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Abstract

Managing a local government authority - Political
decisions ability to reach throughout the organization.

Susanne Billström

The aim of this study is to examine how an organization works with adjusting to a
problem from the top to the bottom in solving of the problem 
The study is being done during a period of 10 weeks within a local government
authority in Sweden. An audit that was carried out some years ago criticized the
organization regarding the lack of coordination between the different levels of
management, both the political and administrative. The organization attempted to
change the way it manages its planning and monitoring has not been successful.
This study investigates how these changes have been implemented throughout all
levels of the organization. 
This study concludes that changes in organizations within a government need time
when implementing changes. Local governments are regulated by laws that will have
an impact on when changes might be needed or possible. 
Other conclusions are that managing by objectives may not lead to a better
coordination between different levels of management. In fact it might lead to less
coordination.
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Sammanfattning 

Syftet med studien har varit att undersöka hur åtgärder insatta i en verksamhet får 

genomslag uppifrån och ned. Studien är genomförd under en 10 veckors period i en mindre 

kommun i Sverige, där kommunen utifrån en revision upplevt problem med ledning och 

styrning av sin verksamhet. Efter insatta åtgärder har en studie av hur dessa fått effekt i 

verksamheterna gjorts.  

En fallstudie är gjord på en enhet inom organisationen för att kartlägga hur de arbetar med 

målstyrning vilket var den metod kommunen införde som åtgärd för att förbättra ledning och 

styrning. Studiens resultat tyder på att effekterna har uteblivit på den granskade enheten, men 

att det fått effekt ned till en viss nivå i organisationen.  

Teorier kring organisationsstruktur, ledarskap och tidigare forskning kring 

maktförhållande och målstyrning i kommuner har använts för att finna möjliga orsaker till hur 

ledning och styrning får effekt ut i verksamheter. Studien visar att effekter har svårigheter att nå 

ut i verksamheter beroende på bland annat interna förutsättningarna för planering och 

uppföljning där yttre påverkan genom lagar kan försvåra kommunernas förmåga att leda och 

styra sin verksamhet. Men även att det är viktigt att låta förändringar få ta lång tid. Andra 

viktiga slutsatser studien kommer fram till är att målstyrning kanske inte leder till en bättre röd 

tråd vilket var det revisorerna efterfrågade i sin rapport. 

 

Nyckelord: förändring, ledning, målstyrning, offentlig verksamhet, politiska beslut
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Det har varit 10 intensiva och intressanta veckor med genomförande av denna studie och 
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1. Introduktion 

Studien är gjord på en arbetsmarknadsenhet i en liten kommun. Enheten är organiserad 

under en avdelning vilken direkt lyder under en förvaltning, en vanlig kommunal 

organisatorisk struktur.  

Tanken med studien är att undersöka hur politiska beslut kring åtgärder för att komma 

tillrätta med revisionskritik får effekt ned genom hela organisationen. Den granskade 

enheten är en del i en förändring när det gäller målstyrning av kommunens verksamheter.  

 

1.1 Inledning 

Arbetsmarknadsåtgärder har en stor och viktig funktion i det svenska samhället för att 

stödja arbetslinjen. Arbetsmarknadspolitiken är framförallt en statlig angelägenhet men 

kommunerna har en stor roll genom sin kompetens, arbetsgivarperspektiv, områdeskunskap 

och sitt ansvar för försörjningsstöd och insatser för att undvika ett passivt biståndstagande. 

Kommunerna är nära medborgarna och har det kommunala ansvaret för alla folkbokförda i 

kommunen. Arbetsförmedlingen har det formella ansvaret för att genomföra 

arbetsmarknadspolitiken men är stort behov av samverkan med kommunerna för att klara 

uppdraget. För att matcha arbetslösa mot lediga jobb arbetar arbetsförmedlingen enligt ett 

flöde vilket loopar tillbaka för ytterligare åtgärder där en deltagare inte lyckas få en 

anställning, se figur nedan. 

 
Figur 1: Flöde för arbetssökande hos arbetsförmedlingen. Hämtat från (Jacobson-Libietis 

& Ljungkvist, 2017, s. 20) 

Samverkan mellan kommun och arbetsförmedling sker framförallt gällande de deltagare 

vilka inte är direkt matchningsbara mot arbetsmarknaden.  

Kommunernas roll i arbetsmarknadspolitiken är inte styrd eller reglerad via lagar eller 

andra direktiv utan sker utifrån enskilda kommuners förutsättningar och problemområden, 

kommunala arbetsmarknadsinsatser ser därför olika ut i olika kommuner, det finns inga 
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gemensamma metoder eller verktyg för ledning och styrning av verksamheten även om 

vissa kommuner samarbetar kring arbetsmarknadsåtgärder. (Jacobson-Libietis & 

Ljungkvist, 2017, ss. 1-32) 

1.2 Bakgrundsbeskrivning  

Vid en revision 2010 fick kommunen kritik för bristande styrning och uppföljning vilket 

ledde till att en konsultfirma anlitades för att hjälpa organisationen att förbättras inom dessa 

områden. Revisionsrapporten lyfte bland annat fram följande kritik: Det saknas en röd tråd 

mellan den politiska ledning och tjänstemannaledningen. Men innehöll även kritik kring 

hur organisationen arbetade med styrning och uppföljning. 

Kommunen valde att anlita en konsultfirma, vilken är inte relevant för studien då deras 

arbete i sig inte granskas, för att åtgärda den kritik revisorerna redovisat. Firman hade ett 

antal olika workshops med cheferna i organisationen för att lära ut processorientrat 

tankesätt och målstyrning. (internt arbetsmaterial) 

Arbetet ledde fram till den mall för målstyrning och uppföljning vilken kommunen 

använder sig av idag. Uppföljningen sker i mallform med trafikljus vilka symboliserar om 

man uppnått önskat resultat (grönt ljus) om man är på väg att nå önskat resultat (gult ljus) 

eller om man är långt ifrån (rött ljus). (Kommunfullmäktige, 2013) 

Den studerade organisationen, Arbetsmarknadscentrum i Fagersta kommun består av ett 

antal underliggande verksamheter vilka arbetar med arbetsmarknadsåtgärder.  

Vid en granskning av verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser inom enheten 

framkommer att enheten inte använder sig av kommunens framtagna mall för sin planering 

och uppföljning. (Socialnämnden, 2017) 

Överenskommelser finns med andra aktörer inom kommunen, t ex arbetsförmedlingen, 

lokala företag och andra förvaltningar i kommunen om att utföra vissa uppdrag. (Interna 

avtal) 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur åtgärder för att bemöta kritik i en 

revisionsrapport har fått genomslag i verksamheten för arbetsmarknadsåtgärder.  

Följande frågeställningar kommer att ställas i den här studien: 

 Varför har inte konsulternas arbete fått genomslag i verksamheten? 

 Skulle implementeringen kunnat säkras upp på något vis? 

 Kan det här projektet/den här studien ge några rekommendationer till organisationen 

att arbeta vidare efter för att utveckla sitt arbete med målstyrning och uppföljning? 
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1.4 Antaganden, avgränsningar och begräsningar 

En politisk styrd organisation lyder under ett antal olika lagar där kommunen i det här fallet 

är organiserad enligt följande:  

Kommunfullmäktige är kommunens högsta ledning, beslutar kommunens skattenivå och 

budgetfördelning. Principbeslut och övergripande mål. 

Kommunstyrelsen är kommunens högsta nämnd för ledning och samordning av 

kommunens arbete, utövar uppsikt av övriga nämnders arbete. Handhar kommunens 

ekonomi. 

Övriga nämnder utför det dagliga arbetet, dessa är valda av kommunfullmäktige och fack-

eller specialist inriktade.  

Under varje nämnd finns en eller flera förvaltningar, där tjänstemän utför de dagliga 

arbetsuppgifterna.  

 

I kommunen finns även en delegationsordning (delvis styrd av kommunallagen) vilken 

reglerar handlingsfrihet inom kommunens olika organisatoriska nivåer. 

Studien gör ingen granskning eller kartläggning av organisationen i alla led den går heller 

inte på kommunallagens eller andra styrande lagars olika delar.  

 

Delegationsordning finns bakom de olika beslutsnivåerna inom kommunen men redovisas 

inte för i studien, ett visst antagande får göras kring att studiens resultat kanske inte alla 

gånger tolkas utifrån om delegationsordningen har följts eller inte, då denna inte är 

granskad i förhållande till studiens frågeställningar.  

 

Studien granskar ett snävt område av dokument, framförallt budget och bokslut då dessa är 

de tyngst styrande dokumenten inom kommunen.  

 

Studien granskar en enskild verksamhet i en enskild mindre kommun och är tillämplig på 

just denna. Kommunerna har stor handlingsfrihet att styra sina verksamheter vilket innebär 

att det sker på olika sätt.  

2. Teori 

Kring området ledning och styrning finns ett antal teorier vilka främst är baserade på den 

privata sektorns sätt att styra och leda sina verksamheter. En viss svängning sker i 

influenser vilket påverkar organisationers val av metoder för ledning och styrning. 

Offentliga verksamheter påverkas mer och mer av privata sektorns sätt att organisera sig, på 

både gott och ont. Forskning kring bland annat införande av balanserade styrkort i 

kommuner och maktförhållandet mellan politiker och tjänstemän visar ett antal svårigheter 

politiskt styrda organisationer kan möta vid införande av metoder vilka är framtagna med 

utgångspunkt i den privata sektorn. Även yttre påverkan, där staten reglerar genom lagar, 

får betydelse i politiskt styrda organisationer i och med att det kan ändra förutsättningarna 

ganska så drastiskt.  I det här kapitlet återfinns en redogörelse för hur politiskt styrda 
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organisationer påverkas av sin struktur/organisation, hur makten kan se ut och vem som 

påverkar vem. SKL, Sveriges kommuner och landsting ger regelbundet ut rapporter och 

studier vilka har sitt ursprung inom offentlig verksamhet, på det sättet har kommuner 

tillgång till gott om material ifall de vill utveckla sina verksamheter.  

 

2.1 Den teoretiska bakgrunden  

I svenska kommuner görs normalt inte många studier kring ledning och styrning däremot 

finns en del samlade erfarenheter av vilka några finns upptagna i det här kapitlet. 

Framförallt är SKL, Sveriges kommuner och landsting, en stor aktör när det gälle att samla 

organisationers erfarenheter av olika områden. Tidigare forskning kring offentlig styrning 

den här rapporten tar upp rör bland annat införande av målstyrning,  

 

2.1.1Politikens påverkan 

All makt ska utgå från folket, står det i regeringsförklaringen, vilket är tanken 

bakom att vi har folkvalda politiker i stat, kommun och landsting. Generellt finns en 

uppfattning om att politiker ska arbeta övergripande med vad-frågor i en organisation 

medan tjänstemän och professionen ska arbeta operativt med hur-frågor. Politiker ger ett 

uppdrag till tjänstemännen vilka de sedan utför. En vanlig hierarkisk indelning för 

offentligt styrda verksamheter är:  

 
Figur 2: Hierarkisk struktur i offentlig verksamhet. Fri tolkning av: (Paulsson, 2009, s. 15) 

Det är normalt sett lätt för politiska beslut att få genomslag ifall de följer den hierarkiska 

gången, vill en politisk nämnd få effekt bör den styra genom cheferna i linjen. Om ett 

område för beslut löper tvärs över organisationen blir istället effekten det motsatta för att 

styrningen inte sker i linjen där det ofta redan finns befästa processer för styrning. 

Offentliga verksamheter behöver ibland införa tvärgående beslut och hittar därför olika 

lösningar för att få effekt i dessa, t ex kan stabsfunktioner för kontroll och uppföljning 

inrättas. (Paulsson, 2009, ss. 1-16) 
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Ledarskapet i organisationen är viktigt för att nå ut med politiska beslut. Särskilt viktigt är 

att alla ger samma budskap från den politiska ledningen till enhetschefen närmast 

medarbetarna. En förutsättning för att det ska fungera är att politiken kan ge ett tydligt 

budskap. T ex kan byte av högre chef (landstingsdirektör) få stort genomslag på 

verksamheten. Organisationens storlek har betydelse för styrningen av verksamheten, i 

allmänhet är det lättare för politiker att få genomslag i mindre organisationer där de är 

närmare tjänstemännen, ibland själva kanske både tjänsteman och politiker i en och samma 

person medan de stora organisationerna med många nivåer och enheter blir mer 

komplicerade att styra. (Paulsson, 2009, ss. 16-19) 

I planeringsprocessen är tidsplaneringen en viktig framgångsfaktor, att politiska beslut 

fattas och delges i god tid till verksamheterna för att de ska hinna med att planera sin 

verksamhet. Finns det en dialog både uppifrån och ned mellan politiken och 

verksamheterna blir besluten än mer styrande för verksamheten. Uppföljningsprocessen bör 

innehålla ett antal delar för att vara verksam: resultat med tillhörande analys, återföring av 

resultatet till utförare samt avkrävande av ansvar. Saknas någon del faller ansvarstagandet. 

Uppföljning behöver även ske i närtid för att få effekt på styrningen, de gemensamma 

öppna jämförelserna mellan offentlig verksamhet i t ex Kolada (kommun och 

landstingsdatabasen) kommer för sent och sällan. Politikens efterfrågan av uppföljning och 

ansvar är en viktig framgångsfaktor för att uppföljningsprocessen ska bli effektiv, politiken 

får inte enbart vara fokuserad på framtida beslut utan behöver lägga lika mycket energi på 

att följa upp tidigare fattade beslut. 

Att mäta är att rikta medarbetares intresse mot det som mäts, vilket kan leda till en ökad 

motivering att arbeta mot ett förbättrat resultat. Andra incitament kan vara att tydligt 

kommunicera resultatet på en enhet för att väcka intresse och dialog mellan medarbetare 

och mellan medarbetare och chefer. Genom att enheter även jämför sig med andra liknande 

enheter (benchmarking inom offentlig verksamhet) kan de förbättra sig själva genom att se 

hur andra (med bättre resultat) gör. Benchmarking borde vara en bra metod för offentlig 

verksamhet då det genom öppna jämförelser finns en stor mängd resultat från Sveriges alla 

kommuner och landsting att hämta där. (Paulsson, 2009, ss. 19-26) 

Vill organisationen t ex ha: nöjda kunder/brukare/deltagare, trygga boenden och nöjda 

medarbetare behöver dessa mål och resultat finnas i planerings- och 

uppföljningsprocesserna via politiskt fattade beslut. Mål och politiska beslut behöver även 

ha en röd tråd så att de kan brytas ned till mål i daglig drift på enhetsnivå för att vara 

införbara i hela organisationen, om inte blir risken att olika nivåer i organisationen lever 

sina egna liv. (Paulsson, 2009, ss. 26-31) 

Offentliga verksamheter har en begränsad budget vilken ska räcka till så mycket som 

möjligt, den kommer aldrig att räcka till allting alla politiker vill göra, prioriteringar är 

därför viktiga för styra verksamheterna, vilket innebär att antalet mål och mått inte ska vara 
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för många. Ett tydligt uppdrag har få mål och mått och styrs inte av för många policys, 

regler eller riktlinjer. (Paulsson, 2009, ss. 31-37)  

2.1.2Organisationsstruktur 

Hur en organisation är strukturerad påverkar dess förutsättningar för ledning och styrning 

Strukturen behöver anpassas utifrån verksamhetens innehåll för att ge goda förutsättningar 

för att nå ett önskat resultat. (Jacobsen & Thorsvik, 2014, s. 64) Offentliga organisationer 

och förvaltningar påverkas i också av den politiska beslutsprocessen och en begränsad 

ekonomi i form av skatteintäkter. (Lind, 2002, s. 274) 

Funktionsbaserad struktur är vanligt i större organisationer, vilket även kan vara nödvändigt 

för att få ett helhetsgrepp om verksamheten. T ex är det vanligt att dela in en organisation i 

avdelningar och enheter: ekonomi, inköp men även t ex lärarlag inom skolan eller 

biståndsbedömare inom omsorgen. Specialiseringen ger tydliga fördelar i form av 

komptensökning, minskat dubbelarbete och stordriftsfördelar i form av lägre kostnader. 

(Jacobsen & Thorsvik, 2014, s. 65) Politiskt styrda verksamheters möjligheter att 

organisera sig funktionsbaserat innebär vissa svårigheter i och med de begränsade 

resurserna, de ska räcka till så mycket som möjligt till så många som möjligt och kan inte 

alla gånger fördelas ned i funktionsområden. Många gånger blir det en centralisering av 

beslut för att ekonomin styrs uppifrån. (Lind, 2002, s. 274) 

 Specialiseringen kan föra med sig vissa svårigheter att styra och leda verksamheten, en 

samordnande roll blir viktig för den funktionsbaserade strukturen. Förståelsen mellan 

avdelningar kan minska vilket innebär att organisationen kan behöva en plan för hur den 

ska hantera det. En annan viktig faktor är att specialiseringen i sig kan leda till ett större 

fokus på det egna arbetet än fokus på kunden vilket även det kan behöva hanteras i 

organisationen för att säkra ett kundfokuserat arbetssätt. (Jacobsen & Thorsvik, 2014, s. 65) 

Kundfokus är en svårighet för förvaltningar och offentliga verksamheter i och med att det 

inte alla gånger är möjligt att tillgodose kundernas behov, ibland behöver det finnas en 

inriktning av att möta tillräcklig del av ett behov för att vara nöjd. Framförallt är det statliga 

och ekonomiska begränsningar vilka styr möjligheterna att tillgodose kundernas behov. 

(Lind, 2002, s. 274) 

Marknaden påverkar strukturen, verksamheten finns där marknaden finn och arbetar med 

liknande arbetsuppgifter utspridda på flera enheter inom ett område, för en kommun kan det 

handla om ett antal boenden (inom omsorgen) vilka arbetar med samma arbetsuppgifter 

men på olika ställen. Marknaden kan därför bromsa upp den funktionella indelningen av 

verksamheten och därmed leda till dubbelarbete och mindre utveckling men även skapa en 

ökad förståelse mellan enheterna och ett minskat behov av samordning. (Jacobsen & 

Thorsvik, 2014, s. 67)  

En kommun kan sägas bestå av en matrisorganisation vilket är en blandning av funktion 
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och marknad, t ex finns oftast specialiserade avdelningar för inköp, ekonomi etc. men det 

finns även en viss marknadsanpassning i form av ett antal likartade enheter utspridda inom 

kommungränsen för att tillgodose kunderna (medborgarnas) behov av offentligt service. 

Matrisorganisationen leder i sig till vissa för- och nackdelar, t ex kan specialiseringen inom 

vissa avdelningar öka medan en viss otydlighet för medarbetarna i organisationen kan 

uppstå när specialistfunktioner ansvarar för vissa saker medan den överordnade chefen 

ansvarar för andra delar. Matisstrukturen behöver fungerande samarbete över alla nivåer för 

att bli effektiv. (Jacobsen & Thorsvik, 2014, ss. 64-69)  

2.1.3 Samordning i en organisation 

En organisation vilken arbetar över ett brett fält med många olika delar har ett stort behov 

av samordning i ledning och styrning av verksamheten. Det finns ett antal vägar att gå när 

det gäller ledning och styrning, t ex kan organisationen formalisera och delegera vem som 

får göra vad, vem som kontrollerar vad och vem som ansvarar inför vem men det är ett 

resurskrävande sätt att arbeta och kan även leda till ett minskat ansvarstagande hos 

medarbetarna. (Jacobsen & Thorsvik, 2014, s. 69) 

Genom att en överordnad kontrollerar det medarbetaren gör finns inte anledningen för 

medarbetaren att själv säkra att den genomfört det den ska. Istället kan organisationen välja 

att standardisera kunskapen hos medarbetarna och genom det uppnå självgående och 

ansvarstagande team. Standardisering av kunskap kan uppnås genom utbildning och träning 

i arbetet, det skapar trygghet hos medarbetarna att veta vad som ska göras, hur det ska 

göras, när det ska göras och utav vem det ska göras. Nackdelen är att det kan leda till 

minskad flexibilitet och frånsägande av uppgifter vilka inte omfattas av den egna rollen. 

(Jacobsen & Thorsvik, 2014, s. 71)  

Formell kompetens kan bli viktigare än reell kompetens. Fokus på kunden kan tappas till 

förmån för fokus på den egna verksamhetens roller och fördelning av arbetsuppgifter. 

Ytterligare metoder för samordning kan vara standardisering av arbetsuppgifter, resultat 

eller normer. Standardisering av arbetsuppgifter leder till att det blir ett likartat arbete över 

flera enheter, formalia blir styrande och felaktiga beslut blir lättare att undvika men det 

leder även till minskad anpassningsförmåga. (Jacobsen & Thorsvik, 2014, ss. 71-72) 

Standardisering av resultat leder till ökat ansvarstagande hos den enskilde medarbetaren, de 

löser själva sina arbetsuppgifter på bästa sätt för att nå det önskade resultatet. 

Verksamheten får lättare för att hantera förändringar men kan få försämrat helhetstänk när 

fokus ligger på det egna resultatet. (Jacobsen & Thorsvik, 2014, s. 72) 

Standardisering av normer är till för skapa önskvärda attityder hos medarbetarna vilka 

ligger till grund för beslutsfattande och agerande i det egna arbetet. Organisationskulturen 

främjas och blir stark vilket bidrar till sammanhållning och motivering av medarbetare men 
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kan även leda till mer destruktiv kultur där medarbetare kan uppfatta sig själva vara bättre 

än andra, även om de inte är det. (Jacobsen & Thorsvik, 2014, ss. 73-75)  

2.1.4 Kvalitet och förbättringar 

Bergman & Klefsjö (2012) ”kvaliteten på en produkt är dess förmåga att tillfredsställa, och 

helst överträffa, kundernas behov och förväntningar” (s 23). 

Ökad marknadskonkurrens har lett fram till förändring, till kundcentrerad planering och 

processtyrning från tidigare en mer centraliserad styrning. Kundfokus ingår som en viktig 

del i styrningen av organisationer. För offentlig verksamhet innebär det en del 

motstridigheter. T ex är medborgaren förvaltningars kunder, ofta till utförda tjänster vilka 

kunderna inte betalar direkt för. Betalningen sker via skatter vilket innebär att tjänsterna 

inte alltid kan utvecklas efter kundernas behov av tillfredsställelse. (Lind, 2002, s. 274)  Att 

sätta kunden i centrum (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 39) är centralt inom 

kvalitetsutvecklingen vilket innebär att ur ett kommunperspektiv med tillhandahållandet av 

tjänster finns det ett antal kriterier för god kvalitet (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 35) av en 

tjänst: 

- Pålitlighet 

- Trovärdighet 

- Kommunikationsförmåga 

- Tjänstvillighet 

- Artighet 

- Inlevelseförmåga 

- Omgivning  (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 35) 

Ständiga förbättringar görs för att en organisation ska fortsätta vara bra på det den gör. I 

fyra steg arbetas problem igenom. 

Planera – ta reda på troligaste och viktigaste orsaken till problemet, de sju 

kvalitetsverktygen/förbättringsverktygen bidrar till att samla in rätt data, undvik trial and 

error. Handlingsplaner med åtgärder tas fram. 

Gör – arbetsgrupper genomför åtgärderna. 

Studera – Analysera effekten av åtgärderna, kvalitetsverktygen/förbättringsverktygen 

lämpar sig för denna del. 

Lär – implementera de lyckade åtgärderna, utvärdera och gör om de misslyckade. Gå vidare 

till nästa förbättringsbehov. (Bergman & Klefsjö, 2012, ss. 228-230) 
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Figur 3: PDCA cykel, förbättringscykel. Fritt efter (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 228) 

2.2. Tidigare forskning/arbeten 

Till kommuner och andra offentliga aktörers fördel finns mängder av rapporter och 

granskningar gjorda och utgivna genom SKL. Rapporterna är nedladdningsbara i PDF 

format eller kan beställas i tryckta versioner. SKL samlar ihop gjorda erfarenheter, går ut 

med rekommendationer, tillhandahåller verktyg och modeller för mängder av olika 

processer och områden. SKL har en omfattande faktabas att kunna fördjupa sig i för att 

planera, genomföra, analysera och förbättra sin verksamhet. Det som framkommer i 

Paulssons studie är att det många gånger är ont om tid för planeringen på de lägre nivåerna 

i organisationerna. Samtidigt sker planeringen enligt ungefär samma cykel från år till år 

vilket innebär en viss förutsägbarhet. (Paulsson, 2009, ss. 19-26) 

Kommuners arbetsmarknadsinsatser 

Ansvaret för arbetsmarknadsinsatser styrs olika i olika kommuner, tabellen nedan visar den 

vanligaste fördelningen.  

Tabell 1  

Fördelning ansvar för arbetsmakrnadsåtgärder i kommunerna.  

Ansvar för arbetsmarknadsfrågor Andel kommuner  

Kommunstyrelsen 48 % 

Socialnämnden 24 % 

Annan nämnd  9 % 

Egen nämnd 2 % 

Not: Siffror hämtade från (Andersson, 2012) 

  

Andra skillnader mellan kommunerna är hur de styr sina verksamheter, där t ex 22 % 

saknar styrdokument för verksamheter vilka arbetar med arbetsmarknadsåtgärder. 

(Andersson, 2012, s. 10)   
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2.2.1 Kommunen och organisationsförändring 

Förändringar tillhör vardagen för de flesta organisationerna, många ser det som en 

nödvändighet för att följa med samhällets förändringar och kundernas olika behov. Att få 

nöjda kunder på en konkurrensutsatt marknad är viktigt. (Nilsson, 2011, s. 1) 

Ytterligare bakomliggande orsaker till förändringsbehov kommer från omgivningen, 

kommunen tittar på hur andra företag gör. Det finns yttre ej påverkbara faktorer, t ex lagar 

vilka leder till förändringsarbete inom offentlig verksamhet. (Nilsson, 2011, ss. 8-9) 

Jonsson (2013) menar att kommunernas organisation genom tiderna förändrats vilket lett 

till vissa bakslag vilka sedan använts som grund till nästa förändring, några viktiga yttre 

faktorer har särskilt lyfts fram.  

Under 1990-talet förändrades kommunallagen till att ge kommunerna större 

organisationsfrihet, kommunerna blev olika varandra men vissa liknande varandra eftersom 

de valt liknande organisationsidéer. Många hamnade i ett beställar-utförande förhållande 

för ledning och styrning, ett annat inslag var medborgardialoger för förändring inom 

ledning. (Jonsson, 2013, s. 207)  

Under 2000-talet blev kommunerna än mer olika varandra, problem låg till grunden för 

organisatoriska förändringar. Framförallt är orsaken tidigare fattade beslut vilka inte lett till 

ett önskat resultat, drivkrafter för förändring har därför baserats kommunens behov av att 

klara sina ålagda uppgifter. (Jonsson, 2013, s. 207) 

Under 2010-talet är kommunerna fortfarande olika varandra men en trend gällande 

modeller för mätning växer fram, vilket skulle kunna leda till att kommunerna återgår till 

att likna varandra igen. Tanken med mätning för att leda bottnar i att det sker en jämförelse 

med andra organisationer och institutioner vilka är förknippade med effektivitet, inte alltid 

inom det egna verksamhetsområdet. (Jonsson, 2013, s. 220) 

2.2.2 Målstyrning inom offentlig verksamhet 

Målstyrning blir enligt Jonsson (2013) vanligare inom kommunerna, lite osäkert att satsa på 

en ny fluga innan den är utvärderad och bedömd lämplig kan tyckas. Hur som helst väljer 

fler och fler kommuner att införa målstyrning. 

Nilsson (2011) har studerat och anslyserat införande av balanserat styrkort (BSC) inom en 

kommun, problemområden har funnits och efter 10 års arbete med BSC har kommunens 

alla enheter ännu inte infört det, mycket beroende på att andra verktyg för styrning fungerar 

tillräckligt bra enligt egen utsago. De främsta fördelarna med BSC enligt studien är att 

delaktigheten och samordningen blivit starka, kanske till och med för starka på bekostnad 

av styrningen. Nilsson framhåller att BSC är trots sina nackdelar värt att inför för styrning 

av offentlig verksamhet ifall en kommun skulle välja att satsa på det. BSC är framförallt ett 

verktyg för styrning och ledning av verksamheter. De brukare, kunder, deltagare vilka 
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kommunens verksamheter är till för upplever en ökad nöjdhet medan medborgare och 

politiker upplever en viss försämring eller ingen förändring. Politiker och 

förvaltningsledning upplever ett minskat operativs bestämmande medan den operativa 

personalen upplever ett ökat bestämmande. (Nilsson, 2011, ss. 208-223) 

2.2.3 Förvaltningschefen 

Maktförhållandet inom kommuner och andra offentliga verksamheter har studerats en del. 

Den organisatoriska delen och makten finns oftast reglerad i lagar, t.ex. kommunallagen 

vilken reglerar delegationen för olika beslut till olika roller i en kommun. Samma lagar har 

även gett kommunerna större handlingsfrihet och med det skapat ett större utrymme för hur 

organisationen väljer att styra och därmed lett till fler förändringar. (Jonsson, 2013, s. 207) 

Enligt ett idealt förhållande utgår alla beslut från folket genom de folkvalda politikerna 

(demokrati) vilka har till uppgift att formulera visioner, mål, policy och planer för det 

arbete tjänstemännen (byråkrati) i kommunen ska utföra. Förvaltningschefen sitter mellan 

politiken och förvaltningarna, denne ska styra och leda förvaltningen efter politikens fattade 

beslut. Det här förhållandet mellan makt och utförare påverkar hur verksamheterna styrs, en 

förvaltningschef med stort eget utrymme kan påverka politiken utifrån sitt kunskapsområde 

och vad denne tycker är viktiga frågar att lyfta upp till politiken. (Högberg, 2007, ss. 1-36)  

3. Arbetets genomförande - metod 

Studien bygger på en kvalitativ fallstudie i en kommun. Särskilt utvalt för studien är 

litteratur och forskning inom offentliga verksamheter vilka är politiskt styrda för att kunna 

göra relevanta jämförelser.  

 

Fallstudiemetoden har valts för att den är särskilt lämpad för att undersöka processer, 

enstaka enheter eller delar. Fallstudien kännetecknas av sin inramning, djup, speciella 

område, helhetsyn, flera datakällor och naturlig miljö. Den kan vara upptäcksstyrd eller 

teoristyrd, i denna studie handlar det om en kombination genom beskrivning av det som 

sker inom arbetsmarknadseneheten vilket även jämförs med andra offentliga verksamheter.  

(Denscombe, 2016, ss. 91-105) 

 

Data har samlats in via dokument för budget, bokslut, internkontroll, styrdokument och en 

enkät.  

Kvalitets- och ledningsverktyg har använts för att analysera och tydliggöra insamlade data. 

Resultatet har kopplats till teori och tidigare forskning för att dra slutsatser.  

 

 

Tolkning och analys har skett utifrån en abduktiv ansats vilket är vanligt förekommande i 

fallstudier, tanken med denna ansats har framförallt varit att kunna gå på djupet i det 

studerade fallet för att finna en förståelse mellan data och teori. För att vid behov ifrågasätta 
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denna och kunna ta ett omtag för att studera den igen utifrån den funna förklaringen eller 

förståelsen. En abduktiv ansats är riskabelt på så sätt att den till mångt och mycket färgas 

av egna erfarenheter och den tidigare forskning vilken granskas inför studien. (Patel & 

Davidson, 2011) 

 

3.1 Datainsamlingsmetod 

Inledningsvis studerades litteratur och tidigare forskning med koppling till offentlig 

verksamhet för att välja ut data att granska.  

Utvalda områden för datainsamling i ett första steg:  

 Revisionsrapport 

 Mallar för målstyrning 

 Budget och bokslutsdokument 

 Protokoll socialnämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

 Intervjufrågor förbereddes  

 

Granskning av de insamlade dokumenten skedde löpande under insamlandet vilket ledde 

till val av ytterligare område för data: 

 Hantering av kommunens styrdokument 

 Interkontrollplan 

 Enkätfrågor förbereddes 

 

Val och insamlande av data skedde delvis med hjälp av den löpande granskningen där de 

först insamlade dokumentens innehåll ledde till sökande efter ett tidigare dokument.  

Metoden med intervjuer valdes bort till förmån för en kortare enkät.  

Data sammanställdes områdesvis i förhållande till när i tid de är inhämtade från.  

Teorier och tidigare forskning har använts för att finna förståelse av data.  

Analys och tolkning av data har skett genom att söka förklaringar och förståelse i 

förhållande till studiens syfte och frågeställning. 

Resultatet finns sammanställt i kapitel 4. 

Slutsatser, analys och diskussion av resultatet redovisas i kapitel 5. 

 

3.1.1 Granskning i samband med datainsamling 

Revisionsrapportens kritik: 

 Bristande kontroll och uppföljning av fullmäktiges/kommunstyrelsens beslut 

 Röd tråd mellan politiken och tjänstemannaledningen saknas 

Ledde till att dokument för styrning och internkontroller granskades. 

 

I inledningen av studien planerades intervjuer för att kartlägga hur arbetet med planering 

och uppföljning gjordes inom enheten.  
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Vid granskning av dokumenten under insamlingen av data ändrades intervjuer till enkäter. 

Intervjuerna bedömdes inte kunna tillföra relevant data för att nå syftet med studien då 

inget stöd för att enheten arbetade med målstyrning enligt mall hittades. 

 

Personer till att besvara enkäten har valts utifrån deras ansvar för att planera och följa upp 

arbetet på enheten. Frågorna i enkäten valdes med syfte på att besvara om verksamheterna 

arbetade med målstyrning. Öppna hur frågor har använts för att inte styra svaren i någon 

riktning.  

 

Valet av dokument och personer har skett utifrån en tanke om att de ska kunna bidra till att 

besvara de ställda frågorna i den här studien. Dokumenten utifrån ett opartiskt faktabaserat 

underlag vilket kan jämföras över tid för att finna förändringar. Enkätsvar för att finna ut 

om arbetet med planering och uppföljning har genomförts av ansvariga i verksamheten. 

(Patel & Davidson, 2011) 
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Figur 4: Flödesschema över studiens genomförande, (egen figur) 



15 

 

3.2 Dataanalys 

Analys och tolkning har skett löpande i samband med insamlandet av data, en viss sortering 

har skett för att dela upp data i kategorier/teman kopplade mot teorier för att tolka och 

analysera materialet.  

 

Tabell 2  

Studiens analys av data i förhållande till teori och tidigare forskning 

Dokument Data Jämförs mot Teoriavsnitt i 

rapporten 

Forskningsavsnitt i 

rapporten 

Budget Text Mallar för mål Politikens påverkan 

 

Målstyrning inom offentlig 

verksamhet 

Budget  Effektmål Föregående års 

effektmål 

Samordning i en 

organisation 

Kommunen och 

organisationsförändring 

Bokslut Text Nådda 

effektmål 

Politikens påverkan 

Samordning i en 

organisation 

Målstyrning inom offentlig 

verksamhet 

Bokslut Effektmål Föregående års 

nådda mål 

Politikens påverkan 

Samordning i en 

organisation 

Målstyrning inom offentlig 

verksamhet 

Internkontrollplan Text Revisionskritik Politikens påverkan 

Samordning i en 

organisation 

Organisationsstruktur 

Kommunen och 

organisationsförändring 

Förvaltningschefen 

Hantering av 

styrdokument 

Text Revisionskritik Politikens påverkan 

Samordning i en 

organisation 

Organisationsstruktur 

Kommunen och 

organisationsförändring 

Förvaltningschefen 

Mallar för 

målområden och 

effektmål 

Text Föregående års 

mallar. 

Budget och 

boksluts texter. 

Politikens påverkan 

Samordning i en 

organisation 

Organisationsstruktur 

Kommunen och 

organisationsförändring 

Målstyrning inom offentlig 

verksamhet 
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Insamlad data från dokument och enkäter har följande status i studien, främst för att säkra 

objektiv fakta. 

 

Tabell 3 

Studiens granskade dokument 

Namn Dokument Enkät 

Hantering av 

styrdokument 

Primär källa  

Internkontrollplan Primär källa  

Budget Primär källa Sekundär källa 

Delårsbokslut Primär källa  

Bokslut Primär källa Sekundär källa 

Mall för målområden och 

effektmål 

Primär källa Sekundär källa 

 

Relevanta fakta har bedömts vara mål och uppföljning av mål, resultatet och ifall det finns 

beslut kring ledning och styrning av verksamheten samt hur den i sådana fall ser ut. Tanken 

är att ledning och styrning ligger bakom hur åtgärder får effekt i en verksamhet liksom hur 

systematiskt en organisation arbetar. Även granskning av verksamhetsplaner och berättelser 

har skett utifrån ett PDCA perspektiv för att se om icke uppnådda resultat leder till någon 

dokumenterad åtgärd eller aktivitet, en jämförelse mellan åren har gjorts för att se vilka 

delar av PDCA som eventuellt används. PDCA har fått stå modell för ett tänkt bra läge där 

insatta åtgärder skulle få önskad effekt i en verksamhet. (Bergman & Klefsjö, 2012, ss. 

228-230) 

 

3.3 Analysverktyg i studien 

I studien används bland annat GAP-analys och orsak-verkan diagram. En GAP-analys är 

till för att arbeta med förbättringar. Utifrån en kartläggning av nuläget och det önskade 

framtida läget kan ett antal olika gap identifieras, dessa ligger sedan till grund för vilka 

områden en organisation behöver förbättra. Desto större gap desto större 

förbättringsmöjlighet. Flera små gap mellan olika delar kan leda till ett samlat stort gap 

mellan intention och resultat. (Bergman & Klefsjö, 2012, ss. 343-346) 

Orsak-verkan diagram, Ishikawadiagram, fiskbensdiagram är alla namn för diagramformen 

där en brist identifieras och fiskbenen fram till problemet visualiserar orsaker. 5 varför är 

en lämplig metod för att fylla fiskbenen med orsaker till problemområdet. Att ställa sig 

frågan varför 5 gånger efter varandra är en vanlig metod inom Toyota för att finna 

rotorsaker till ett problem. (Bergman & Klefsjö, 2012, ss. 243-246)  
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3.4 Reliabilitet och validitet 

Kvalitativa studier innebär att det finns vissa svårigheter att säkra upp att mätning/tolkning 

av data sker objektivt och sakligt, att rätt data samlas in till underlag för tolkning samt att 

integriteten hos de berörda kan bevaras. (Patel & Davidson, 2011) 

För den här studien kan nämnas att granskningen berör just denna enhet även om 

överliggande avdelningar och förvaltning ingår i granskningen. Den säger ingenting om hur 

det är i kommunens övriga enheter.  

En möjlig partisk påverkan är en egen koppling till verksamheten, där författaren i 

realiteten granskar en av de egna underordnade verksamheterna vilket skulle kunna påverka 

tolkning och analys åt det håll författaren vill styra verksamheten. Saker som talar mot detta 

är bland annat det faktum att författarens anställning inom organisationen är kortare än ett 

år och studien omfattar en treårig period innan den anställningen. En egen uppfattning om 

viss otydlighet i organisationen är en bakomliggande drivkraft till att författaren ville 

genomföra studien, en egen önskan om att skapa tydlighet kommer därför att ha viss 

inverkan på tolkning och analys av insamlade data och vid besvarande av studiens 

frågeställning. Ytterligare påverkan finns från författarens egen erfarenhet av att tidigare ha 

arbetat som chef i andra organisationer, dels inom en ISO certifierad industri och dels inom 

en större BSC styrd verksamhet vilka vid det tillfället upplevdes omständiga med sitt 

dokumenterande och återraporterande. Idag saknas istället dessa metoder och verktyg för 

ledning och styrning vilket i sin tur kan leda in studien på ett begränsat område inom 

kvalitetstekniken. 

Ytterligare faktor att ta i beaktande är att chefomsättningen varit hög på alla tre chefsnivåer, 

förvaltning – avdelning – enhet. Under den granskade treårsperioden har samtliga nivåer 

bytt chef minst en gång vardera, på förvaltningsnivå har dock bytet skett fler än tre gånger. 

Men det är även en anledning till att stärka organisationens ledningsförmåga och bidra till 

att besvara studiens frågeställningar.  

 

3.5 Etiska ställningstaganden 

De etiska överväganden vilka gjorts inför studien omfattar skyddande av medverkande 

personer genom att fokusera tolkning kring fakta vilka inte rör enskilda personer eller 

enskilda personers agerande. Enkäter har gjorts för att bekräfta det som går att läsa/få ut av 

de granskade dokumenten. Resultat och tolkning redovisas utan koppling mot person för att 

bevara en viss anonymitet för de verksamma i organisationen. Inför enkäten har studiens 

syfte och frågeställning tydliggjorts för att skapa transparens mellan studien och de 

svarande. Studien kommer även att delges dessa efter slutförandet. (Denscombe, 2016) 

De granskade dokumenten är till större delen offentliga handlingar vilka kan begäras ut av 

vem som än önskar, de behöver inget ytterligare ställningstagande gällande anonymitet. 

Enkätsvaren redovisas i sin helhet då de är korta och inte lämnar ut vare sig person, 

profession eller annan på individnivå. 
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3.6 Metoddiskussion 

Granskning av dokument fungerar objektivt och blir lätt att tillämpa för en utomstående för 

att granska det redovisade resultatet eftersom dokumenten är allmänna handlingar. Svårare 

blir att upprepa enkäter med just de för den här studien tillfrågade individerna, då de 

svarande kanske inte kommer att finnas kvar i organisationen i framtiden. Likaså är det en 

osäkerhetsfaktor att ställa öppna frågor i enkätform, det skrivna ordet är alltid svårt att tolka 

och använda sig av för att förmedla en uppfattning så att mottagaren förstår och tolkar 

enligt det som sändaren avsåg med det den skrev. (Patel & Davidson, 2011)Alla tolkar 

utifrån sin egen referensram vilket leder till olika uppfattningar om sanningen.  

Insamlingen av data har varit lätt genom att allt finns tillgängligt online via kommunens 

hemsida. Att hitta rätt dokument har tagit längre tid då mötesprotokoll redovisas datumvis 

grupperade under respektive årtal. En viss snabb scanning av samtliga möteskallelser har 

behövts göras för att se när ett visst dokument hanterats av beslutande nämnder, styrelse 

och fullmäktige. Arbetet har skett från nutid och bakåt för att hitta dokument vilka ligger 

till grund för styrning och uppföljning av verksamheten. Det är inte helt enkelt att särskilja 

egna erfarenheter i organisationen från ett objektivt granskande av dokumenten, viss risk 

finns att den egna erfarenheten leder till tolkningar baserade på mer än bara dokumenten, 

här skulle en granskning av en extern organisation säkrat att så inte är fallet. Samtidigt finns 

en viss förförståels för hur det går till i organisationen i och med den egna erfarenheten 

vilket har gjort valet av tillvägagagångssätt lättare än vad det kanske skulle varit för en 

utomstående. T ex finns erfarenhet av hur nämnderna arbetare, vem som lyfter ärenden, hur 

dessa hanteras på mötena etc. Att vara en del i granskningen ger vissa fördelar genom att 

egen kunskap finns om hur nuvarande nämnd vill arbeta, men har även varit en nackdel då 

vissa förutfattade meningar behövts undvikas. Det har inte varit enkelt att behålla 

objektivitet alla gånger. 

Vid insamlandet av data gjordes samtidigt en viss granskning av dokumenten, vilket ledde 

till att en ändring gjordes, istället för intervjuer valdes att göra en kort enkät bestående av 

tre frågor för att utreda om istället för hur. De granskade dokumenten ledde till slutssatsen 

att hur frågan inte riktigt var relevant för att nå syftet med studien då det saknades data att 

samla in och analysera. Intervjuer är dock lämpliga att använda sig av för att besvara varför 

frågor, möjligtvis skulle intervjuer ha gjorts i det här fallet för att finna djupare förklaringar 

i hur frågan i syftet med studien, även om det inledningsvisa hade behövt handla om att ta 

reda på om besluten om målstyrning nått ned i verksamheterna. Intervjuer hade eventuellt 

tagit studien i en annan riktning där svar sökts i teorier kring kultur, värderingar och 

förändringsarbete i organisationer. Istället har den här studien riktats in mot framförallt 

strukturer, organisationsteori och modeller för ledning och styrning. 

Människor är en central roll i verksamheten, de verkar och agerar i arbetet, förändringen 

och skeenden, de tolkar och reflekterar, kommunicerar och agerar med varandra, därför bör 
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de också kunna komma till tals med egna ord och förklaringar till deras tolkning av 

sanningen/data. Utmaningen har legat i att hitta relevant frågor för studiens syfte och 

begränsning vilket ledde till förändringen av metod för genomförande. (Sveningsson & 

Sörgärde, 2014) 

4. Resultat  

Resultatdelen omfattar en redovisning av de granskade dokumenten, sammanställt i 

tabellform (se tabell 4 s 19). En översikt över tid och när i tid de olika besluten fattats finns 

även det i tabellform (se tabell 7 s. 25).  En redovisning av förvaltningens styrdokument 

finns med liksom ett kortfattat resultat av två korta enkäter besvarade av chefer inom 

verksamheten.  

Kommunens organisationsschema visar hur fullmäktige styr kommunstyrelsen och 

nämnderna, i verkligheten styr fullmäktige nämnderna via kommunstyrelsen. 

 

Figur 4: Kommunens struktur/organisationsscheman (hämtad från kommunens hemsida 

170502) 

 

Samlat i tabell 3 redogörs för, via dokumentgranskning, insamlade data, fokus har varit att 

finna och redovisa fakta vilka rör planering, uppföljning och resultat för att besvara 

frågeställningarna i studien.  

Tabell 4 

Sammaställning granskade dokument 

Dokument Data Kommentar 
Kommunstyrelsen 
(Protokoll, 
Kommunstyrelsen 
- Hantering av 
styrdokument, 

Kritik från externa revisorer (PWC) kring kontroll och 

styrning via kommunens styrdokument – kommunen 

saknar ändamålenlig kontroll att kommunens 

styrdokument är aktuella och styrande i den omfattning 

Problem: 

Inaktuella, ej ändamålsenliga 

och okända styrdokument. 
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2015) fullmäktige avsett 

Styrdokument finns utspridda under olika nämnder och 

kommunkansliet – dessa bör samlas under 

kommunkansliet. 

Revisorerna har ställt frågan – Är styrdokumenten 

aktuella och kända i organisationen? Vilken 

kommunstyrelsen gett kommunkansliet i uppdrag att 

hantera, kommunkansliet har gått igenom dokumenten, 

konstaterat att dokumenten vilka inte är deras egna 

behöver gås igenom av andra ansvariga och gett 

uppdraget till de förvaltningar de tillhör. För att göra 

dokumenten kända säger kommunkansliet att de ska göra 

en relevant och aktuell sammanställning av dokumenten 

och lägga ut på kommunens intranät. 

 

I förslag till uppföljning säger kommunkansliet att i varje 

styrdokument ska ansvarig nämnd tydligt anges, nämnder 

och förvaltningar får i uppdrag att införa rutiner för 

uppföljning av sina styrdokument. Kommunkansliet får i 

uppdrag att en gång per mandatperiod göra en skattning 

av dokumentens aktualitet vilket rapporteras till 

kommunstyrelsen.  

Nämnder och förvaltningar får i uppdrag att yttra sig 

kring hur de uppdaterat och gått igenom sina respektive 

styrdokument samt hur de ska hantera dem, yttring ska in 

inom en dryg månad. 

Resultat: 

Samlat grepp på intranätet. 

 

Delegering av aktualitet och 

ändamålsenlighet ned till 

förvaltningarna. 

 

Delegering av rutiner för 

uppföljning ned till 

förvaltningarna. 

 

Uppföljning genom krav på 

yttrande inom en månad. 

 

Kontroll genom skattning en 

gång per mandatperiod för att 

få en uppfattning och 

dokumentens aktualitet. 

Socialnämnden 
(Protokoll, 
Socialnämnden - 
Hantering av 
styrdokument, 
2015) 

Socialnämnden svar till kommunstyrelsen innehåller 

information om vilka egna styrdokument de ämnar ta 

bort, uppdatera eller om de fortfarande är aktuell. 

Information gällande hantering finns för de dokument 

vilka omfattar taxor av olika slag. Nämnden menar att 

det behöver tas fram ett övergripande dokument under 

kommande år för att underlätta hanteringen av de olika 

avgifterna. 

Resultat:  

Gallring och uppdatering av 

nuvarande dokument. 

 

Ett nytt dokument behöver 

tas fram gällande hantering 

av taxor. 

Socialnämnden 
(Protokoll, 
Socialnämnden - 
Budget 2015-
2017, 2014) 

Budget 2015-2017 innehåller en ram för intäkter och 

kostander. Det finns information om antal personal och 

verksamheternas innehåll, vad verksamheten innehåller 

operativt samt hur det utförs. För arbetsmarknadscentrum 

lyfts samarbete med andra aktörer fram.  

Effektmål slås fast inom nio övergripande målområden. 

En kortare omvärldsbevakning görs i form av hur 

enheten påverkas av andra aktörers/samarbetspartners 

förändringar. 

Budgeten omfattar resultat 

gällande ekonomi och antal 

årsanställda för föregående 

år. 

Socialnämnden 
(Protokoll, 
Socialnämnden - 
Budget 2016-
2018, 2015) 

Budget 2016-2018 innehåller en ram för intäkter och 

kostander. Det finns information om antal personal och 

verksamheternas innehåll, vad verksamheten innehåller 

operativt samt hur det utförs. För arbetsmarknadscentrum 

lyfts samarbete med andra aktörer fram, 

verksamhetsområden och syfte med enheten. Syftet är att 

få människor att närma sig arbetsmarknaden. En kortare 

omvärldsbevakning görs i form av hur enheten påverkas 

Budgeten omfattar resultat 

gällande ekonomi och antal 

årsanställda för föregående 

år. 

 

I budgeten vilken ligger till 

grund för 

verksamhetsplaneringen har 
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av andra aktörers/samarbetspartners förändringar. 

Effektmål för 2016 slås fast utifrån tidigare beslut fattade 

av kommunfullmäktige 2013. I delen effektmål 2016 

klargörs att: socialnämnden fattar varje år beslut om 

effektmål inför kommande år som sedan kan formuleras 

till verksamhetsmål ute i verksamheterna. 

nämnden fattat beslut om 

effektmål vilka sedan kan
1
 

formuleras till 

verksamhetsmål. 

Socialnämnden 
(Protokoll, 
Socialnämnden - 
Budget 2017-
2019, 2016) 

Budget 2017-2019 innehåller en ram för intäkter och 

kostander. Det finns information om antal personal och 

verksamheternas innehåll, vad verksamheten innehåller 

operativt samt hur det utförs. För arbetsmarknadscentrum 

lyfts samarbete med andra aktörer fram, 

verksamhetsområden och syfte med enheten. Syftet är att 

få människor att närma sig arbetsmarknaden. En kortare 

omvärldsbevakning görs i form av hur enheten påverkas 

av andra aktörers/samarbetspartners förändringar. 

Effektmål slås fast inom nio övergripande målområden. 

Budgeten omfattar resultat 

gällande ekonomi. 

Socialnämnden 
(Protokoll, 
Socialnämnden - 
Bokslut 2014, 
2015) 

Redovisar ekonomiskt resultat, ansvarsområde, årets 

händelser, måluppfyllelse och framtid. 

Arbetsmarknadscentrum redovisar hur enheten arbetat 

under året med sina verksamheter, antal deltagare, 

samarbetspartners och utveckling av ansvarsfördelning. 

Av nio målområden berör fyra enheten.  

Framtid består av en omvärldsbevakning kring 

arbetslöshet, matchningsbara individer mot 

arbetsmarknaden. 

Trafikljus visar uppnådd grad av effektmål, Följande mål 

kan härledas mot arbetsmarknadscentrum:  

- Förvaltningens verksamheter ska ta emot minst 

5 språkpraktikanter under året.  

- Andelen inköpta rättvisemärkta produkter ska 

öka jmf med föregående år 

- Inventering av småföretagares kunskaper om 

verksamheter som bedrivs inom enheten. 

- Verksamheten ska bedrivas på ett 

kostnadseffektivt sätt.  

- Verksamheterna ska ha en budget i balans. 

Resultat 

arbetsmarknadscentrum: 

Antal målområden: 4 

Antal effektmål: 5 

Antal egna verksamhetsmål: 

3 

 

 

 

Nådda mål verksamheten: 4 

av 5 

 

Ej nådda mål:  

Andelen rättvisemärkta
2
  

 

Socialnämnden 
(Protokoll, 
Socialnämnden - 
Bokslut 2015, 
2016) 

Redovisar ekonomiskt resultat, ansvarsområde, årets 

händelser, måluppfyllelse och framtid. 

Arbetsmarknadscentrum redovisar hur enheten arbetat 

under året med sina verksamheter, antal deltagare. Av 

nio målområden berör fem enheten. 

Framtid består av en omvärldsbevakning kring 

arbetslöshet, matchningsbara individer mot 

arbetsmarknaden. 

Trafikljus visar uppnådd grand av effektmål. Följande 

mål kan härledas mot arbetsmarknadscentrum:  

- Graden av önskvärt bemötande i städgrupperna 

inom hemtjänsten.  

- Förvaltningens verksamheter ska ta emot minst 

tio språkpraktikanter under året.  

Resultat 

arbetsmarknadscentrum: 

 

Antal målområden: 5 

Antal effektmål: 8 

Antal egna verksamhetsmål: 

0 

 

 

 

Nådda mål verksamheten: 6 

av 8 

 

Ej nådda mål: 2 

                                                 

1
 Att använda formuleringen kan indikerar att det inte är ett skall krav. (författarens anm.) 

2
 Förklaring till missat mål är att det finns ett lager med icke rättvisemärkta produkter vilket först ska 

avverkas. 



22 

 

- Undersöka effekterna av insats Grön rehab.  

- Andelen inköpta rättvisemärkta produkter ska 

öka jmf med föregående år 

- Inventera småföretagares kunskaper om 

verksamheter som bedrivs inom 

arbetsmarknadsenheten och integration.  

- Minska sjukfrånvaron, för kvinnor och män till 

2011 års nivå.  

- Verksamheten ska bedrivas på ett 

kostnadseffektivt sätt.  

- Verksamheterna ska ha en budget i balans. 

Minska sjukfrånvaro 
3
 

Undersöka effekterna av 

Grön Rehab.
4
 

 

Socialnämnden 
(Protokoll, 
Socialnämnden, 
2017) 

Redovisar ekonomiskt resultat, ansvarsområde, årets 

händelser, måluppfyllelse och framtid. 

Arbetsmarknadscentrum redovisar hur enheten arbetat 

under året med sina verksamheter, antal deltagare och 

resultat av insatta åtgärder. 

Av åtta målområden berör fem enheten. 

Framtid består av en omvärldsbevakning kring 

arbetslöshet, matchningsbara individer mot 

arbetsmarknaden. 

Trafikljus visar uppnådd grad av effektmål, Följande mål 

kan härledas mot arbetsmarknadscentrum:  

- Öka kvalitén till våra kunder och klienter, 

minska antalet inkomna avvikelser med 10 % 

- Andelen inköpta rättvisemärkta produkter ska 

öka jmf med föregående år 

- Implementera atlasprojektet i ytterligare företag 

- Minst två aktiviteter som underlättar rekrytering 

av nya medarbetare 

- Minska sjukfrånvaron, för kvinnor och män till 

2011 års nivå.  

- Individuell lönesättning utifrån fastställda 

kriterier till samtliga medarbetare. 

- Verksamheten ska bedrivas på ett 

kostnadseffektivt sätt.  

- Verksamheterna ska ha en budget i balans. 

Resultat 

arbetsmarknadscentrum: 

 

Antal målområden: 5 

Antal effektmål: 8 

Antal egna verksamhetsmål: 

0 

 

 

 

Nådda mål verksamheten: 4 

av 8 

 

Delvis uppnådda: 1 

Individuell lönesättning.
5
 

 

Ej nådda mål: 3 

Minska sjukfrånvaro  

Budget i balans
6
 

Implementera atlasprojektet i 

ytterligare företag.
7
 

 

Kommunstyrelsen 
(Protokoll, 
Kommunstyrelsen 
- 
Internkontorllplan 
2015, 2015) 

I planen säger kommunstyrelse att planen är till för bland 

annat att säkerställa att lagar, bestämmelser och 

överenskommelser följs. Och att säkra att resurser 

används i enlighet med tagna beslut. 

En god internkontroll består bland annat av 

ändamålsenliga och väl dokumenterade system och 

rutiner för styrning och uppföljning. Löpande kontroller.  

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för den 

interna kontrollen i kommunen. Ansvaret omfattar 

 

Syfte: säkra att lagar, 

bestämmelser och 

överenskommelser följs. Att 

resurser används enligt tagna 

beslut. 

Metod: rutiner och löpande 

kontroller. 

Urval: sker genom risk och 

                                                 

3
 Mät på förvaltningsnivå, säger inget om verksamhetens egna resultat.  

4
 Förklaring till missat mål är att ansvarig arbetsledare sa upp sig. 

5
 Sker delvis inom några verksamheter, dock inte utifrån fastställda kriterier. Kommunals 

avtalsområde vilket verksamheten tillhör har ej heller gått över till individuell lönesättning vid den här 

tidpunkten. 
6
 Verksamheten gjorde ett överskott, mätning sker på förvaltningsnivå, underskottet finns inom 

äldreomsorgen. 
7
 Förklaring till missat mål är att det funnits svårigheter att hitta lämpligt företag att samarbeta med. 
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organisation och utveckling utifrån kommunens behov. 

Nämnderna är skyldiga att styra och löpande följa upp 

kontrollsystem inom sina verksamhetsområden. De ska 

genomföra risk- och väsentlighetsanalys samt varje år 

anta en plan för uppföljning av den interna kontrollen. 

Den övergripande planen innehåller rutiner för 

upphandling, IT-säkerhet, Redovisning, 

Telefonikostnader, Frånvaro, Rehabilitering och 

systematiskt brandskyddsarbete. 

väsentlighetsanalyser. 

 

Resultat övergripande plan: 

IT-säkerhet, ekonomi, 

personal och brandsäkerhet. 

Socialnämnden 
(Protokoll, 
Socialnämnden - 
Interkontrollplan 
2015, 2015) 

Innehåller rutiner för anhöriglistor, systematiskt 

arbetsmiljöarbete, delegationsordning, föreningsbidrag 

och bensinkort vilka följs upp 1 gång per år, 

delegationsordning följs upp 1-2 ggr per år. Metoden för 

uppföljning är fullständig eller stickprov. Ansvaret är 

fördelat på assistenter och sekreterare med rapportering 

till förvaltningschef. 

Resultat nämndens plan: 

personal, ekonomi och 

delegation. Uppföljning en 

gång per år. 

Socialnämnden 
(Socialnämnden, 
2017) 

Internkontrollplan 2017 

Kontroll ska ske gällande rutin/system för bokföring, att 

statsbidrag söks, bisysslor, anhöriglistor, systematiskt 

brandskyddsarbete, systematiskt arbetsmiljöarbete, 

delegationsordning, föreningsbidrag, bensinkort och 

inpassering – uppföljning en gång per år. 

Resultat nämndens plan: 

personal, ekonomi och 

delegation. Uppföljning en 

gång per år. 

 

Vid en sammanställning av antalet målområden och antal effektmål framkommer att 

kommunen de senaste tre åren ökat dessa medan verksamheten minskat sina.  

 

Organisationsstrukturen har sett likadan ut genom åren, personer har dock bytts ut ofta. I 

den här förvaltningen har dels den politiska ledningen bytts ut och dels flera led av chefer i 

tjänstemannaledningen.  

 

Kommunfullmäktige har antagit målområden, från 4 stycken 2014 till 6 stycken 2016, 

antalet effektmål har ökat i takt med ökningen av målområdena.  

 

Från och med 2015 har antalet varit detsamma inom båda områdena.  

 

Effektmålen beslutas i nämnderna utifrån de målområden kommunfullmäktige beslutat om 

genom kommunstyrelsen. 
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Tabell 5 

Sammanställning antal målområden/effektmål per år de senaste tre åren 

Not: Sammanställt från tabell 3 ovan 

 

Antal nådda effektmål ökade 2015 men minskade igen 2016, nämnden/förvaltningen har 

inte lyckat behålla det förbättrade resultatet. Effektmålen har inte sett likadana ut mellan 

åren, justering har gjorts vid vissa mål, en jämförelse är därför inte helt relevant mellan 

åren.  

 

Tabell 6 

Sammanställning enhetens verksamhetsmål och förvaltningens nådda effektmål de senaste 

tre åren 

Not: Sammanställt från tabell 3 ovan 

 

Den granskade verksamheten/enheten hade vid år 2014 egna mål, men har sedan dess inte 

tagit fram några dokumenterade sådan. 2015 nåddes fler effektmål trots att verksamheten 

inte tog fram några egna verksamhetsmål. 

4.1 Flöden 

Hantering av budget och bokslut sker med ungefär lika intervall genom de granskade åren, 

budget och bokslut omfattar beslutande av effektmål och uppföljning av årets resultat.  
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De är uppdelade i en textdel och en sifferdel där texten beskriver hur verksamheterna 

kommer att arbeta, i bokslutet redovisas istället hur de har arbetat. Tillhörande mallar för 

mål och resultat bifogas sist i rapporten. (Bilagor 1 och 2) 

Kommunens arbetsflöde för ledning och styrning redovisas i tabell 7.  

  

Tabell 7 

De granskade dokumentens flöde ur ett tidsperspektiv 

 
Not: Egen sammanställning när i tid olika beslut vilka påverkat verksamhetsplanering och uppföljning skett. 

 

Av tabellen framgår att det är lång tid mellan beslut kring målområden och inriktningsmål, 

inte sedan 2013 har det skett någon förändring.  

Budget och bokslutsarbetet sker vid ungefär samma tidpunkt varje år medan styrdokument 

och interkontrollplaner sker utan återkommande struktur.  

 

4.2 Styrdokument  

I kommunen finns en sammanställning över kommunens olika styrdokument vilka ägs av 

de olika nämnderna/förvaltningarna. Socialnämnden hanterar de i tabell 8 redovisade 

styrdokumenten. Styrdokumenten reglerar hur verksamheterna ska arbeta ut mot 

medborgarna samt vilka befogenheter olika befattningar har gällande inköp, rekrytering och 

myndighetsutövning.  

 

För den granskade enheten saknas riktade styrdokument även om den berörs av 

kommunövergripande dokument och dokumenten gällande vissa taxor  
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Tabell 8 

Förvaltningens styrdokument 

 

Not: Egen sammanställning av socialnämndens styrdokument.  

10 av 15 dokument reglerar taxor eller avgifter. 

Inga direkta styrdokument för planering och uppföljning av verksamheterna finns. 

 

4.3 Resultat enkäter 

Hur har verksamheten involverats i budgetarbetet? 

Person 1.  
Jag har inom LSS haft som ambition att ta upp budgeten utfall osv på APT, ibland har det 

funkat men långt ifrån alltid. Dessutom har flera av verksamheterna budgetar som inte varit 

relevanta och svåra att följa för det har berott på intäkter av försäljning, andra kommuner 

osv.. 

För egen del har det i princip varit ett besked om att ni får samma budgetram som förra året 

om det inte varit några större förändringar. 

Person 2. 

Styrdokument Beslutat/datum Kategori

Alkohol och drogpolitiskt program för Fagersta 

kommun 2008-03-25 Strategi och handlingplan

Handikapp politiskt program för Fagerasta 

kommun 2010-06-22 Riktlinjer

Handikapprådet, Reglemente för kommunala - nr 

26 (113) 2007-12-13 Förbundsordning

Förtydligande angående avgifter för hemsjukvård i 

enskilt boende 2012-01-30 Taxor/avgifter

Pensionärsrådet, Reglemente för kommunala - nr 

23 (114) 2002-06-18 Förbundsordning

Serveringstillstånd och tillsyn enligh alkohollagen, 

Riktlinjer 2013-05-28 Taxor/avgifter

Taxa för bårhusverksamhet 2012-03-27 Taxor/avgifter

Taxa för hemsjukvård och hembesök 2012-10-30 Taxor/avgifter

Timtaxa vård och omsorg 2006-12-20 Taxor/avgifter

Kostnad helinackordering i vårdboende 2011-02-22 Taxor/avgifter

Tillämningsföreskrifter för avgifter inom äldre- 

och handikappomsorgen 2007-04-28 Taxor/avgifter

Taxa för serveringstillstånd 2011-05-14 Taxor/avgifter

Avgift fönsterputsning 2006-06-20 Taxor/avgifter

Delegationsordning, socialnämnden
2004

Reglerar besluträtt gällande 

ekonomi och anställningar

Färdtjänst och riksfärdtjänst, 

trafikförsörjningsprogram för Fagersta kommun 2012-08-28 Riktlinjer och Taxa/avgifter
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Under åren 2013-15 har verksamheten i princip inte alls involverats i budgetarbetet. De lilla 

som skett är att avdelningschefen på en ledningsgrupp frågat om de är nått extra som kan 

tänkas på inför nästa år. Budget har sedan presenterats klar sent in på våren. Varje 

enhetschef har sedan varje månad fått en avstämning med ekonom om hur verksamheten 

legat till. Avstämningar har varit väldigt ojämna och siffrorna har ej gått ihop och kunnat 

svänga väldigt mycket från en gång till nästa.  

Hur har föregående års bokslut hanterats inom verksamheten? 

Person 1.  

Genom besked om vi har gått back eller inte, mer än så har det inte varit. 

Person 2. 

Bokslutet har inte direkt påverkat verksamheten något år. Bokslutet har meddelats på 

ledningsgrupp av avdelningschefen och sedan lagts till handlingarna. Plus eller minus har 

lösts på högre nivå med att flytta pengar mellan verksamheter. 

Hur har socialnämndens effektmål använts i den egna verksamhetsplaneringen? 

Person 1.  

Det har varit långt ifrån relevanta kopplingar till mina verksamheter, målen har tagits upp 

på APT och sen har det inte blivit så mycket mer än att det krystats fram verksamhetsår 

inför verksamhetsplaneringar osv,  

Person 2. 

Någon gång har förvaltningen haft planeringsdagar där vi titta på verksamheterna och 

kopplingen mot effektmålen. Dess har dock aldrig följts upp. Verksamheterna har dock 

jobbat på sitt egna vis för att nå målen. Nått år tror jag att de gjordes en enkätundersökning 

för att se om vi nått några av målen.  

 

5 Analys och diskussion 

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur åtgärder för att bemöta kritik i en 

revisionsrapport har fått genomslag i verksamheten för arbetsmarknadsåtgärder.  Studiens 

resultat tyder på att de inte fått effekt ute i den granskade verksamheten och möjliga 

anledningar till det är flera, t ex tidsperspektivet vilket även Nilsson (2011) kommit fram 

till i sin forskning av en kommuns införande av målstyrning med metoden BSC, där flera 

enheter fortfarande efter 10 år inte anammat metoden eller verktyget. Istället har de tillåtits 

vara olika, kanske bör frågan ställas om det alls är nödvändigt att införa målstyrning. SKL 

ställer sig också lite frågande till det (Jonsson, 2013, s. 207) när de visar på hur förändrade 

förutsättningar för kommuner leder till svårigheter med ledning och styrning vilket kan 

sägas vara ett problem (enligt tolkning av revisionens rapport och den här genomförda 

studien) även för den här kommunen. Det kan vara så att det egentligen bottnar i de 

lagförändringar och svängningar kommuner och organisationer utsätts för. (Jonsson, 2013, 

ss. 207-209) 
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5.1 Svar på de ställda forskningsfrågorna. 

 

5.1.1 - Varför har inte konsulternas arbete fått genomslag i verksamheten? 

Studien har svårigheter att besvara den här frågan. Flera faktorer kan ha påverkat varför 

konsulternas arbete inte fått genomslag i den granskade verksamheten.  

Det har varit hög omsättning på chefer under den granskade perioden. Chefsbyten har skett 

på alla nivåer: 

Nämnd ordförande bytt 1 gång 

Förvaltningschef bytt 3 gånger 

Avdelningschef bytt 3 gånger 

Verksamhetschef bytt 1 gång 

Vilket skulle kunna vara en anledning till att beslut inte lever kvar hela vägen ned i 

organisationen, t ex användandet av framtagna mallar för målstyrning. 

En annan aspekt kan vara medarbetarnas inställning till hur de vill arbeta, vilket inte kan 

besvaras här utan skulle behöva en större studie med intervjuer på flera nivåer, med både 

chefer och medarbetare. 

 

Några saker kan konstateras även om de inte direkt besvarar studiens frågeställning: 

Uppföljning sker sällan och efterfrågas inte under förvaltningsnivå, i det här fallet. 

Med styrdokument borde det finnas en möjlighet att även omfatta efterlevande av mallarna 

för målstyrning på verksamhetsnivå. 

Verksamhetsplanering inför det kommande året görs främst på förvaltningsnivå men når 

inte ned i organisationen. På enhetsnivå ses det som något vilket behöver hanteras på APT 

vid något tillfälle under året.  

Mål sätts för ekonomi och att enheten ska samarbeta med andra, ekonomin mäts, men de 

övergripande målområdena eller effektmålen känns inte relevanta nere i verksamheterna. 

Hög omsättning på chefer mellan 2015 och 2016 indikerar en möjlig anledning till minskad 

efterlevnad. 

Resultat leder inte någonstans, statistik finns i massor i databaser vilka kommunen 

redovisar resultat till.  

Visuell uppföljning sker, trafikljus, som lägst på förvaltningsnivå, ingen dokumentation 

finns kring handlingsplaner och aktiviterer för att åtgärda mål vilka inte uppnåtts.  

För att finna förklaring till varför det ser ut på det här sättet behöver ytterligare studier 

genomföras. 
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Tabell 8 

Gap-analys PDCA på förvaltningsnivå och enhetsnivå 

Önskat läge Nuläge Förvaltningsnivå Nuläge enhetsnivå 

Planera 
Samla in data, analysera, finn 

processförbättringar 

Upptäck orsaker till avvikelser i 

processer 

Välj mål 

Fastställ metoder för att nå målen 

 

Data samlas in 

 

 

 

Effektmål bestäms, vilka 

ska brytas ned i 

verksamhetsmål 

 

Data samlas in 

 

 

 

 

Gör 
Instruera och träna 

Genomför förbättringar 

Samla data 

 

 

 

Data samlas in 

 

 

 

Data samlas in 

Studera 
Analysera data 

Jämför planerade resultat med 

uppnådda 

Kontrollera processförbättringar 

 

 

Jämförelse görs 

 

 

Jämförelse görs 

Lär 
Dokumentera processer 

Standardisera 

Övervaka resultat löpande 

Bedöm nödvändigheten av 

ytterligare förbättringar. 

 

 

 

Övervakning sker som 

oftast 2 gånger per år.  

 

 

 

Övervakning sker som 

oftast 2 gånger per år.  

Not: GAP analysens syfte är att hitta skillnader mellan ett idealt läge och det läge det granskade 

befinner sig i. Gapet kan graderas med poäng men görs inte i den här tabellen, den visar bara på hur det skiljer 

mellan ett idealt läge och nuvarande läge.  

 

De delar den här studien har granskat saknar en tydlig process för ledning och styrning 

vilket även den redovisade gap-analysen visar. Utifrån ett kvalitetstekniskt perspektiv 

saknas många delar av en PDCA cykel. Gapet är stort och visar på att det är svårt att få 

genomslag för förändringar i organisationen, även organisationens struktur
8
 bidrar till vissa 

svårigheter genom att den skär både tvärs igenom samtidigt som den sker i linjen. 

(Paulsson, 2009, ss. 1-16) Det som fått visst genomslag i verksamheten är målstyrningen, 

den når ner till förvaltningsnivå men inte riktigt ända ut. På förvaltningsnivå används de 

mallar för målformulering och uppföljning kommunstyrelsen beslutat att verksamheterna 

                                                 

8
 Se figur 4 s. 19 
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ska använda sig av. Sedan stannar de, de kommer inte ned i verksamheterna. När vi tittar på 

år 2015 kan vi se att mål finns formulerade ute i verksamheten, men inte de efterföljande 

två åren, frågan är varför. För att gå vidare skulle en undersökning av varför användandet 

av mallar inte sker under förvaltningsnivå behöva göras, lämpligtvis genom intervjuer med 

medarbetare och chefer.  

Förvaltningschefens nyckelroll i organisationen där dennes kompetens och intresseområden 

har möjlighet att påverka de frågor vilka lyfts till politiken  (Högberg, 2007, ss. 1-36) skulle 

kunna driva igenom användandet av mallarna. Att så inte blir gjort i det här fallet skulle 

kunna indikera ett stort utrymme för förvaltningschefen där denna inte vill eller inte har 

förmåga att driva igenom ett användande av mallarna inom underliggande nivåer i 

verksamheterna.  

Samtidigt kan frågan om fallstudiens tidsram varit tillräcklig ställas, jmf Nilsson (2011) 

vilken granskat införande av BSC i en kommun och redovisar att införandet av den 

styrmetoden ännu efter 10 år inte fått fullt genomslag i organisationen.  

 

5.1.2 - Skulle implementeringen kunnat säkras upp på något vis? 

Den här frågan, med facit i hand, blir besvarad med ett Nej, vid det tillfället och med de 

metoder och verktyg organisationer använder för sin planering och uppföljning så var det 

inte möjligt att säkra upp implementeringen. Den långa tiden mellan hantering av 

styrdokument och internkontroll bidrar till svårigheter att styra och följa upp verksamheten, 

förutsatt att styrdokument skulle användas även för budget och bokslutsarbetet. Utifrån 

GAP-analysen, tabell 8 s. 29, tydliggörs de delar organisationen inte arbetar med enligt en 

fungerande metod för planering, uppföljning och förbättring. De många gapen mellan ett 

önskat läge och nuvarande läge bidrar till ett gemensamt relativs stort GAP vilket indikerar 

att förhållandena vid tillfället för implementeringen inte bidrog till att stödja 

implementeringen.  

Kommunen skulle kunna välja att upprätta styrdokument även för ledning och styrning av 

verksamheterna företrädesvis för att kommunen är rekommenderad av revisorerna att 

förbättra sin kontroll gällande fullmäktiges beslut.  

En viss slutssats kan dras kring att organisationens förutsättning för att arbeta med ständiga 

förbättringar kring sina styrdokument och internkontroller begränsas av de långa 

tidsperspektiven mellan de aktualiseras i nämnden. Dessa skulle annars kunna bidra till 

lednings arbete enligt en PDCA-cykel. Budget och bokslutsarbetet sker vid fler tillfällen 

och mer lika i tidscykel, möjligheter att förbättra här i samband med arbete kring 

framtagande av underlagen finns.  

 

Svårigheter med att säkra införande av nya metoder och/eller förändringar syns i studiens 

resultat, anlitandet av konsulterna för att åtgärda kritik i en revisionsrapport har inte lett till 

effekt ute i verksamheten. 
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Ett annat resultat kunde ha varit möjligt om införande skett internt, en fördel med interna 

resurser och att arbeta inifrån är att medarbetarna då känner verksamheten, det finns en viss 

kultur vilken externa konsulter aldrig kommer att kunna få lika djup kunskap kring. De 

värderingar organisationer och grupper vilar på styr deras gemensamma handlande 

(Jacobsen & Thorsvik, 2014, s. 75) samt hur de tar emot och genomför förändringar.  

 

Andra förutsättningar vilka försvårar förändringar har i det här fallet handlat om många 

chefsbyten och till viss del hög specialisering hos medarbetare. Verksamheterna klarar de 

flesta målen på förvaltningsnivå trots att nedbrytning till den egna enheten inte sker, byte 

av chefer har inte heller påverkat måluppfyllelsen negativt.  

Vilket stämmer överens med hur Jonsson tolkar förändringarna för kommunerna, genom 

lagändringar har de fått olika förutsättningar för ledning och styrning vid olika tillfällen, i 

den fas många kommuner nu befinner sig har en ökat specialisering inträtt, medarbetarna är 

väldigt duktiga på sina områden till viss nackdel för helheten. (Jonsson, 2013, ss. 207-208)  

 

5.1.3 - Kan det här projektet/den här studien ge några rekommendationer till 

organisationen att arbeta vidare efter för att utveckla sitt arbete med målstyrning och 

uppföljning? 

Verksamhetens har svaga punkter i sin röda tråd mellan politiker och tjänstemän, redovisas 

i figur 5 s.32. 

När det gäller metoder används de inte i hela organisationen, de stannar på förvaltningsnivå 

i det här fallet, vilket indikerar att det inte finns någon systematik i arbetet, det i sin tur 

bekräftas av att det inte fungerar med hög chefsomsättning, vid byte av chefer skulle en 

fungerande systematik kunna träda in istället för en styrande chef. 

Mätning sker sällan, en gång per år med ett delårsbokslut i augusti månad.  

Internkontroll sker en gång per år och styrdokument en gång per mandatperiod.  

Koladas statistik används inte till någonting.  

 

Enkäten visar att cheferna i verksamheten upplever att det är en svag koppling mellan 

politiken och den egna verksamheten. Den röda tråden vilken revisorerna bedömde att 

kommunen behövde förbättra har inte nått hela vägen. Svaren bekräftar även att 

uppföljning inte blir av vilket var ännu en av revisorerna kritiserad punkt. En viss egen 

målformulering verkar finnas inom en del av den granskade enheten men har inte direkt 

koppling till de målområden politikerna beslutat om men att enheten ändå försöker hitta en 

koppling mellan den egna enheten och politiken. 
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Figur 5: Orsak-verkan diagram röda tråden mellan politisk ledning och 

tjänstemannaledning, fritt efter (Bergman & Klefsjö, 2012, ss. 252-254) 

 

Diagrammet utgår från problemet att röda tråden inte fungerar, tanken är att om denna 

fungerat skulle ledning och styrning fungera bättre eftersom politikerna är de beslutande i 

den granskade organisationen. 

För att få relevans i studiens diagram har ett antal olika påverkande delar satts in i 

fiskbenen, 5-varför för att finna rotorsaker har använts för att hitta styrkor och svagheter 

inom respektive del. 

Bara genom att börja arbeta med de svaga delarna i orsak verkan diagrammet skulle 

organisationen kunna arbeta vidare med utveckling av målstyrning. Organisationen behöver 

vara observant på att fler faktorer än de som är listade här kan vara bakomliggande orsaker 

till brister i målstyringen. T ex kultur på arbetsplatsen, i enkätsvaren skulle en del uttryck 

kunna bero på en viss uppgivenhet för att chefer under förvaltningsnivå inte involveras i 

arbetet med budget och bokslut utan mer får ett besked levererat. Denna attityd skulle 

kunna leda till att ett arbete med orsak-verkandiagrammets svaga punkter från den högre 

ledningen inte skulle nå ned i organisationen, d v s uppnå lika resultat som konsulternas 

insats. 

Förslag till organisationen utgår från orsak-verkan diagrammet där svagheterna lyfts fram 

för förbättring, tolkningarna av svagheter ses i resultatet som ett mönster av aktiviteter vilka 

till viss del relaterar till varandra. Det ena hänger ihop med det andra. T ex avsaknaden av 

system för verksamhetsplanering leder till att ledning och styrning uteblir när ledningen 

inte driver eller efterfrågar data och analys av verksamheterna. Organisationen har påbörjat 
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arbetet med målstyrning och behöver en viss uthållighet, låta saker få ta tid och kanske inte 

kräva att alla ska vara med utan låta det mogna fram var eftersom.  

Nilsson (2011) rekommenderar organisationer att implementera BSC trots svårigheterna 

han lyft fram i sin avhandling. Han ser fler fördelar än nackdelar, framförallt medarbetarnas 

engagemang, samordningsvinster och nöjdare kunder.  Nöjdare kunder har inte varit fokus 

för den här studien men är en viktig faktor inom kvalitetstekniken. Lind (2002) lyfter fram 

offentliga förvaltningars bristande möjligheter att tillgodose kundernas behov utifrån en 

begränsning i medel, skatteintäkter, liksom kundernas, medborgarnas, tillgång till gratis 

eller ekonomiskt subventionerade tjänster.  Det negativa Nilsson (2011) ser rör minskad 

ledning och styrning för politiker förvaltningsledning vilket i det här fallet skulle tala emot 

ett införande, samtidigt stödjer det resultatet av den här studien där målstyrning inte har lett 

till ökad effekt mellan politiker till tjänstemän.  

 

5.2. Slutsatser 

Syftet med studien var att undersöka hur insatta åtgärder fått effekt, granskningen av 

dokumenten ger information om vad som finns och vad som saknas. Åtgärderna har fått 

effekt ned till förvaltningsnivå, kan ha fått effekt längre ned men inte i den granskade 

enheten. En mer komplett bild kunde ha fåtts genom ett brett intervjuunderlag på flera 

verksamheter samt på flera nivåer, det troliga är att arbete sker olika ute på olika enheter.  

Studien visar endast effekter på en enhet inte hur det ser ut under andra förvaltningar, det är 

möjligt att resultatet skulle se annorlunda ut där.  

Studiens frågeställningar får svar genom de gjorda tolkningarna där data eller avsaknad av 

data i de granskade dokumenten ligger till grund.  T ex finns avsaknad av data kring 

verksamhetsplanering och uppföljning på verksamhetsnivå, enkäter har styrkt att det beror 

på att åtgärder inte fått effekt utan arbetet har fortsatt mer eller mindre som tidigare. Utifrån 

beslut i nämnderna gällande styrdokument, kontroll och nivå på uppföljning har 

bedömningen blivit att organisationen inte kunde säkra upp en effekt av införande av 

målstyrning, det fanns inte lämpliga förutsättningar för det, framförallt ur ett PDCA 

perspektiv. Rekommendationer för organisationen att arbeta vidare med för att utveckla 

arbetet med målstyrning blir att fokusera på sina svagheter och att försöka få dem till 

styrkor istället. Ett orsak-verkan diagram har fått visualisera några områden att kunna 

utvecklas inom genom att hitta orsaker till varför den röda tråden mellan politiker och 

tjänstemän är svag eller saknas.  

 

Varför har inte konsulternas arbete fått genomslag i verksamheten? 

Blir inte tydligt besvarad i den här studien. Det framkommer att det som var tänkt med 

konsulternas arbete inte når ned i verksamheten, det når en bit ner i organisationen men inte 

hela vägen. För att förstå varför behöver ytterligare studie göras där medarbetare och chefer 

intervjuas för att utreda orsaker. 
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Skulle implementeringen kunnat säkras upp på något vis? 

Nej, inte direkt. Flera indikatorer finns till varför det är på det viset. Tiden mellan beslut 

och uppföljning av styrande dokument är lång. Internkontrollen används inte för att 

kontrollera verksamhetsstyrning eller uppföljning.  

 

Kan det här projektet/den här studien ge några rekommendationer till organisationen 

att arbeta vidare efter för att utveckla sitt arbete med målstyrning och uppföljning? 

Flera svagheter finns att arbeta med vilka är redovisade i figur 5 s 32. Det rör sig bland 

annat om mätning av data, metoder för genomförande, ledning och målformulering.  

Annat att arbeta vidare med är att utreda ytterligare varför det är hög chefsomsättning och 

hur det skulle kunna minskas samt utreda varför inte mallarna för målstyrning används 

längre ned i verksamheten.  

Den kontroll och uppföljning revisorerna efterfrågade verkar ha kommit en liten bit på väg 

och det kanske räcker med att bara fortsätta jobba som nu och låta det få ta tid innan alla är 

med. 

 

Studiens bidrag till organisationen blir ett tydliggörande av svagheter att arbeta vidare med 

vilket inte organisationen hade tidigare. Ett behov av att undersöka kulturen och 

medarbetarnas engageman framkommer och kan, om organisationen vill, leda till en 

kulturanalys med syfte att stärka organisationen i sitt förändringsarbete. Förvaltningars 

förutsättningar skiljer sig från privat aktörer vilket behöver tas hänsyn till vid ledning och 

styrning, kvalitetsutveckling för kundnöjdhet innebär inte med automatik att alla 

medborgarnas behov kan eller bör mötas.  

Studien bidrar till att bekräfta tidigare forskning om bland annat BSC där implementering i 

offentlig verksamhet inte är fel även om det tar lång tid och där det finns tillåtelse för 

enheter att ansluta var eftersom. Så har det fungerat även i den här organisationen, det finns 

inte ett krav uppifrån att leverera. 

 

5.3. Förslag på fortsatt forskning/arbete 

Studien har gett vissa svar inom ett begränsat område, att det fanns problem inom 

organisationen visade en revisionsrapport, åtgärder sattes in av kommunledningen, dessa 

fick effekt ned till förvaltningsnivå och då är det två steg kvar ned till enhetsnivå. För 

kommunen skulle en studie över en längre tid, ett år, kunna vara intressant. Den skulle 

kunna följa arbetet direkt i nämnderna och förvaltningarnas ledningsgrupper på plats, 

observation och kartläggning vid dessa möten. Tillsammans med intervjuer och granskning 

av dokument på alla nivåer och över flera förvaltningar och avdelningar skulle den kunna 

kartlägga nuläget. En kartläggning vilken skulle kunna ligga till grund för en GAP analys 

till kommunledningen för att tydliggöra behov för att nå effekt hela vägen ut i alla 

verksamheter.  
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För att inte slösa tid och resurser på åtgärder vilka inte får effekt skulle det även vara 

intressant för kommunen att ta reda på varför de inte får effekt, intervjumetoden med början 

ute i verksamheten skulle kunna vara ett lämpligt tillvägagångssätt.  

 

Enkätsvaren antyder delvis att verksamheterna försöker koppla sin planering till politikens 

beslut men att det saknas uppföljning medan det andra enkätsvaret antyder att det mer ses 

som något att hantera relativt snabbt via APT. Fortsatt forskning skulle kunna röra 

ledarskap inom kommunen, vad ligger bakom den ena delens försök att finna kopplingar till 

politiken medan den andra mer konstaterar fakta. Beror effekterna av åtgärderna mer på 

ledarskap än bristande efterfrågan eller en kombination? Skulle ett starkt ledarskap kunna 

bidragit till större genomslag eller är efterfrågan, dragande system, en effektivare metod. 

Det finns några offentliga verksamheter vilka infört Lean, en jämförelse med dem och 

denna kommun vore intressant för att ta reda på hur metoder påverkar ledning och styrning 

särskilt med tanke på den forskning Jonson (2013) gjort vilken lyfter fram att 

målstyrningen inte nödvändigtvis leder till ökad styrning eller ledning. Även Nilsson 

(2011) har visat hur målstyrning lett till minskat politiskt inflytande till förmån för mer 

sammanhang och engagemang i verksamheterna. Ledning och styrning behöver inte med 

andra ord vara det kommunen behöver.  
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Bilaga 1 Kopia av kommunens mall för målformulering 

Övergripande mål 
Antaget av 
kommunfullmäktige 
2013-04-23, § 38 

 
 

Gemensamma inriktningsmål  
Antaget av kommunstyrelsen 
2013-03-05, § 47 

 
 

Effektmål  Mätmetod 

 Kommunen ska verka för att 
den totala miljöbelastningen 
minskar. 

Andelen inköpta rättvisemärkta 
produkter ska öka jämfört med 
föregående år.   

Statistik från inköpsavdelning. 
Statistik från kostservice.  
 

2.Gott 
företagsklimat 

Verksamheterna ska med 
samverkansorganisationerna 
och näringslivet utveckla 
förutsättningar för be-fintliga 
företag, nyföretagande och 
etableringar utifrån. 
 

Implementera Atlasprojektet  i 
ytterligare ett företag. 
 
 

Att det är gjort 

3.Attraktiv 
arbetsgivare utifrån 
en definierad 
värdegrund 

Verksamheterna ska stärka 
bilden av Fagersta kommun 
som en attraktiv arbetsgivare. 
 

Minst två aktiviteter som 
underlättar rekrytering av nya 
medarbetare. 
 
Minska sjukfrånvaron, för 
kvinnor och män till 2011 års 
nivå. 
 
Individuell lönesättning utifrån 
fastställda kriterier till samtliga 
medarbetare, kvinnor och män. 

Att aktiviter skett 
 
 
 
 
Intern statistik 
 
 
 
Att individuell lönesättning sker. 
 

4. Bra utbildning Kommunen ska arbeta för att 
skapa en attraktiv utbildning 
som hävdar sig väl med andra 
utbildningsanordnare. 
 

  

5. Trygg kommun Verksamheterna ska arbeta 
förebyggande med trygghet 
och säkerhet. 

Använda FREDA i arbetet kring 
Våld i nära relation till kunder, 
klienter och medarbetare. 
 
 

Antal medarbetarsamtal 
Antalet rehab samtal 
Antalet kunder och klienter 
 
 
 

8. Kommunal 
ekonomi i balans 
 

Upprätthålla en långsiktigt 
välskött ekonomi med stabila 
ekonomiska förutsättningar 
för god kvalitet i 
verksamheten. 

Verksamheterna ska bedrivas på 
ett kostnadseffektivt sätt   
 
Verksamheterna ska ha en 
budget i balans. 

Budgetuppföljning och bokslut 
 
Budgetuppföljning och bokslut 
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Bilaga 2 Kopia av kommunens mall för uppföljning av målen 

SOCIALNÄMNDEN:  

Gemensamma inriktningsmål Effektmål 2016 Måluppfyllelse och kommentar 2016 
 
Kommunen ska verka för att den 
totala miljöbelastningen 
minskar. 

 
Andelen inköpta rättvisemärkta 
produkter ska öka jämfört med 
föregående år. 

 
 
 

 
Rättvisemärkta produkter väljs vid 
nyinköp. 
 
 
 
 

 
Verksamheterna ska med 
samverkansorganisationerna och 
näringslivet utveckla 
förutsättningar för befintliga 
företag, nyföretagande och 
etableringar utifrån. 
 

 
Implementera ”Atlasprojektet”  i 
ytterligare ett företag. 
 

  
Svårt att hitta ytterligare företag för 
ytterligare implementering men 
arbetet pågår. 

 
Verksamheterna ska stärka 
bilden av Fagersta kommun som 
en attraktiv arbetsgivare. 

 
Minst två aktiviteter som underlättar 
rekrytering av nya medarbetare. 
 
 
 
 
 
 
Minska sjukfrånvaron, för kvinnor och 
män till 2011 års nivå. 
 
 
 
 
 
 
 
Individuell lönesättning utifrån 
fastställda kriterier till samtliga 
medarbetare, kvinnor och män. 
 
 

  
Alla verksamheter jobbar aktivt med 
rekrytering bla genom sociala 
medier. Ny organisation kring 
rekrytering av vikarier till vård och 
omsorgs-avdelningen har 
implementerats under året.  
 
 
Sjukfrånvaron ligger fortfarande 
högre jämfört med 2011 års nivå.  
 
 
 
 
 
 
 
Individuell lönesättning sker till viss 
del inom några verksamheter dock ej 
utifrån fastställda kriterier. 

 
Verksamheterna ska arbeta 
förebyggande med trygghet och 
säkerhet. 

 
Använda FREDA i arbetet kring ”Våld i 
nära relation” till kunder, klienter och 
medarbetare. 
 
 
 
 
 

  
Material har tagits fram och 
utbildning har skett under året till 
medarbetare inom förvaltningen.  
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Upprätthålla en långsiktigt 
välskött ekonomi med stabila 
ekonomiska förutsättningar för 
god kvalitet i verksamheten. 

 
Verksamheterna ska bedrivas på ett 
kostnadseffektivt sätt. 
 
 
 
 
 
 
Verksamheterna ska ha en budget i 
balans. 
 

  
Verksamheterna har låga kostnader 
jämfört med andra kommuner. 
 
 
 
 
 
 
Förvaltningen redovisar ett 
underskott på 1,1 % i förhållande till 
budget vid bokslut 2016. 
 
 
 


