. Att slutligen också diskutera analysen med Christian gav 
lugnade besked om att det nog var ett riktigt spår. 

Jag tycker att min arbetsbelastning under exjobbet har känts rimlig och ungefär som jag föreställt 
mig; en relativt jämn belastning över hela terminen men med en extrainsats som var förväntad under 
de sista veckorna innan slutinlämning. Att ta eget ansvar för ett arbetes genomförande och att 
planera min tid är något jag är van vid och inte upplever som någon svårighet. Svårigheten för min 
del är snarare att släppa ifrån mig och dela ansvaret med någon annan. I det här arbetet tror jag att 
svårigheten har kommit sig dels av den positiva aspekten att jag haft ett stort engagemang för 
arbetet och tyckt att mycket av det varit roligt, men också av negativa aspekter som kontrollbehov 
och prestationskrav. Att vid behov inta en arbetsfördelande roll snarare än att ta på mig mer jobb för 
egen del är något jag ser som ett definitivt förbättringsområde hos mig själv. I synnerhet med tanke 
på den managementinriktning jag valt på min utbildning och mitt intresse av att såsmåningom ha en 
yrkesroll med möjligheter till övergripande och strategiskt arbete, något som jag tänker ofta går hand 
i hand med ett visst ansvar för att fördela det arbetet. 
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Min upplevelse av arbetsfördelningen under exjobbet är att jag och Christian gemensamt fört 
inledande diskussioner kring ingång i ämnet, problemformulering och syfte. Att vi tillsammans sökt 
och tagit in litteratur till teorin samt diskuterat teorikapitlet och dess innehåll. Empiriinsamling så 
som dokumentgranskning, samtal och huvuddelen av observationerna med tillhörande efterarbete 
liksom diskussioner kring analys och slutsatser upplever jag också som till största delen gemensamma 
insatser. Huvudsakligt ansvar för att söka och ta in fakta kring vetenskaplig metod samt att ange 
innehåll i metodkapitlet anser jag har legat på Christian, däremot anser jag mig ha haft huvudsakligt 
ansvar för att hålla kontakt med organisationen och boka möten samt att ange innehåll i empiri-och 
analyskapitlet. Upplevelsen är att jag även stått för rapportens textskrivande, textredigering, bild- 
och layoutarbete. 

Efter slutseminariet beslöt jag och Christian att dela på oss, då jag var angelägen om att gå vidare 
med arbetet och utveckla det ytterligare. Detta grundade sig i att jag då fortfarande inte var riktigt 
nöjd med kvaliteten på arbetet, att jag tyckte att det var för brett och ofokuserat och att jag överlag 
drivs av att vilja prestera resultat som både jag själv och andra upplever som mer än godkända. När 
jag bestämt mig för att fortsätta arbetet fick jag tips av examinatorn om praktikforskning och även 
artiklar på detta område av såväl examinator som handledare. När jag satte mig in i artiklarna 
upplevde jag att det praktikteoretiska perspektivet hade en tydlig koppling till vår studie och att vi 
redan nosat vid det utan att kunna formulera det. Inledningsvis var det ändå svårt att se hur denna 
nya teori skulle kunna vävas in i arbetet och jag oroades över att göra för stora förändringar. 
Efterhand har jag ändå tyckt att det här perspektivet hjälpt till att skapa en tydligare struktur på 
arbetet och att se vilket material som varit mest relevant att lyfta fram. Jag är glad att jag fortsatte 
kämpa med kompletteringarna eftersom jag tycker att det har förbättrat arbetet och i slutändan 
gjort mig mer nöjd med resultatet. 

Christian Silva 
Inledningsvis så flöt tankarna kring vilken typ av uppsatts vi var intresserade av att skriva. Vi har båda 
färdigheter i kvantitativa undersökningsmetoder efter avslutad kurs Undersökningsmetodik på 7,5 
HP. I ett av huvudmomenten fick vi ta fram och utveckla en frågeenkät samt ställa noggrant 
granskade frågor till en målpopulation som sedan ledde till chi-två-test, regressionsanalys och så 
vidare. Det hade kanske varit ett naturligt val att välja en sådan undersökning med tanken på vår 
kunskap. Något som våra lärare för Metod- och Examensarbetskursen också lyfte fram.  
Men vi bestämde oss för en kvalitativansats vilket inte var helt främmande då jag tidigare hade skrivit 
en light version av en c-uppsats med den metoden. I det kvalitativa arbetet som har arbetats fram 
förekommer också kvantitativa inslag. Båda metoder ser jag som mycket spännande och områden jag 
vill lära mig mer. 

Jag träffade min kollega Anna i samband med andra gemensamma kurser och fick då uppfattningen 
att hon verkade vara en underbar, trevlig och ambitiös person vilket sedan visade sig vara en korrekt 
bedömning. Vi inledde samarbete med att diskutera vad som har varit givande och intressant i 
tidigare kurser. Båda kom ganska så snabbt fram till att det var målstyrning, beslutsteori och 
människorna i organisationer som tilltalade mer än något annat av det vi har läst. Det har varit 
mycket givande att arbeta med dessa tre. Efter flertal sökningar i olika sökverktyg så fann vi att 
individers påverkan inom målstyrning och beslutsteori inte var ett så väl utforskat område inom 
offentliga sektorn. Sökningen förde också våra tankar vidare till tidigare seminarium i gemensamma 
C-kurs där Cohen och Olsen GBC-modell introducerades som ett adekvat analysverktyg för att 
försöka få förståelse för komplexa beslutssituationer. 

Några faktorer till varför vi gjorde en fallstudie inom den kommunala sektorn berodde på att vi ville 
studera en komplexmiljö med ett komplext verktyg och att studiens valda kommun upplevde att 
målprocessen var i behov av granskning och utveckling. Tillvägagångssättet enligt min uppfattning 
har sett ut på följande vis: 
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Jag har lagt störst vikt vid sökning av artiklar och tagit fram information om undersökningsmetoder vi 
vill jobba med. Anna har självfallet godkänt och varit högst delaktig i sökandet och i dessa beslut. Hon 
har också lagt mycket arbete i att skriva text med såklart min påverkan och godkännande. Båda har 
lagt ned mycket tid och engagemang i denna uppsats där våra familjer har haft ett otroligt 
överseende med långa arbetsdagar. 

Framtagandet av metod har också varit en intressant upplevelse då det finns så många angreppssätt 
som induktivt, deduktivt, hermeneutiskt, abduktiv och så vidare, alltså en uppsjö av olika synsätt. 
Under studiens gång växte det fram arbetssättet vi använde oss av och den studie vi hade för avsikt 
att skriva. Att genomföra observationer, trianguleringar har varit tidskrävande men ändå fantastiskt 
lärorikt. Under metodkursen fick vi flera goda råd, bland annat att välja en högre beaktad forskare 
inom undersökningsmetoden man vill jobba med och sedan vara någorlunda konsekvent i 
tillvägagångssättet och refererandet. 

Att få möjligheten att utföra en studie inom den offentliga sektorn är något som jag uttryckligen 
uppskattar högt. Det har utvecklat min förståelse för kommunal verksamhet och organisation. Att få 
träffa alla fina människor som jobbar för att invånarna i denna kommun ska känna sig trygga och 
stolta i sin valda kommun är ett viktigt intryck för mig. Förståelse och lärdomar jag bär med mig av 
processen har varit av både formell och informell art. Det har varit motiverande att få jobba med 
Vision 2030 arbetet och dess målprocesser. Hur målen har tagits fram, hur individer argumenterat 
för etappmålen och framförallt hur individer påverkar har varit riktigt spännande och intressant 
studieområde att få följa upp. Den kommunala verksamheten är i grund och botten av byråkratisk 
karaktär men organisationen har också liknelse med den privata sektorn som NPM teorin förespråkar 
vilket också var roligt att bevittna. Att kunna söka, utveckla olika teorier, metoder och 
tillvägagångsätt för att förklara de fenomen som hen tycks se i praktiken eller inom teorin är 
fundamentalt i utförandet av arbetet som jag ser det. 

Hur objektiva kan vi människor vara när vi aktivt väljer teorier, undersökningsmetoder och söker 
tidigare forskning inom till exempel samhällsvetenskaplig/företagsekonomisk grund?  
En viktig lärdom för mig och kanske svar på frågan är det vetenskapliga förhållningssättet där vi har 
förväntats vara stringenta och följa en tydlig vetenskaplig ram som har granskats och kontrollerats av 
kunniga adjunkter inom företagsekonomi vilket kan motsvara en viss objektivitet.  
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Bilaga 2 – Observationsöversikt 
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Bilaga 3 – Observationsmall 

 Datum/tid/Plats:     

  

Observatör:   

X/X 2014, klockan XX.XX - XX.XX, Stadshuset, Rum X Xx, Xx 

Mål-arbete:     Antal deltagare:   

Sammanträde i X-Nämnd eller X-AU  Nämnden: X ord., X ers. Övriga: X 

 

  Observations nr:  X/19 

 
 

Deltagare: En skiss över möteslokalen och de olika individernas placering i rummet. Exempel:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mötesgång: En beskrivning av hur vi togs emot och hur vi lämnade mötet. Hur mötet/målärendet 

var upplagt och lite om vilka diskussioner som fördes, utförligare om vi inte gjort ljudupptagning.  

 
Transkribering: Vid ljudupptagning under målärendet renskrevs dialogen här.  

 
Individernas agerande: Beskrivning individ för individ av vad vi uppfattat i form av gester, 

tonfall, engagemang med mera. 
 
  

Ordförande (M) 

Kommunchef 

Oppositionsråd (S) 

Ledamot 3 (MP) 

(Chef Sektor D) 
(Observatör 2) 

Kvalitetschef 

(Observatör 1) 

Sekreterare 

Ersättare för 
ledamot 2 (MAP) Ledamot 1 (C) Ny tjänsteman, 

blivande sekreterare 

Chef Sektor A 
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Bilaga 4 – Målmall 
 
 

NÄMNDSMÅL 
 

Så här vill vår nämnd år 2015 bidra till Vision 2030: 
 

Xx-Nämnden 
 

 

 

Mål X för 2015  
 

 
 

 

 

Fokusområde 
 

Till vilket/vilka fokus-områden är 
målet kopplat? Förklara varför 
målet kopplas till respektive 
fokusområde. 
 

 

Byggsten  
 

Bakgrund/motivation 
 

Varför väljer vi detta mål? Ange 
bakgrund, sammanhang, 
eventuellt långsiktiga mål som 
detta mål utgör ett etappmål av. 
 

 

Samarbetspartner/förvaltning  
 

Realism 
 

Ange om målet är realistiskt i 
förhållande till bl a budget. 
 

 

 

Mätbarhet 
 

Så här kommer vi veta att målet är 
uppfyllt. 
 

 

Ansvarig  
 

 

  



45 
 

Bilaga 5 – Analysmall 
 
De empiriska resultaten från undersökningen visar följande individpåverkan på Xx-nämndens mål: 

Påverkan på målen genom problem 
Individerna kan påverka genom att belysa olika problem de vill lösa med hjälp av målarbetet, eller 
att rikta in sig på olika ”problem” med själva målutformningen som formulering, mätbarhet osv. 
De kan också påverka den koncentration som läggs på målet under mötet, t.ex. genom att ta upp 
andra, mer eller mindre orelaterade, saker. 

 Problem med målformuleringen: 

 Problem med målets innehåll: 

 Andra problem i samband med målärendet: 

Påverkan på målen genom lösningar 
Individerna kan påverka genom att lyfta fram olika typer av lösningar. 

 Lösning om vad målen ska innehålla: 

 Lösning genom hur målet formuleras: 

 Lösningar kring hur arbetet att nå målen ska utföras: 

Påverkan genom tid  
Individerna kan påverka genom att lägga olika mycket tid på målarbetet och genom att styra vid 
vilken tidpunkt målärendena behandlas. 

 Påverkan av den tid som läggs på målarbetet: 

 Påverkan av när under ett möte målen tas upp: 

 Andra sätt på vilka tiden påverkar målarbetet: 

Påverkan genom engagemang 
Individerna kan påverka genom starkt eller svagt engagemang för olika aspekter av målarbetet. 

 Påverkan genom engagemang för hur målprocessen organiseras: 

 Påverkan genom ett aktivt engagemang under målärendena: 

 Påverkan genom passivitet/fokus på annat (t.ex. skämt) under målärendena: 

 
Att påverkan skiljer sig åt kan delvis förklaras med hjälp av: 

Möjligheternas fönster 
Trots att vi studerat en målprocess i en kommunorganisation med en gemensam, övergripande 
vision så skiljer sig förutsättningarna mycket åt mellan de olika nämnderna, vilket har betydelse för 
hur målarbetet utförs.  

 Möjligheter som rör kulturen/stämningen i gruppen: 

 Möjligheter som rör nämndens förutsättningar (kommunsammarbeten, lagreglering osv): 


