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SAMMANFATTNING 

De flesta av Sveriges kommuner och landsting använder en form av mål- och resultatstyrning, 

en styrmodell som har till uppgift att klargöra och organisera politikens och förvaltningens 

respektive roll, i synnerhet mot bakgrunden av kommunernas ekonomiska balanskrav. Efter 

uppkomsten av det effektivitetsinspirerade New Public Management blev mål- och 

resultatstyrning även politisk verklighet i Sverige i slutet av 1980-talet och utvidgades sedan 

allt mera med hjälp av styrningsprinciper som hämtades från privatsektorn. 2004 blev god 

ekonomisk hushållning samt särskilda mål och riktlinjer en del av kommunallagen. Redan för 

cirka tjugo år sedan ställde sig den statsvetenskapliga och förvaltningsteoretiska forskningen 

frågan om huruvida målstyrning skulle påverka utrymmet för politisk styrning samt förändra 

maktfördelningen gentemot de svenska förvaltningarna och tjänstemännen. Därför den 

befogade frågan efter tjugo år: går det faktiskt att – politiskt – styra med mål? 

Jag valde att undersöka de två största kommunerna i Sverige, Stockholm och Göteborg. På 

basis av målstyrningens teoretiska bakgrund och en operationalisering av hur kommunala mål 

beskrivs (som instrument, kultur och/eller myt) enligt Christensens m.f.l. Organisationsteori 

för offentlig sektor (Christensen, Lægreid, Roness och Røvik, 2005), undersökte jag dessa 

kommuners styrdokument och verksamhetsberättelser, med fokus på det icke-lagstadgade 

verksamhetsområdet kultur, för att utröna, om politisk styrning faktiskt kan avläsas från 

kommunernas styrkedja i praktiken. Den valda metoden visar att det inte är möjligt att med 

säkerhet säga att politisk styrning har skett i det undersökta området. 

Det är meningsfullt att undersöka politiska inriktningar och mål från olika perspektiv för att 

sedan pröva på vilket sätt dessa mål konkret påverkar förvaltningsarbetet i verkligheten. I 

synnerhet kan den användas av kommuner till att överpröva och utreda den egna styrkedjans 

stringens och effekt. Metoden hjälpte dock även att belysa varför målstyrning efter flera 

decennier som applicerad styrmodell – trots alla vinster i effektivitet – fortfarande väcker 

frågan om legitimitet. 
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ABSTRACT 

Most Swedish municipalities and county councils use some form of management by objectives 

and results, a management model with the purpose of clarifying and organising the roles of 

politics and administration, particularly against the background of balanced budget 

requirements. After the advent of efficiency-inspired New Public Management, management 

by objectives and results also turned into a political reality in Sweden at the end of the 1980s 

and continued to expand, supported by management principles borrowed from the private 

sector. This has had a profound impact on the role and dynamics of political control. 

Against the theoretical background of management by objectives and an operationalization of 

how local objectives are formulated, I chose to investigate Sweden’s two largest municipalities, 

Stockholm and Göteborg, their regulatory documents and annual committee reports for 2012, 

with particular focus on a non-statutory sector (culture), in order to see whether political 

control actually can be determined from the local chain of command as applied via these 

documents over the last decades. The result is that it was not possible to say with certainty on 

the basis of the regulatory documents that I examined whether political control has been 

exerted in the sector studied. 
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1 Inledning 

1.1 Målstyrning i Sverige 

”Då handlar det om politik och vi har alla synpunkter på hur politikerna bör prioritera”. Så 

sammanfattar Stig Montin, professor i statsvetenskap, de beslut som kommuner måste fatta – 

om hur deras begränsade och aldrig tillräckliga resurser ska fördelas mellan olika 

verksamheter, mellan olika målgrupper som alla ska och/eller vill tillgodoses: det handlar om 

politik och prioriteringar (Montin 2007, s. 9). I ett kapitel i samma bok, Moderna kommuner 

(2007), koncentrerar sig Montin på ”gränsdragningsproblematiken” mellan politik och 

förvaltning – ett handlingsutrymme som sträcker sig från politisk detaljstyrning till 

tjänstemannavälde (Montin 2007, s. 103). För politik ska föras och prioriteringar göras, men 

det är inte lika självklart var och av vem. 

Att organisera offentlig verksamhet betyder att fördela ansvar mellan olika beslutsnivåer samt 

mellan olika beslutsfattare. Problematiken kring makt- och ansvarsfördelning, i synnerhet 

mellan stat, regioner och kommuner eller mellan politik och förvaltning, är därför inte 

någonting nytt. I Kommunalpolitik (2005) ger Olov Petersson en historisk överblick över 

Sveriges styrelseformer sedan 1200-talet (Petersson 2005, s. 44ff), vilken tyder på att 

spänningen mellan centralmakt och lokalmakt uppstod länge före läns- eller 

kommunbildningen och ännu längre före landets demokratisering. Många förändringar har 

genomförts under tiden. Som Petersson skriver, har omorganisationer och anpassningar i 

kommuner länge varit ett nödvändigt sätt att svara på ständigt nya problem (Petersson 2005, s. 

58). 

Samma år som en ny kommunallag (KL 1991:900) trädde i kraft med förändrade skrivningar 

om kommunernas ekonomiska ansvar (Petersson 2006, s. 188), publicerades Rothsteins första 

upplaga av Politik som Organisation – Förvaltningspolitikens grundproblem (1991). I 

inledningskapitlet till den fjärde upplagan använder även Rothstein (2010) begreppet 

”organiseringsproblem” för att omskriva anpassningen av förvaltningsmodeller till yttre krav 

på förändring. Att målstyrningen, som utgör uppsatsens ämne, anammades av den offentliga 

sektorn i Sverige, var en sådan anpassning till ett vid den tiden nytt problem. 

Anpassningen i organiseringen av offentlig verksamhet till målstyrning har skett i Sverige 

sedan slutet av 1980-talet, då styrfilosofin New Public Management, med sin avstamp i 

effektivisering, minskad statlig styrning och uppdelning mellan politik och produktion 
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(Montin 2007, s. 124) äntrade den svenska förvaltningsorganisationen. Denna 

marknadsorienterade modell använder sig av styrprinciper som vill att ledningen (här 

politiken) beställer och förvaltningen utför (Montin 2007, s. 124). Det var konsekvensen av 

det som ansågs vara bristande ledarskap och otillräckligt ekonomiskt ansvar i ett 1980-tals 

Sverige då kommunerna hade stora ekonomiska besvär (Premfors, Ehn, Haldén & Sundström 

2009, s. 282f samt Montin 2007, s. 110f). 2004 blev därför god ekonomisk hushållning samt 

särskilda mål och riktlinjer en del av Kommunallagen (KL 1991:900, 8 kap. 5 § i Montin 

2007, s. 111). På grund av denna förändring delegerades allt mer av verkställigheten och det 

motsvarande ekonomiska ansvaret till tjänstemän. Följaktligen började även fördelningen 

mellan politik och förvaltning att vidareutvecklas från politisk makt över tjänsten till en 

relation av ”ömsesidigt förtroende” (Montin 2007, s. 106).  

Med detta blev förvaltningarna alltmer oberoende av politiken i sitt dagliga arbete. Rothstein 

skriver dock att ”förhållandet mellan demokrati och implementering av de politiska besluten” 

(med andra ord förhållandet mellan politik och förvaltning) kan skapa problem för 

legitimiteten när de nya metoder som används (marknadsliknande) inte stämmer överens med 

systemet (demokrati) (Rothstein 2010, s. 10). Det som skapas av den marknadsorienterade 

modellen (Rothstein 2010, s. 21) är demokratins svarta hål – förvaltningar som konstant fattar 

enskilda beslut om enskilda personer utan omedelbart politiskt inflytande, med följderna att a) 

absolut jämlikhet (exakt samma beslut i exakt lika situation) i verkligheten inte existerar och 

b) att politikernas inflytande, åtminstone i det sambandet, är mycket inskränkt (Rothstein 

2010, s. 12). Genom att förflytta ansvaret till tjänstemän och/eller privata aktörer uppstår 

risken att legitimiteten urholkas. Rothsteins argumentation fokuserar på välfärdstatens 

organisation (vård, utbildning och omsorg), men den gäller för all kommunal verksamhet. Om 

beslutsansvaret flyttas till andra nivåer medan det politiska ansvaret utkrävs av politiker, 

förändras politikens roll som styrande. 

Med stöd av Blom och Westerståhl hävdar Montin att det bland annat finns politiska 

skiljelinjer i hur denna relation uppfattas: medan socialdemokrater tenderar att vara mer 

proaktiva gentemot tjänstemän, anser borgerliga politiker, särskilt moderata, att 

förvaltningschefer ska utöva sin roll utan politisk påverkan (Blom 1994 och Westerståhl 1995 

i Montin 2007, s. 107). Oberoende av var skiljelinjen går: idealet är att målen ska formuleras 

av politiker på basis av det som folket önskar och/eller behöver (Christensen, Lægreid, 

Roness och Røvik 2005, s. 115). Målen verkställs, förvaltningen rapporterar tillbaka vilka 

resultat som har uppnåtts och målen ska anpassas på basis av det som verkställts (Christensen 
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m.fl. 2005, s. 115). På detta sätt görs politik under målstyrning. 

Redan 1991 beskrev Björn Rombach (då forskare vid Handelshögskolan i Stockholm) 

målstyrning som ”definitivt senaste mode i den offentliga sektorn” (Rombach 1991, s. 7). I 

Det går inte att styra med mål! (1991) kom Rombach fram till fyra argument som enligt 

honom omöjliggör målstyrning i offentliga organisationer: 1) målstyrningens effekter är 

osäkra, då organisationer har svårt att uppfylla de nödvändiga förutsättningarna, med oklara 

och oförenliga mål, svårt mätbara resultat och en problematiserad politisk styrning när 

personalen får mer inflytande; 2) under målstyrning anser tjänstemän att politiker skapar 

problem antigen genom att skapa stora, kanske aldrig genomförbara reformer eller genom att 

detaljstyra på verksamhetsnivå, vilket gör att målstyrning i stort sett antingen kräver andra 

typer av påverkan eller att politiken kräver någonting annat än målstyrning; 3) målstyrning 

går inte att använda därför att de övergripande målen hamnar på en sådan abstrakt och 

långsiktig nivå att väljarna, som representeras av politikerna, inte kommer att kunna se en 

tydlig ideologisk skillnad; 4) målstyrning verkar ogenomtänkt då den varken hanterar 

målhierarkier, delmål eller sidoeffekter, samt att den bygger på ”orealistiska förväntningar” 

eftersom verksamheten faktiskt inte styrs av ”prat om framtiden” utan mycket längre ned i 

”pyramiderna” (Rombach 1991, s. 106ff).
1
 1991 ansåg Rombach att man inte alls borde testa 

målstyrning i offentliga verksamheter i Sverige då det varken var gratis eller överhuvudtaget 

lovande att ”experimentera” (Rombach 1991, s. 110). Det som målstyrningen egentligen 

ifrågasätter, sammanfattar Rombach, är verksamhetens politiska styrning (Rombach 1991, s. 

111). Så diskuterades mål- och resultatstyrning 1991. 

Tjugo år senare beskriver Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) styrningen i Sverige på 

ett sätt som återspeglar en fungerande representativ demokrati: ”kommunerna styrs av 

politiker som valts direkt av medborgarna. Det betyder att medborgarna har stora möjligheter 

att påverka och kontrollera hur kommuner utför sina uppdrag” (SKL 2013b). Under åren 

2011/12 prioriterade Sveriges Kommuner och Landsting därför forskningsfrågan ”samspel 

mellan ledande politiker och tjänstemän” i syftet av att skapa en ”tydligare fördelning” i 

uppdrag och ansvar (SKL 2012b). I den första delrapporten hävdar A. Cregård och R. Solli 

(2012) att politiker (fast ministerstyre
2
 faktiskt inte är förbjudet i kommuner) kan skapa 

                                                 

1
 Se även Petersson (2006, s.166f) för en diskussion av Rombachs argument. 

2
 ”ministerstyre, en organiseringsprincip för regeringars beslutsfattande enligt vilken den enskilde ministern 

fattar beslut för regeringens räkning och/eller fattar beslut i ärenden som handläggs av en underordnad 

förvaltningsorganisation (ministerförvaltning)”. Nationalencyklopedin (www.ne.se), avrop 2013-06-29. 

http://www.ne.se/
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”oordning” när de politiskt hanterar detaljfrågor som egentligen borde hanteras av 

förvaltningen. Särskilt förtroendevalda som är nya i sitt ämbete har svårt att begränsa sig till 

”visioner, mål och vad-frågor” (Cregård & Solli 2012, s. 4). I den andra delrapporten 

beskriver S. Montin det politiska ansvaret i det nutida kommunala Sverige som att ”ange mål 

och ramar” och låta produktionsorganisationen, d.v.s. förvaltningen, jobba självständigt 

(Montin 2012, s.2). Han bekräftar att politikens (eller snarare politikernas) verklighet i 

kommunerna har förändrats betydligt de sista tjugo åren (Montin 2012, s. 1). 

Att ”ange mål och ramar” som inflöde och att bära ansvaret för utflödet. Så kan man 

följaktligen på mycket förenklat sätt beskriva politikens roll 2012. För att påverka utflödet 

enligt önskan krävs det helt enkelt de ”rätta” målen i början samt de nödvändiga medlen för 

att uppnå dem, medan politiken håller sig (eller hålls) på avstånd i genomförandet. Resten 

sker inom verksamheten: 

Figur 1.1 Politiskt inflöde och utflöde under målstyrning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuren (min egen) illustrerar Rothsteins och Rombachs farhågor för Sveriges styrning för 

tjugo år sedan, nämligen att den politiska styrningen skulle ifrågasättas, om målstyrning 

infördes. Montins beskrivning från 2012 kan tolkas som en bekräftelse, då politiken ska 

begränsa sig till mål och ramar. Det stämmer dock bara, om själva målen inte fungerar. Om 

visioner och mål inte påverkar sättet på vilket verksamheten utför sitt jobb, om 

verksamhetsmål och resultat inte reflekterar de övergripande målen, om utflödet (det som 

händer i kommunen genom en förvaltning) inte har något samband med inflödet (den 

bakomliggande politiska visionen) – då fungerar målen inte som politisk styrning. 

INPUT = politiska mål 

THROUGHPUT = förvaltning 

(”svart hål”) 

OUTPUT = politiskt styrd? 

??? 
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Hur utröner man, om mål faktiskt fyller sitt syfte? Man måste undersöka kommunernas mål 

på vägen ned i det som Rombach kallar för ”pyramiderna”, från politisk styrning ned till 

verksamhetens delmål (Rombach 1991, s. 109). Om dessa delmål eller deras resultat inte har 

något att göra med det som politiken har lagt fast, hade Rombach kanske rätt. Är det därför att 

målen är oklara, abstrakta, orealistiska, otydliga, svart mätbara, som Rombach spådde för 

drygt tjugo år sedan? Går det att (politiskt) styra med mål? 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är därför att undersöka huruvida kommunerna faktiskt styrs politiskt under 

målstyrning. I ett första skede har uppsatsen beskrivit varför och hur målstyrning används i de 

svenska kommunerna, med särskilt fokus på Rothsteins, Montins, Rombachs m.fl. 

frågeställningar sedan New Public Management-principerna var nya och oprövade i den 

offentliga sektorn i Sverige. Följande frågor ska besvaras: 

 Hur formuleras mål i verkligheten? 

 Fungerar den kommunala styrkedjan på basis av de mål som formuleras? 

 Gör den politiska inriktningen (höger eller vänster) skillnad eller inte? 

Som avslutande fundering ställs frågan, om vilka konsekvenser resultatet kan ha för 

legitimiteten i de svenska kommunerna. 

1.3 Metod och material 

För att uppnå uppsatsens syfte, valde jag att göra en jämförande fallstudie. Studien är 

kvalitativ, då jag använder ett starkt begränsat antal analysenheter (Esaiasson 2012, s. 210). 

Ansatsen är induktiv, d.v.s. styrd av empiriska observationer (Esaiasson 2012, s. 116) och inte 

hypotesprövande, då jag varken i förväg hävdar att en (icke-fungerande) målstyrning kan 

avläsas från den presenterade empirin eller att mina resultat kommer att kunna generaliseras. 

Tvärtom vill jag försöka att undersöka empirin utan förutfattad mening för att pröva, om 

politisk styrning kan avläsas i dessa specifika fall. Genom att undersöka målen och deras 

relativa effekt kommer studien dock förhoppningsvis att motivera liknande undersökningar i 

andra kommuner, i samma eller olika verksamhetsområden. 

Uppsatsens teoretiska anknytning ligger i organisationsteorin och i hur politik styr offentlig 

verksamhet. Christensens m.fl. Organisationsteori för offentlig sektor (2005), särskilt deras 

uppdelning av mål i ett instrumentellt, kulturellt och mytperspektiv hjälper att undersöka 
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målen i de valda kommunerna på basis av målens underliggande konsekvens- eller 

lämplighetslogik (Christensen m.fl. 2005, s. 14f). Syftet är att kunna omskriva vad offentliga 

mål är och hur de är tänkta att fungera genom att belysa dem från ett lämpligt perspektiv. 

Hur den styrprocess som beskrevs i inledningen (med politiskt inflöde, verksamhetsutflöde 

och återkoppling till politiken) fungerar i praktiken beskrivs med hjälp av Göteborgs och 

Stockholms kommunala styrdokument samt källor från Sveriges Kommuner och Landsting. 

I empirin undersöker jag ett antal styrdokument i två kommuner med skilda politiska 

majoriteter (Stockholm och Göteborg) för att kunna beskriva hur målen i dessa kommuner är 

formulerade och om de kan anses utöva politisk styrning. Styrdokumenten används till att 

sammanställa övergripande mål, inriktningsmål och verksamhetsmål. Nyckelorden är 

markerade med fet stil för att förenkla läsningen av den omfattande empirin, som består av 

styrdokumenten i en destillerad version. Speciellt den övergripande nivån, som ofta avser all 

verksamhet i en kommun, är ibland svår att tolka med hänsyn till ett specifikt område. 

Verksamhetsberättelserna används sedan till att beskriva målens utfall. Att följa målen ner 

”pyramiden” betyder att undersöka, vilka mål som utgör det politiska inflödet, hur de tolkas i 

verksamheten och hur utflödet ser ut efter det ”svarta hålet”. Analysen kommer därför även att 

fokusera på utflödet och i vilken relation det står till inflödet. Är utflödet politiskt motiverat? 

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsens syfte är att undersöka huruvida kommunerna styrs politiskt under målstyrning. De 

290 svenska kommunerna har ett antal lagstadgade åtaganden, som skola, vård och omsorg, 

samt hälsa, miljö, bygg, krisberedskap, bostadsförsörjning, bibliotek osv. Andra frivilliga 

åtaganden omfattar till exempel fritid, näringslivsutveckling och kultur (SKL 2013a). Det får 

antas att skillnader i politisk styrning borde vara tydliga att avläsa i det som gäller dessa 

frivilliga åtaganden då de (i motsats till exempelvis grundskolan) inte är lagstadgade och bör 

tydliggöra skillnader i politisk inriktning. Fallstudien kommer därför att fokusera närmare på 

området kultur. Stockholm och Göteborg är de två mest befolkade kommunerna i Sverige och 

därför antagligen de mest komplexa att styra. Då Stockholm befinner sig under högerstyre och 

Göteborg under vänsterstyre, är dessa kommuner även lämpliga för att avläsa eventuella 

politiskt motiverade skillnader i styrdokumenten.  

Utöver de undersökta styrdokumenten har kommuner ett stort antal policyer och riktlinjer som 

tillämpas i alla eller vissa verksamhetsområden. Dessa har inte ingått i studien, då jag ville 
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fokusera på styrkedjan i ett specifikt område. 

1.5 Disposition 

Uppsatsens inledande kapitel beskriver varför målstyrning har tillämpats i de svenska 

kommunerna och hur den är tänkt att fungera. Kapitlet innehåller en kritisk granskning av 

stats- och förvaltningsvetenskapen under de senaste tjugo åren på basis av Rombach (1991), 

Christensen m.fl. (2005), Petersson (2006), Premfors m.fl. (2009), Montin (2007, 2012) samt 

Rothstein (red.) (2010) och mynnar ut i frågorna hur mål formuleras samt om de uttrycker 

politisk styrning. 

I uppsatsens teoretiska kapitel 2 tas Christensens m.fl. Organisationsteori för offentlig sektor 

(2005). Christensens m.fl. uppdelning i instrumentellt, kulturellt och mytperspektiv till stöd 

för att operationalisera beskrivningen av kommunala mål. I samma kapitel beskrivs de olika 

stegen ned den kommunala styrkedjan som behövs för att undersöka kommunernas 

styrdokument. 

I det empiriska kapitlet 3 undersöks styrdokument i kommunerna Stockholm och Göteborg 

samt kulturnämndernas verksamhetsberättelser för året 2012 för att sammanställa och 

beskriva deras visioner, övergripande mål, inriktningsmål och verksamhetsmål med hjälp av 

Christensens instrumentella, kulturella och mytperspektiv. 

Analysen i kapitel 4 ägnar sig åt frågorna hur mål formuleras i praktiken, om det går att 

avgöra på basis av den presenterade empirin, huruvida det går att styra med mål, samt om den 

politiska inriktningen gör skillnad. Avslutningsvis följer en fundering på hur resultatet 

påverkar den demokratiska processen i kommunen, d.v.s. en fundering på målstyrningens 

legitimitet. 
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2 Teori 

2.1 Christensens organisationsteori 

Det första steget är att beskriva vad mål är och hur de är avsedda att fungera. I en formell 

organisation (men inte bara där) är ett mål någonting man önskar uppnå eller realisera i 

framtiden, skriver Christensen, Lægreid, Roness och Røvik i Organisationsteori för offentlig 

sektor (2005, s. 102). Den logiska konsekvensen är att de mål som valts måste påverka de 

aktiviteter som utförs i verksamheten. Fastställda politiska mål måste ha en effekt på det som 

genomförs i förvaltningen. När man har att välja mellan olika alternativ eller utvärdera 

resultat, skriver författarna att de fastsatta målen kan vara viktiga (Christensen m.fl. 2005, s. 

102). Men mål kan se väldigt olika ut i verkligheten, som Rombach (1991) förutsåg. De kan 

vara snäva och mätbara, men även abstrakta och oklara. De kan (i bästa fall) gemensamt 

sträva efter ett gemensamt syfte eller (i sämsta fall) motsäga varandra. De kan bygga på helt 

olika logiska förutsättningar beroende på vem som utvecklar dem, med vilken kunskap eller 

egen dagordning. Sedan kan utfallet bli helt olika beroende på vem som äger ansvaret för 

genomförandet. Christensen m.fl. (2005) undersöker mål från ett instrumentellt, ett kulturellt 

samt ett mytperspektiv. 

Ett eget, inledande exempel: är en förvaltning tvungen att välja mellan olika föreningar då 

stödmedlen är begränsade, kan målen ”ungdomar”, ”jämställdhet” eller ”mångfald” göra 

skillnad i hur dessa stödmedel ska fördelas utan att en tjänsteman själv behöver avgöra hur ett 

övergripande mål som lyder ”bra tillgång till idrott” ska tolkas. Ett sådant exempel illustrerar 

hur komplex frågan om mål faktiskt kan vara. Om ett mål är någonting man önska uppnå, kan 

det handla om olika saker: ett mål kan ses som ett instrumentellt begrepp. Bra idrott ger friska 

människor. Målet är friska människor, instrumentet är idrott. Målsättningen bygger på en 

konsekvenslogik som säger att mål + medel = resultat, om man gör ”rätt saker”, som 

Christensen m.fl. kallar det (Christensen m.fl. 2005, s. 106). 

Målet kan även bäddas in i ett kulturellt perspektiv. Bra idrott ger friska människor. Kommun 

X har alltid satsat på handboll och friidrott och har väl fungerande, mycket anrika föreningar 

som har skött den verksamheten i många år. Målet ”tillgång till idrott” kan tolkas som ”stöd 

till handboll” därför att det anses följa en viss lämplighetslogik för det som kan vara ”rätt” 

instrument. På allmänt sätt kan man även definiera ”folkhälsa” med allt det innebär 

(idrottshallar, spontanidrott osv.) som ett allmänt recept för en kommuns framgång. En myt 
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uppstår omkring folkhälsa som sedan blir vägledande för alla beslut som har att göra med 

idrott. Det kan bli svårt att skilja mellan olika typer av mål, eller snarare mellan deras 

bakomliggande syften, därför att mål formuleras och verkställs från olika perspektiv. 

2.1.1 Mål som redskap 

Som nämnt ovan är mål någonting man önskar uppnå eller realisera i framtiden (Christensen 

m.fl. 2005, s. 102). När mål sätts i en offentlig organisation, sker det i den politiska leden 

ovanför en förvaltningshierarki för att uppnå ett resultat. Om ett mål betraktas som ett 

instrument som används för att uppnå en specifik effekt, förutsätts därför ett logiskt samband 

mellan mål och resultat – varför använda ett verktyg, om det inte anses fylla sitt syfte? 

Enligt Christensen m.fl. sker styrning dels genom att lägga fast en organisationsstruktur på ett 

visst sätt och dels genom att utföra ”målrationella handlingar” (Christensen m.fl. 2005, s. 33). 

Med detta menar författarna att man först sätter ett mål för att sedan undersöka vilka 

handlingsalternativ och respektive konsekvenser det finns och hur man ska välja mellan dessa 

alternativ. Under ”fullständig målrationalitet” ska målen vara klara, konsistenta samt väljas på 

basis av fullständig förståelse av alla alternativ – rätt verktyg ska väljas till rätt jobb 

(Christensen m.fl. 2005, s. 34). Som Christensen m.fl. uttrycker det, är det målrationella 

idealet en situation där det finns ”en hög grad av politisk och social kontroll” (2005, s. 49). 

Det betyder alltså, om det är omöjligt att välja perfekta mål på grund av icke-fullständig 

förståelse eller mindre hög grad av kontroll, att resultatet aldrig kommer att kunna vara 

perfekt heller. Förvaltningen är tvungen att välja bland de redskap som finns och istället sikta 

på tillfredsställelse som näst bästa resultat efter maximering (Christensen m.fl. 2005, s. 35).  

Som Petersson beskrev, sker en tolkning under lokala omständigheter (2006, s. 81). Denna 

tolkning görs av människor och på basis av givna förutsättningar inom en kommun och/eller 

en förvaltning: de redskap som finns. Det betyder dock inte att avsikten bakom målet och dess 

tolkning inte anses följa en uppfattad konsekvenslogik, utan att resultatet inte är lika 

förutsägbart som man önskar. Då de som äger tolkningsföreträdet (personalen på 

förvaltningen) inte har kontroll över verkligheten, kommer verkställandet av mål att påverkas 

av den egna förvaltningen och av andra intresserade parter. 

2.1.2 Mål som kultur 

Det instrumentella perspektivet bygger på den rationella förutsättningen att organisation och 

mål är verktyg som används till att uppnå ett önskat utfall. Det förutsätter att varken 
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organisation eller mål idealiskt är påverkade av andra faktorer, nästan som om de befann sig i 

ett vakuum. I verkligheten omges en organisation dock av yttre omständigheter, den har en 

egen historia och drivs av människor med egna personligheter. Christensen m.fl. beskriver 

organisationskultur som resultatet av informella normer och värderingar som har växt fram 

under tid, som det som ”sitter i väggarna”, en ”moralisk ram” för det som är ”lämpligt” 

(Christensen m.fl. 2005, s. 52ff). Istället för att verkställa mål som måste uppnås inom en 

hierarki som kräver rätt resultat uppifrån, färgar organisationen och en mångfald andra 

faktorer målen inifrån (organisationen) och även utifrån (medborgarna). De blir stödjande, 

integrativa och upprätthållande istället för att fokusera på vilket resultat som uppnås, som 

Christensen m.fl. uttrycker det (2005, s. 109). Istället för att vara instrument, är organisationen 

en institutionell ram som påverkar vilka mål som av hävd kan finnas och hur de verkställs. 

Även om nya mål sätts för att skapa förändring, kommer dessa mål att tolkas mot bakgrunden 

av den befintliga verkligheten: varje förändring blir stigberoende (Christensen m.fl. 2005, s. 

167). Nya mål uppstår nämligen inte i ett vakuum, de skapas på basis av allt som redan 

åstadkommits och tolkas sedan av personer som också redan tillhör den befintliga 

verkligheten. På samma sätt kommer även tidigare besvikelser eller misslyckanden att ha sin 

påverkan på framtida förändringar. Den befintliga organisationsstrukturen kommer att ha 

konsekvenser för vilka mål som kan finnas. Den rådande kulturen bereder vägen. 

2.1.3 Mål som myt 

Christensen m.fl. går vidare i tankegången om institutionella ramar och det som anses vara 

”lämpligt”. Medan en kultur växer fram inom en organisation över tid, kan även nya normer 

skapas utifrån, som sedan kan användas på organisationen som ”institutionaliserade 

formelement, komponenter eller byggstenar” (Christensen m.fl. 2005, s. 79). Enligt de kallas 

dessa socialt skapade normer för myter, för legitimerade recept för vad som ska uppnås och 

hur det kan göras (Christensen m.fl. 2005, s. 76f). Som ”superrecept” nämns till exempel även 

målstyrning (Christensen m.fl. 2005, s. 88) som bara ett sätt bland andra att strukturera en 

organisation. Sett från ett mytperspektiv är mål ”primärt symboler, idéer och visioner” som 

används för att sprida och följaktligen realisera en myt – därför att den har ett ”egenvärde” 

eller därför att den som skapar målen vill understödja ”andra instrumentellt präglade 

förändringar” (Christensen m.fl. 2005, s. 110). Målen används till att strukturera hur 

verkligheten ska se ut istället för att orientera sig efter den bestående, yttre verkligheten när 

man skapar mål. 
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I motsatsen till ett instrumentellt motiverat mål (mål A väljs för att ge utfall B av logiska skäl) 

och ett kulturellt motiverat mål (mål A väljs för att uppnå utfall B av lämpliga skäl) sätts ett 

mål som motiveras av en myt (ett superrecept) för att åstadkomma en övergripande förändring 

(utfall B ska uppnås av övergripande skäl och därför väljs mål A). Christensen med flera 

använder bland annat begreppen ”social auktorisering”, ”universalmedel” och ”dramatisering” 

för att omskriva mytperspektivet (Christensen m.fl. 2005, s. 89ff), och hävdar att recept måste 

lyckas med att bli symboler för det ”nya” att kunna spridas (Christensen m.fl. 2005, s. 99). 

2.1.4 Hur förhåller sig perspektiven till varandra? 

Målformuleringar bär vissa risker med sig. Om mål formuleras för att tillgodose institutioners 

bestående vanor, regler eller hierarkier, kan de bli svåra att ”styras demokratiskt”, skriver 

Christensen m.fl. då deras roll blir att bekräfta och hävda institutionens status quo inför alla 

parterna, även inför politiken (Christensen m.fl. 2005, s. 72). Om målen formuleras på ett 

väldigt löst sätt kan deras tolkning på vägen ned från övergripande inriktning till delmål föra 

till en viss (eller mycket synlig) förändring av målets ursprungliga avsikt: målet ”förskjuts” 

(Christensen m.fl. 2005, s. 104). När mål å andra sidan har formulerats väldigt konkret och 

försetts med detaljerade framgångsindikatorer (t ex kvantitativa mått), kan ett uppfyllt mål 

prickas av på en lista utan att någon hänsyn tas till vad som verkligen har åstadkommits 

genom att uppnå eller inte uppnå detta mål. Målets implementering kräver ett utfall som 

motsvarar målets avsedda effekt, för att ha betydelse för det fortsatta arbetet och måste därför 

följas upp (Christensen m.fl. 2005, s. 161). Om ingen är intresserad av ett icke-uppfyllt mål, 

ställer antingen själva målet eller den genomförande parten till med problem i ett målstyrt 

system. 

I förenklande syfte har jag på basis av Christensens m.fl. uppdelning konstruerat en 

sammanfattande tabell som visar hur de olika perspektiven förhåller sig till varandra: 

Tabell 2.1: Mål från olika perspektiv 

Perspektiv  Mål Ursprung Syfte 

Instrumentellt  Verktyg Uppifrån Resultat 

Kulturellt Hävd Inifrån Process 

Myt Recept Utifrån Strukturering 

 

På basis av denna tabell borde det vara lättare att åtskilja olika typer av mål på vägen genom 
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det som Rombach kallar för ”pyramiderna” (Rombach 1991, s. 106ff). 

2.2 Mål i kommuner 

Så här beskriver Sveriges Kommuner och Landsting resultatstyrning: 

”Liksom i ett målstyrningssystem är det viktigt att man skapar en förståelse för vad 

kommunen vill åstadkomma genom en tydlig målkedja, från visioner/strategier, effektmål 

antagna av fullmäktige ned till verksamhet och medarbetare. Resultatindikatorerna och därtill 

hörande resultatmål måste därför kopplas till målkedjan och lyftas in i befintliga styrdokument 

som till exempel verksamhetsplaner, tjänstegarantier eller motsvarande dokument” (SKL 

2012a, s. 9) 

Vår inledande figur 1.1 kan kompletteras här med motsvarande styrdokument vilka kommer att 

beskrivas i mer detalj under de efterföljande punkterna. 

Figur 2.1 Politiskt inflöde och utflöde under målstyrning i en målkedja 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

2.2.1 Input – vision 

På den högsta nivån ligger visionen. I SKL:s skrift ”Öka styrbarheten med en gemensam 

värdegrund!”
3
 hävdas det att visioner bygger på bakomliggande värderingar och att de även 

kan omskrivas som ”kännetecken, kommunens anda och ledstjärnor” (SKL2008, s. 7). Enligt 

denna definition kan vi slå fast att, om ett politiskt budskap ska ingå i styrningen, att det är 

visionen som kommer att reflektera detta budskap. ”Uppdrag och samspel mellan ledande 

                                                 

3 Resultat från en studie i några kommuner och landsting 

INPUT = politiska mål 

THROUGHPUT = förvaltning 

(svart hål) 

OUTPUT = politiskt styrd? 

??? 

Politiska 
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Verksamhetsplan 

Verksamhetsberättelse 
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politiker och tjänstemän” (SKL2012b), skriften som nämndes i uppsatsens inledning, slår 

därför fast att det är politikerna som har ansvar för vision, mål och uppföljning, det som kallas 

för ”vad-frågor”. Det handlar om kommunens inriktning och hur man ser till att den 

verkställs. 2012 förordar SKL att arbetet på visionen, men särskilt på målen, helst ska bygga 

på ett gemensamt arbete mellan politiker och chefstjänstemän, att teamarbete behövs. Fast 

detta inte är något faktiskt bevis för tjänstemannavälde eller en brist på politisk makt, 

påminner denna ordning dock om Rombachs farhågor om målstyrningens effekt på politisk 

styrning. Fast visionen ska bygga på värderingar, ska den formuleras i samarbete med 

förvaltningsledningen. Den aspekten ska kommas ihåg i analysen. 

2.2.2 Mer input - strategin 

Årligen utformar kommuner sin planering i förhållande till de egna finansiella ramarna. 

Antingen i separata dokument eller i ett och samma dokument presenterar kommunerna denna 

planering i ”budgeten” eller ”strategiska planen”, ett i kommunallagen lagstadgat dokument 

(8 kap. 4 § KomL (1991:900)) som beskriver en flerårsperiod med årets budgetram och 

åtaganden samt en prognos, enligt kommunallagen för de två efterföljande åren (8 kap. 5 § 

KomL (1991:900)). I den planeringen kopplas de långsiktiga målen (visionen och vad-

frågorna) till ett mer verksamhetsnära perspektiv, d.v.s. vilka medel som står till förfogande 

för att nå de önskade resultaten. Här formuleras övergripande mål som ska lägga fast de 

viktigaste inriktningarna för förvaltningarna under de närmaste tre åren. Budgeten/planen är 

ett politiskt dokument som måste antas av kommunfullmäktige. Den är ”överordnad och 

styrande för stadens alla verksamheter” (Stockholms Stad 2011a, s. 353). Antingen 

presenterar oppositionspartierna egna budgetförslag eller ändringsförslag på majoritetens 

budgetförslag som sedan debatteras för att få fram de egna politiska prioriteringarna och 

medeltilldelningen, dock alltid inom befintlig ekonomisk ram. 

2.2.3 Throughput – verksamhetsplanen 

På basis av den strategiska planeringen i budgeten formulerar förvaltningar sina ettåriga 

verksamhetsplaner, även dessa med en prognos på de efterföljande åren, särskilt i det som 

gäller större verksamhetsförändringar eller nödvändiga framtida investeringar som inte 

befinner sig i årets sedvanliga ram. Verksamhetsplanen beskriver hur de övergripande målen 

kommer att operationaliseras under året och hur medeltilldelningen sker inom det egna 

verksamhetsområdet. Många nya uppdrag ges till förvaltningen. ”Vad”-frågor ska besvaras 

med ”hur” förvaltningen tänker fullfölja bestående och nya uppdrag, samt hur den ska 
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uppfylla kommunfullmäktiges mål. Varje nämnd och styrelse ”har ansvaret för att värdera 

fullmäktiges inriktningar och prioriterade mål och hur de påverkar den egna verksamheten”, 

skriver man i Göteborg (S, V & MP  2011a, s. 11). Övergripande mål översätts därför till 

verksamhetsmål, resultatmål, effektmål eller liknande – uppfyllelsen av dessa mål ska kunna 

mätas på basis av indikatorer. Avvikelser från planen ska beskrivas och förklaras. 

Verksamhetsplanen antas av ansvarige nämnd/se och delges sedan KF. 

2.2.4 Output – verksamhetsberättelsen 

”Varje nämnd och styrelse ansvarar för uppföljning av dels den egna verksamhetens uppdrag 

som beskrivs i reglemente respektive ägardirektiv och dels kommunfullmäktiges prioriterade 

mål och inriktningar” (S, MP & V 2011a, s. 12). Efter verksamhetsåret har nått sitt slut 

rapporterar förvaltningen sitt arbete under året till ansvarige nämnd eller styrelse. Även 

verksamhetsberättelsen antas av ansvarige nämnd/styrelse och delges sedan 

kommunfullmäktige. I en fungerande styrkedja borda man därför kunna läsa av i vilken 

omfattning förvaltningen har bidragit till att uppnå kommunens vision och besvarat politikens 

”vad” frågor. 

2.3 Resultat 

Enligt SKL:s skrift ”Resultat i fokus” (SKL 2012a) brukar resultatet i kommuner och 

landsting handla om skillnaden mellan de budgeterade kostnaderna och det faktiska utfallet. 

Budgeten sätter taket för det man kan uppnå med de resurser man fått, vilket gör att resultatet 

består av utförda tjänster för de pengar man haft till sitt förfogande. Med ”resultat” menar 

man därför ett kvalitativt mått på det som levererats till kommunens medborgare snarare än 

ett kvantitativt, finansiellt resultat. Resultatet blir då ett mått på målets implementeringsgrad, 

det ”faktiska utfallet”. Målets ambitionsnivå får resultat som står i relation till resurser. 

”Kommunallagen genomsyras av tanken på kommunen som ett målstyrt system”, skriver 

Olov Petersson i Kommunal politik (2006, s. 82). Inte bara inom kommunerna, utan mellan 

riksdag och kommuner gäller det att ”översätta” mål till handlingar, skriver Petersson, vilket 

förklarar varför tillkommande lagar ofta formuleras som ramlagstiftning, med andra ord som 

lagar utan mycket detaljreglering (Petersson 2006, s. 81f). Lokala ”omständigheter” ska spela 

roll i hur man tolkar bestämmelser och mål för att uppnå det avsedda resultatet. Målets 

resultat står i relation till tolkningen. Det finns alltså ett flertal andra faktorer än politik som 

påverkar hur ett politiskt mål omsätts, bland annat pengar och människor. 
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Som nämnt i inledningen, blev det problematiskt för politiker att träda över ”gränsen” när 

New Public Management-filosofin äntrade den svenska styrningen (Montin 2012 hänvisar bl. 

a. till Montin 2007). För att åtgärda den upplevda ineffektiviteten i de svenska myndigheterna, 

tillfördes olika kvalitetsledningssystem från privatsektorn (t ex resultatbaserad styrning) med 

kriterier och standards utifrån, som effektivt ersatte en del av det politiska inflödet och 

förvisade den politiska styrningen till andra platsen (Hall 2011 i Montin 2012, s. 3). En 

konsekvens av detta är att även de kommunala förvaltningarna professionaliserats allt mera, 

vilket har påverkat chefernas förhållningssätt gentemot förtroendevalda som nu betraktades 

som ”okunniga” (Lennqvist Linden 2010 i Montin 2012, s. 4). En annan, lika viktig 

konsekvens är att tjänstemän har fått allt mer utrymme att påverka politiken, vilket även 

påverkas av faktumet att antalet fritidspolitiker sjunker och antalet del- och heltidspolitiker 

stiger (SCB 2008 i Montin 2012, s. 9). En viktig aspekt som inte får glömmas är dock 

följande: fast förvaltningsverksamheten blir alltmer komplex på grund av internationalisering, 

privatisering och inte minst en omfattande delegation av uppgifter, är det dock av politiken 

man även fortsättningsvis utkräver ansvaret för det som sker i kommunen – ett ansvar som 

enligt kommunallagen inte kan delegeras tillsammans med uppgifterna (Montin 2012, s. 13). 

Hur kan den så anammade strukturen fungera? I Bo Rothsteins Politik som organisation (red 

2007) postulerar Tomas Bergström i början av ett bidrag om den offentliga tjänstens 

förändring att politikens mål inte kan förverkligas utan en ”förvaltning som står i politikernas 

tjänst” (Bergström i Rothstein red. 2007, s. 197). Och i samma kompendium (Rothstein red 

2007) ställer Shirin Ahlbäck Öberg frågan: ”Hur kan vi vara säkra att rätt saker görs i statlig 

och kommunal förvaltning?” (Ahlbäck Öberg i Rothstein red. 2007, s.168). För att veta det, 

vill jag undersöka hur mål egentligen formuleras för att uppnå ett specifikt syfte. 



 16 

3 Målstyrning i Göteborg och Stockholm 

Uppsatsens bilagor (se s.33ff) innehåller två styrkortsliknande tabeller för Stockholm 

respektive Göteborg som jag sammanställt. Tabellerna följer målens sammansättning från 

vision/övergripande inriktningar till kulturnämndernas verksamhetsmål. 

3.1 Styrmodellen 

Figur 3.1.1: Styrmodell i Stockholms stads 

budget för 2012 (Stockholms stad 2011a) 

  

Figur 3.1.2: Göteborgs Stad. Balanserad 

styrning - stadens styrmodell (Göteborgs 

stad 2011b) 

 

 

 

Bägge styrmodellerna är tolkningar av strukturen som visas i figur 2.1. De återspeglar 

styrkedjan i kommunen, från vision genom politik till förvaltningen, med efterföljande 

återkoppling till den översta nivån via uppföljningsmekanismer. Det finns en tydlig indikerad 

gränsdragning mellan politik och förvaltning, fast nämndens mål, aktiviteter och indikatorer 

befinner sig utanför den övergripande nivån i Stockholm medan de ligger ovanför skiljelinjen 

i Göteborg. Det som också kan noteras är att Stockholms stad lägger visionen på den översta 

nivån och verksamhetens utfall på den nedersta, medan Göteborg har medborgarna både som 

första och sista instans.  
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3.2 Visionen 

3.2.1 Stockholm: vision 2030 – ett Stockholm i världsklass  

Visionen framställer vilken långsiktig utveckling som önskas för kommunen. Det framgår 

från Stockholms hemsida att hela stadens organisation har i uppdrag att arbeta i visionens 

riktning (Stockholms Stad 2013c). Stockholms vision för 2030 står högst upp i stadens 

styrmodell och består av följande komponenter: 1) mångsidig och upplevelserik; 2) 

innovativ och växande; 3) medborgarnas Stockholm (Stockholms Stad 2013c). 

3.2.2 Göteborg – en stad för alla 

För att uppnå visionen vill den rödgröna majoriteten satsa på tre övergripande ”dimensioner” 

under den löpande mandatperioden (2011-14): en social, en ekonomisk samt en ekologisk 

dimension (S, V & MP 2011a, s. 6). Sedan ska de strategiska inriktningar och prioriterade mål 

som sätts i budgeten brytas ned till ”SMARTA” mål, d.v.s. att de ska vara Specifika, Mätbara, 

Accepterade, Realistiska, Tidsatta och Ansvarsfördelade för att sedan verkställas av nämnder 

och styrelser (S, V & MP  2011a, s.11). 

3.2.3 Visionerna i jämförelse 

I Stockholm befinner vi oss på en väldigt hög abstraktionsnivå (”i världsklass”). Som 

Christensen m.fl. påpekar, kan visioner präglas av symboler, vilka tillhör mytperspektivet 

(2005, s. 103). I det här fallet målas det en bild av en dynamisk, mångfacetterad stad med 

framåtanda, där invånarna får lägga dagordningen – en utopi ”om det goda samhället” 

(Christensen m. fl. 2005, s. 103). På den nivån kan det vara svårt att se någon politisk 

inriktning, åtminstone utan någon jämförelse med andra kommuner, som t ex Göteborg. Där 

står ”alla” i fokus. De övergripande komponenterna avser olika aspekter av 

samhällsorganisationen. Även dessa har symbolvärde då visionen poängterar det som ska vara 

vägledande i hela kommunens verksamhet: sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter i 

kommunen. Även detta är en utopi ”om det goda samhället”. 

3.3 Övergripande mål 

3.3.1 Stockholms övergripande mål 

På Stockholms stads hemsida beskrivs den politiska organisationen i detalj. Varje år fastställs 

det övergripande mål och inriktningar i budgeten. Mål, inriktning och riktlinjer definieras för 
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de olika verksamhetsområdena som beskrivs i dels mer långsiktiga policies, strategier, planer 

och program. Alla dessa mål ska vara i ”samklang” med stadens övergripande mål 

(Stockholms Stad 2013a). ”Kommunfullmäktiges inriktningsmål är verksamhetsövergripande 

och tydliggör vad som är viktigt att nämnder och bolag uppfyller. Tidsperspektivet är en 

mandatperiod” (Stockholms stad 2011a, s. 358). Budgeten för 2012 inleds med en allmän 

beskrivning av hur Stockholm ska utvecklas. På basis av detta har man skapat tre aktuella 

övergripande inriktningsmål. Till varje inriktningsmål har kommunfullmäktige lagt fast 

verksamhetsmål som ska gälla för hela kommunen, var och en försett med ett antal 

indikatorer: 

1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, 

företagande och besök: företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra 

städer i norra Europa; Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande; 

Stockholms livsmiljö ska vara hållbar; många bostäder ska byggas i Stockholm; 

framkomligheten i regionen ska öka; Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och 

idrottsmöjligheterna i Stockholm; de ska vara trygga och nöjda med städning samt 

renhållning (Stockholms Stad  2011a) 

2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras: Stockholmarna ska erbjudas valfrihet 

och ökad mångfald; förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver 

för att lära och utvecklas; Stockholmarna ska uppleva att de får god service och 

omsorg; Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande 

arbeten (Stockholms Stad  2011a) 

3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva: budgeten ska vara i balans; alla 

verksamheter staden finansierar ska vara effektiva (Stockholms Stad  2011a) 

3.3.2 Göteborgs övergripande mål 

Förslaget till budget 2012 med flerårsplanerna 2013–2014 (S, V & MP  2011a) för Göteborgs 

Stad bygger på följande strategiska områden med resp. prioriterade mål (S, V & MP  2011a): 

 Individ och familj: Tidigt förebyggande och rehabiliterade insatser ska öka när det 

gäller barn och unga samt vuxna med missbruksproblem; 

 Fritid: andelen ungdomar i Göteborg som engagerar sig i föreningslivet ska öka; 

 Utbildning: full behovstäckning i förskolan; andelen elever med godkända betyg 

ska öka; andelen elever som deltar i ämnesundervisning i minst matematik, och 
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engelska på modersmål ska öka; antalet förskolor och skolor som har tillgång till 

genuspedagoger och hbtq-kompetent personal ska öka; andelen miljöcertifierade/-

diplomerade förskolor och skolor ska öka;  

 Äldres inflytande över sin vardag ska öka; 

 Kultur: alla barn och ungdomar i Göteborg mellan 6 och 19 år ska, förutom 

ordinarie undervisning, erbjudas plats i kultur- och musikskolans verksamheter; 

 Mänskliga rättigheter: integrationen, såsom den uttrycks i styrkortet för integration, 

ska öka; andelen jämställdhetssäkrade verksamheter inom nämnder och bolag ska 

öka; tillgången på bostäder, arbete och meningsfull sysselsättning ska öka för 

personer med funktionsnedsättning; 

 Klimat och miljö: el-effektiviteten ska öka; förbrukningen av fossila bränslen ska 

minska; andelen miljömåltider ska öka; resurshushållningen inom 

avfallshanteringen i Göteborg ska öka; biltrafiken ska minska till förmån för resande 

med kollektivtrafik och cykel; 

 Personal: andelen födda utanför Norden samt andelen kvinnor ska öka på chefsnivå; 

upphandling av tjänster med sociala hänsyn ska öka; osakliga löneskillnader mellan 

kvinnor och män ska minska; normen för Göteborgs Stad ska vara att erbjuda alla 

anställda en tillsvidareanställning på heltid. 

3.3.3 De övergripande målen i jämförelse 

I Stockholm presenteras en blandning av symbolvärden (attraktiv, god, trygg, hållbar, nöjd, 

spännande osv.), mål med ett mer instrumentellt perspektiv (etableringar, bostäder, 

kommunikationer, budget i balans), d.v.s. resultat som kan räknas eller åtminstone påvisas 

konkret, samt ett tydligt ideologiskt inslag: valfrihet. Från ett kulturellt perspektiv kan man 

hävda att själva målområdena ger den nämnda ”moraliska ramen”, då barn, omsorg, idrott, 

kultur osv. anses vara lämpliga åtaganden för en kommun, medan andra kanske inte alls 

hamnar på dagordningen. Det finns ett enda verksamhetsmål från Kommunfullmäktige som 

avser kultur, att medborgarna ska vara ”nöjda” med den (1.6). Dock ska all verksamhet i 

kommunen vara i samklang med dess övergripande inriktningar, vilket betyder att även de 

övriga tolv verksamhetsmålen borde ha relevans för kulturförvaltningen. 

Även i Göteborg presenteras en blandning av symbolvärden och mål med ett mer 

instrumentellt perspektiv, dock är det ideologiska inslaget mycket tydligare. Från ett kulturellt 

perspektiv kan man även här hävda att själva målområdena ger den nämnda ”moraliska 

ramen”, då barn, omsorg, idrott, kultur osv. anses vara lämpliga åtaganden för en kommun. 
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Men här hamnar även integration, jämställdhet och mångfald bland de synliga prioriterade 

områden som ska avrapporteras. Det finns ett enda verksamhetsmål från Kommunfullmäktige 

som avser kultur (barn och ungdomar ska ha plats i kultur- och musikskolan). Från ett 

mytperspektiv är detta mål del av receptet för Göteborgs framtid. Men här finns det även ett 

instrumentellt perspektiv, nämligen hur man ska förändra ungdomarnas villkor: med 

kulturskolan. 

3.4 Kulturnämndernas verksamhetsplan 

3.4.1 Stockholms verksamhetsmål 

”Genom tydliga mål för verksamheterna klargörs vilka uppdrag som har ålagts nämnderna 

och bolagsstyrelserna och vad som är möjligt att uppnå med befintliga resurser” (Stockholms 

Stad 2011a, s. 15). I verksamhetsplanen 2012 påpekas kulturverksamheternas höga strategiska 

relevans för Stockholms vision 2030, då staden ska vara båda mångsidig och upplevelserik, 

växande och innovativ och stå för ett medborgarperspektiv (Stockholms stad 2011b, s. 2). 

Därför tog kulturnämnden fram en specifik ”kulturvision” att skickas till kommunfullmäktige 

efter en remissprocess med flera instanser (Stockholms stad 2011b, s. 2). Efter en inledande 

beskrivning av kulturförvaltningens omfattande kulturverksamhet och aktuellt viktiga 

frågeställningar, tar verksamhetsplanen ställning till KF:s övergripande mål: 

Under KF-mål 1.1 (se bilaga 6.1) som ska uppmuntra företag att etablera sig i Stockholm 

snarare än i andra städer i Nordeuropa, nämns KF-indikatorn ”andel upphandlad 

verksamhet i konkurrens” med målet 35 % (Stockholms stad 2011b, s. 6). Kulturnämndens 

årsmål är 0 %. Som förklaring nämns att många olika typer av aktörer, bl. a. fria 

kulturutövare, bjuds in till medverkan, vilket gör att förvaltningen inte tänker genomföra 

någon upphandling med undantag av ”verksamhetsnära och administrativa stödfunktioner”, 

som då alltid prövas för konkurrensutsättning (Stockholms stad 2011b, s. 6). Kulturnämnden 

beslutar följaktligen att inte följa KF:s årsmål då man anser att målet inte är användbart inom 

den egna verksamheten. 

Nämnden ponerar tre egna nämndmål med respektive indikator: 1) Stockholm ska vara ett 

attraktivt centrum för kulturutövare nationellt och internationellt, och därför ska fler 

kulturutövare välja att verka i Stockholm; 2) Stockholmarna och besökarna ska uppleva att 

kulturen är synlig i alla stadsutvecklingsområden, med resultatet att medborgarna ska ha 

registrerat en eller flera kulturyttringar i stadsutvecklingsområdet, samt 3) Stockholmarnas 

digitala delaktighet ökar, i förväntan att medborgarnas förmåga att ta del av det digitala 
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samhället och det digitala kulturutbudet ska öka (Stockholms stad 2011b, s. 6f). Inga av dessa 

mål samt indikatorer hänvisar direkt till företagsetableringar. Som nämnt ligger nämndens mål 

att själv konkurrensutsätta kulturaktiviteter på 0 %. Istället anser nämnden att man behöver 

”kreativa miljöer med kreativa människor” för att höja Stockholms attraktivitet som 

etableringsplats (Stockholms stad 2011b, s. 6). Även samarbetet med näringslivet och andra 

kulturinstitutioner framhävs, men utan egen indikator. 

KF:s mål 1.1.-1.3., som inte har någon direkt relevans för kulturen, nämns som obligatoriska 

för kulturnämnden och reflekteras i dess verksamhetsplan. Enligt budgeten 2012 ingår mål 

1.4-1.5 (bostadsbyggande och framkomlighet) inte i nämndens mål. Andelen och antalet 

cyklande, båda indikatorer för framkomligheten, nämns till exempel som obligatoriska KF-

mål för Trafik- och renhållningsnämnden (Stockholms stad 2011b, s. 141), men samma 

indikatorer ingår inte i mål 1.3 (hållbar livsmiljö) och därför inte heller i kulturnämndens 

prioriteringar. 

KF:s mål 1.6 är KF:s primära kulturmål: ”Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och 

idrottsmöjligheterna i Stockholm” (Stockholms Stad 2011a, s. 107f). Nöjdheten med 

kulturlivet ska ligga på 91 % under 2012 och sedan öka, vilket är högre än nivån för till 

exempel idrotten med 80 % (Stockholms Stad 2011a, s. 100). Särskilt ungdomars nöjdhet med 

möjligheterna till eget utövande av kulturaktiviteter ska öka. Bredvid indikatorer för 

medborgarnas nöjdhet med Stockholms offentligt skötta institutioner (Kulturhusets 

utställningsverksamhet, Liljevalchs konsthall, stadsbiblioteket [lagstadgad], stadsmuseum 

inkl. medeltidsmuseum) ska kulturnämnden ta fram siffror för det fria kulturlivets intäkter 

exkl. offentliga bidrag, fast utan att fastställa resultatet 2012 med krav på en ökning åren 

därpå. Dock är det intressant att denna punkt inte nämns under mål 1.1 (företagsetableringar), 

utan under mål 1.6 (nöjdhet med kulturlivet). 

I verksamhetsplanen 2012 (Stockholms stad 2011b) har nämnden bestämt nivåer för dessa 

mål samt lagt till ett antal egna mål (Stockholms stad 2011b, s. 11ff): tillgång till och 

deltagande på lika villkor i samhällets gemenskap (innehåller ett större antal delmål som 

följer ett program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning); högt deltagande av 

konst i det offentliga rummet; tolkning och omtolkning av stadens historia; gott bemötande, 

bra service, delaktighet och dialog. Dessa nämndmål beskrivs inte med hjälp av själv 

framtagna indikatorer. Istället talar man om ”förväntade resultat” som till exempel 

”Kunskapen om Stockholm ökar” (Stockholms stad 2011b, s. 14) och ”Stolthet och förankring 

i stadsdelen ökar” (Stockholms stad 2011b, s. 13). 
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Mål 1.7, som avser trygghet, städning samt rengöring, tas upp med KF:s särskilda 

trygghetsmål (sårbarheter och krisledning) som reflekteras som obligatoriska mål för alla 

nämnderna i budgeten. Städning och renhållning tas dock inte upp, då staden har en allmän 24 

timmars ”städgaranti” (web2_08, s. 68). Trygghet är en ledstjärna, vilket tillhör 

mytperspektivet om det goda samhället. 

Mål 2 är det mål som innehåller den tydligaste ideologiska värderingen, då det avser att 

kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras. Kulturnämnden tar itu med det genom att 

tillägga ett eget nämndmål till mål 2.1. Fast det inte ingår i KF:s åtaganden för 

kulturnämnden, ska Stockholmarna erbjudas valfrihet och ökad mångfald: ”Stockholmarna 

ska ha tillgång till ett fritt och växande kulturliv av hög kvalitet” (Stockholms stad 2011b, s. 

16).
4 

2.4 ingår i de obligatoriska åtaganden då det handlar om staden som arbetsgivare. Även 

mål 3, som garanterar god ekonomisk hushållning, är lagstadgad, vilket ger det målet ett 

instrumentellt syfte. 

3.4.2 Göteborgs verksamhetsplan 

I Göteborg antog kulturnämnden 2012 ett mål- och inriktningsdokument som bifogas till 

budgetförslaget i sin helhet och som utarbetades av den regerande koalitionen mellan S, V och 

MP (S, V & MP 2011b). I dokumentet förhåller sig nämnden till ”de fullmäktigemål som är 

relevanta för verksamheten”, den sätter mål som motsvarar KF:s övergripande mål och ger 

nya uppdrag till förvaltningen, som utser ansvariga avdelningar/funktioner för att bryta ner 

”kommunfullmäktiges mål i delmål”. 

KF:s mål för kulturen är att ”alla barn och ungdomar i Göteborg mellan 6 och 19 år ska, 

förutom ordinarie undervisning, erbjudas plats i kultur- och musikskolans verksamheter” (S, 

V & MP  2011a, s. 26). Därför upprättades nämndmålet ”deltagande i kulturskolan ska öka” 

(Göteborgs Stad 2011a, s. 16). Strategin är att projekt som riktar sig till nya målgrupper ska 

prioriteras inom kulturskolans utvecklingsstöd och att ett forum för kulturskolans chefer ska 

anordnas vid fyra tillfällen (Göteborgs Stad 2011a, s. 16f). Samma processägare (fri konst 

och kultur) ha även ansvar för ett flertal andra KF-mål: för att öka andelen ungdomar i 

föreningslivet ska en helpdesk i föreningskonsultation ska inom ramen för Ung kultur 

inrättas. Strategin är att registrera antalet förfrågningar samt att marknadsföra (Göteborgs Stad 

2011a, s. 17). Äldres inflytande över sin vardag ska höjas genom att bidra till att nätverket 

                                                 

4 Målen 2.2 och 2.3 avser skola respektive omsorg och tas inte hänsyn till här 
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”Voff” ska utvecklas. Minst en kultursamordnare per stadsdel ska finnas och deras behov av 

kompetensutveckling ska tillgodoses (Göteborgs Stad 2011a, s. 18). Bostadsbristen ska 

minskas genom att ”kunskap ska spridas till byggbranschen vid eventuellt införande av en 1 

% - regel” samt att informationsmaterial ska spridas. För att ha en ren och trygg stad ska 

olaglig affischering minimeras. Som strategi ska man erbjuda en karta över stadens 

affischeringstavlor samt information om lagstiftning till alla som får kulturstöd samt ta 

kontakt med de kulturstödstagare som affischerat olagligt (Göteborgs Stad 2011a, s. 19). 

Personalavdelningen har ett flertal åtaganden: chefer ska utveckla sin kompetens om 

missbruksproblematiken. för att öka integrationen (som har sitt eget styrkort), ska gapet 

mellan medarbetare av utländsk bakgrund och andra minska i det som gäller upplevd 

kränkning och trakasseri (Göteborgs Stad 2011a, s. 19). Det ska åstadkommas med hjälp av 

medarbetarenkäter och arbetsplatsträffar. För att öka jämställdhetssäkrad verksamhet ska 

minst ett verksamhetsområde/perspektiv per avdelning jämställdhetssäkras under 2012 och 

gemensamma definitioner och metoder utarbetas (ibid). Även på chefsnivå ska andelen födda 

utanför Norden samt andelen kvinnor öka, varför nya rekryteringskanaler ska användas 

samt annonser formuleras på attraktivare sätt (Göteborgs Stad 2011a, s. 20). Inom minst en 

kvinnodominerad yrkesgrupp ska osakliga löneskillnader undanröjas och en handlingsplan 

skrivas på basis av föregående års lönerevision (Göteborgs Stad 2011a, s. 21). Alla 

anställningar som inte är på heltid ska arbetsgivaren motivera inför den lokala 

samverkansgruppen och rekryteringar ske i samråd med personalavdelning (ibid). 

Personalavdelningen ska sträva efter en lönebidragsanställd/trettio anställda och inventera 

möjligheten för att bereda arbete åt dessa personer (Göteborgs Stad 2011a, s. 18). 

Kansliet ska ta hänsyn till miljön i frågor som gäller resor (begränsning av flygresor), 

livsmedel (kravmärkning) engångsartiklar (med information), cyklande (med subventioner 

till t ex hjälm) (Göteborgs Stad 2011a). Ekonomiavdelningen ska ta hänsyn till miljön med 

hjälp av lågenergilampor (Göteborgs Stad 2011a, s. 19) och till tjänster med sociala hänsyn 

genom att öka antalet upphandlingar där sådana krav regleras (Göteborgs Stad 2011a, s. 21) 

Stadsbiblioteket ska vara behjälpligt med marknadsföring för att få fler ungdomar in i 

föreningslivet (Göteborgs Stad 2011a, s. 20). Biblioteket ska även erbjuda läxhjälp i 

samarbete med Chalmers och Röda Korset för att höja andelen elever med godkända betyg 

(Göteborgs Stad 2011a, s. 17) samt höja äldres digitala delaktighet med hjälp av kurser och 

skapa tillgång till meningsfull sysselsättning för funktionsnedsatta genom att höja antalet 

personer med talbokslånekort och direktnedladdning (Göteborgs Stad 2011a, s. 18).  Även 
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Sjöfartsmuseet har uppgifter i dessa områden och ska erbjuda aktiviteter för 

funktionsnedsatta (ibid) samt jobba på ett projekt som involverar 15 skolklasser (Göteborgs 

Stad 2011a, s. 17). Stadsmuseet ska ”utveckla och pröva metoder för delaktighet i 

planeringsprocessen” för att minska bostadsbristen. 

3.4.3 Verksamhetsplanerna i jämförelse 

Stockholms och Göteborgs verksamhetsplaner är väldigt olika. Stockholms vision fullföljs 

genom att sträva efter kreativa människor och miljöer, som tillhör mytperspektivet. Även 

trygghet är en ledstjärna, vilket tillhör samma myt om det goda samhället. Valfrihet och ökad 

mångfald i nämndens ingår i planen utan att det har ålagts kulturnämnden att ta itu med det 

målet. På så sätt respekterar kulturnämndens verksamhetsplan visionen och de övergripande 

målen. Stockholms kulturnämnds faktiska åtaganden kan dock beskrivas från ett kulturellt 

perspektiv, då de verksamheter som framhävs tillhör den redan förvaltade offentliga 

verksamheten (t ex bibliotek, museum). Indikator är måttet på nöjdhet men den verksamhet 

som finns. 

Göteborgs inriktningar eller ”dimensioner” ska skapa ett Göteborg för ”alla”. Undersöker man 

hur dessa dimensioner tolkas, så upptäcker man en blandning av olika målgrupper (äldre, 

yngre, funktionsnedsatta, kvinnor, utlandsfödda) och olika samhällsfrågor som ska bemötas 

(arbetslöshet, problem med skolbetyg, bostadsbrist o.s.v.). Istället för att ställa frågan om vad 

kultur kan göra för att berika Göteborg, ställs frågan om hur kulturförvaltningen kan bidra till 

att bemöta övergripande frågeställningar. Ändå kan målen betraktas från mytperspektivet, fast 

myten inte spinns omkring den utopiska framtidens stad i världsklass. Snarare eftersträvar 

man folkhemmets ideal om jämlika förutsättningar för alla. Däremot är de mål som sätts för 

verksamheten klart instrumentella i sin natur, då praktiska lösningar ges i uppdrag (t ex 

lågenergilampor). De prioriterade instrumentella verksamhetsmålen är många och innehåller 

dels mycket detaljerad information, t ex hur många personer med lönebidrag som ska 

anställas under 2012 (Göteborgs Stad 2011a, s. 18). 

3.5 Verksamhetsberättelserna 

3.5.1 Stockholms Verksamhetsberättelse 

”Målen ska vara mätbara och utvärderas i samband med budgetuppföljningen. I 

verksamhetsberättelsen ska måluppfyllelsen redovisas. Avvikelser hanteras och stäms av 

under året” (Stockholms Stad 2011a, s. 2). I verksamhetsberättelsen för året 2012 redovisas 
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hur kulturnämnden har fullföljt kommunfullmäktiges inriktningsmål för det året. Berättelsen 

omfattar KF:s tre inriktningsmål samt specifika mål för hur nämnden ska fullfölja 

inriktningsmålen; egna nämndmål som anses bidra till inriktningsmålen, samt ett antal 

indikatorer, dels från KF, dels från nämnden, som ska återrapporteras. Nästan alla indikatorer 

sägs ha uppfyllts helt, med följande undantag: 

Under 1.3 (hållbar livsmiljö) har andelen miljöbilar i stadens flotta och andel miljöbränsle i 

dessa bilar inte uppnått 100 % resp. 85 % (Stockholms stad 2013b, s. 13). Under 1.6 (KF:s 

kulturmål) redovisas det följande: enligt SLK:s medborgarundersökning var 84 % av 

Stockholmarna nöjda med kulturlivet i Stockholm överlag istället för de planerade 91 %, dock 

anser förvaltningen att även 84 % är en mycket hög nivå (Stockholms stad 2013b, s. 17). 

Ungdomars nöjdhet med möjligheterna till eget utövande av kulturaktiviteter ligger på 39 % 

istället för de önskade 48 %. Resultatet på enkätfrågan om hur nöjd man är med tillgången av 

aktiviteter i staden hade blivit 44 % under året 2011, men förvaltningen anser att ”det är 

skillnad på tillgång till och möjlighet till eget utövande”, vilket gör att enkätsvaren inte anses 

vara relevanta i den frågan. Under 2.4 (arbetsgivare) redovisas att sjukfrånvaron är på 4,2 % 

istället för de förväntade 3,5%, dock säger sig förvaltningen tagit åtgärder (Stockholms stad 

2013, s. 35). Nämndens budgetföljsamhet och prognossäkerhet (mål 3) ligger på nästan 100 

%. Förvaltningen lyckades inte med att minska sina lokalkostnader med 3 %. Att resultatet var 

0 % jämfört med 2011 anses ändå vara en ”indirekt minskning” på grund av årets 

inflationsnivå (Stockholms stad 2013b, s. 38). 

3.5.2 Göteborgs verksamhetsberättelse (årsrapport 2012) 

”Varje nämnd [...] ansvarar för uppföljning av dels den egna verksamhetens uppdrag som 

beskrivs i reglemente respektive ägardirektiv och dels kommunfullmäktiges prioriterade mål 

och inriktningar. [...] i första hand [...] särskilt viktiga resultat, utvecklingsområden och 

händelser [...] Rapporteringen ska innehålla viktiga mätresultat men framförallt analyser, 

slutsatser och kommentarer som förklarar resultatet och vad det betyder får den egna 

verksamheten och Göteborgs Stad som helhet.” (S, V & MP 2011a, s. 12) 

Efter en detaljerad redovisning av tankesättet bakom Göteborgs kulturnämnds 

verksamhetsplan och dess omfattande behandling av Göteborg stads prioriterade mål kan 

kulturnämndens årsrapport 2012 anses vara överraskande. KF:s prioriterade mål att 

deltagandet i kulturskolan ska öka, behandlas i rapportens början (Göteborgs stad 2013a, s. 2). 

Sedan behandlas alla verksamhetsdelarna per verksamhet istället för processägare, de 

ansvariga för att stadens prioriterade mål i verksamheten. Unga och äldre nämns som 
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relevanta målgrupper, men begreppen ”prioriterat mål”, ”utlandsfödd”, ”kvinnor”, 

”lönebidrag” hittas inte i rapporten. Måluppfyllelsen sägs vara låg i Eurocities forum i 

årsrapporten (Göteborgs stad 2013a, s. 31), dock nämns målet inte i nämndens budget och 

inriktningar för samma år. Ett annat exempel är att Stadsbiblioteket skulle, enligt 

verksamhetsplan, användas som resurs för att ge läxhjälp för att höja ungas betyg samt 

erbjuda kurser för att höja äldres digitala delaktighet. Årsrapporten innehåller ingen 

information om dessa delmål. Inte heller hittas orden ”ren” och ”trygg”. Stadens övergripande 

årsredovisning 2012 (Göteborgs stad 2013b) rapporterar om de övergripande målen och 

innehåller ett kapitel om kultur och fritid, dock har dessa ingen tydlig koppling till hur 

kulturnämnden ansåg att de övergripande målen skulle implementeras på deras sida. 

3.5.3 Verksamhetsberättelserna i jämförelse 

Stockholms övergripande målformuleringar är av mytisk karaktär med instrumentella inslag, 

så att konkreta kvantitativa mått används till att t ex redovisa relativ ”nöjdhet”. En lägre 

kvantitativ måluppfyllelse än väntad förklaras med hjälp av kringliggande kvalitativa 

aspekter, så att mål som kan betraktas som instrumentella faktiskt inte uppfyller sitt konkreta 

syfte. En tydlig målförskjutning uppstår om företagsamhet och upphandling, då 

kulturnämndens verksamhetsplan tar avstånd från (eller snarare definierar om) en av stadens 

tre huvudinriktningar till en mer ”lämplig” version för kulturen. Nästan alla mål är helt 

uppfyllda, vilket gör det svårt att granska (utan en exakt analys av kommunen verksamhet 

med stöd av intervjuer och en granskning av verksamhetsberättelsens innehåll i verkligheten), 

om detta är på grund av hur målen formulerades eller om verksamheten de facto levererar 

perfekt verksamhet, som 100 % måluppfyllelse borde indikera – i vilket fall frågan förefaller 

intressant vilka andra kritiska indikatorer som inte fanns med. 

Även Göteborgs målformuleringar är av mytisk karaktär, men med många fler och tydligare 

instrumentella inslag, så att konkreta, dels kvantitativa åtgärder ska användas för att 

operationalisera de övergripande målen på verksamhetsnivå. Vi vet dock inte, om dessa mål 

faktiskt uppfyller sitt konkreta syfte, då de inte redovisas i årsrapporten. Rapporten beskriver 

verksamhetens utfall och innehåller nyckeltal, men inte enligt de prioriterade mål som tas upp 

i verksamhetsplanen, vilket gör det svårt att granska (utan en exakt analys av kommunen 

verksamhet), om verksamheten de facto har tagit itu med de deklarerade målen – i vilket fall 

frågan förefaller intressant varför det inte redovisas i årsrapporten enligt budgetens avsikt och 

verksamhetsplanens struktur. 
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4 Diskussion 

Uppsatsens syfte var att undersöka hur kommunala mål formuleras, om den kommunala 

styrkedjan fungerar samt om den politiska inriktningen (höger eller vänster) gör skillnad eller 

inte. De kommunala målen undersöktes med hjälp av Christensens m.fl. olika målperspektiv 

för att förtydliga hur mål och styrkedja i respektive kommun är tänkta at fungera samt för att 

kunna avläsa deras politiska inriktning. 

4.1 Hur formuleras mål? 

Christensen m.fl. (2005) betraktar mål från tre olika perspektiv, det instrumentella, det 

kulturella och det mytiska. Från det instrumentella perspektivet kan man betrakta mål som 

redskap (rationella lösningar). Kulturellt bestäms mål av det som redan fanns på plats 

(organisationen). Från ett mytperspektiv kan man belysa de övergripande styrande koncepten. 

 I undersökningen av mål i Stockholm och Göteborg har skillnaden mellan dessa olika 

perspektiv visat sig vara klart avläsbar. Den övergripande, visionära nivån avser utvecklandet 

av en myt, ett synsätt på hur politiken vill att kommunen ska utvecklas på lång sikt. Dels 

håller sig även de mer detaljerade politiska målen i den strategiska planeringen till den 

mytiska nivån, då antingen eftersträvansvärda egenskaper (t ex kreativitet) eller 

samhällsprinciper (t ex jämlikhet, valfrihet) formuleras som mål. Dels hamnar även politiska 

mål här på den instrumentella nivån, då konkreta åtgärder fastställs för att åstadkomma de 

övergripande målen (t ex upphandling eller läxhjälp). Det som sker på vägen genom 

verksamheten (det svarta hålet) är att dessa mål tolkas och tillämpas av den bestående 

förvaltningsorganisationen. Målen anammas och införlivas på basis av de bestående 

förutsättningarna, existerande verksamhetsområdena (t ex konsthall, kulturskola), de påverkas 

av de ansvariga, av förväntningarna utifrån och sannolikt även resursfrågor, vilket gör att 

utfallet måste beskrivas från ett kulturellt perspektiv.  

4.2 Fungerar den kommunala styrkedjan? 

Både Stockholms och Göteborgs kulturnämnd har verksamhetsplaner som tydligt refererar till 

stadens budget för året. Städernas budget reflekterar tydligt det som förväntas av visionen och 

de övergripande målen formuleras enligt denna. Medan Stockholms övergripande mål och 

verksamhetsmål håller sig till snarare mytiska formuleringar (delaktighet, nöjdhet, stolthet), är 

Göteborgs närmare knutna till verksamheten och innehåller ett utpräglat instrumentellt 



 28 

perspektiv (gemensamt ansvar för godkända betyg, kurser för äldre, främjande av cyklande, 

information om olaglig affischering). Det har varit enkelt att följa styrkedjan genom politiken 

ned till verksamheten. Det borde innebära att även verksamhetsberättelserna borde skilja sig 

från varandra. 

Stockholms kulturnämnds verksamhetsberättelse begränsar sig till några få avvikelser och 

kommentarer medan allting annat anses vara 100 % uppfyllt. Göteborgs kulturnämnds 

årsrapport nämner inte de flesta av kommunfullmäktiges mål med relevans för alla 

nämnderna, fast de tas hänsyn till med stor detalj i verksamhetsplanen. Trots allt levererar 

både Stockholms och Göteborgs nämnd en omfattande verksamhetsberättelse med mycket 

information om hur de olika verksamheterna har bedrivits och hur deras utveckling anses 

passa in i den allmänna bilden som har skapats av visionen och de övergripande målen. Det är 

självklart att kulturförvaltningarna i Sveriges två mest befolkade kommunerna levererar ett 

mycket brett kulturutbud. Verksamhetsberättelserna bevisar det. Det bevisar dock inte att 

målstyrning fungerar. Det bevisar att förvaltningarna fungerar.  

4.3 Gör den politiska styrningen (höger eller vänster) skillnad? 

Går det att avgöra, om politisk styrning har skett, om frågan om ”vad” har gjort skillnad i det 

som gäller ”hur”? Som tidigare nämnt kan man avläsa olika aspekter som visar i riktning 

politiskt ställningstagande: på visionsnivån målar Göteborg ut ett folkhem medan Stockholm 

skissar en stad i ”världsklass”. Fast det föreföll efter en första fundering på Stockholms vision 

att den kanske inte har någon politisk laddning, blir skillnaden klarare när man jämför den 

med en kommun under en annan styrning. 

Strategiskt ägnar sig Göteborg till konkreta samhällsfrågor medan Stockholm håller sig till 

mer allmänt formulerade målsättningar. Medborgarna, som ska stå i centrum, delas upp i olika 

målgrupper. Medan Stockholm framhäver företagsamhet och valfrihet som ledstjärnor, 

fokuserar Göteborg på de typer av verksamhet som olika typer av medborgare ska erbjudas 

för att jämna ut deras olika förutsättningar. Stockholm ska vara mångsidig och upplevelserik, 

innovativ och växande. Staden ska vara medborgarnas. Jämfört med denna vision kan utsikten 

på en social, en ekonomisk samt en ekologisk dimension nästan förefalla för jordnära för att 

vara av visionär karaktär. Dock ligger skillnaden i retoriken, för facetterna som ska utgöra 

Stockholm 2030 täcker just den sociala (mångsidiga, upplevelserika), ekonomiska (växande) 

och ekologiska (innovativa) dimensionen, samt att alla aspekter avser medborgarens 

perspektiv. På den nivån var det svårt att avgöra, om det fanns ett politiskt element, då man 
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håller sig till en extrem abstrakt nivå. Man kan fastställa att Göteborgs beskrivning låter 

mindre utopisk eller mytisk och att den istället strävar efter en fastare verklighetsförankring 

även på den översta nivån. Göteborg vill ha SMARTA mål, d.v.s. att den instrumentella 

nedbrytningen ska spela en väsentlig roll. Dock varken i Stockholm eller i Göteborg har 

begreppen något innehåll som omedelbart kan anses innehålla en ideologisk laddning innan 

man fördjupar sig i budgeten. 

I budgeten presenteras receptet för hur visionen kommer att uppnås. Göteborgs recept är att 

samhället har olika utmaningar (t ex integration, jämställdhet, missbruk) som måste bemötas, 

medan Stockholms är att en gulden framtid väntar oss (t ex etableringar, valfrihet). Både 

Göteborg och Stockholm har en vision om en stad där medborgaren sägs stå i centrum och där 

hållbar utveckling bilder en verksamhetskärna. Betraktar man receptets innehåll, ser man att 

ingredienserna används i olika mängder. Medan Stockholms budget håller sig till en 

övergripande, mer mytisk nivå med en lista av indikatorer att uppnås, innehåller Göteborgs 

budget en mer detaljerad bild av a) vilka målgrupper som är väsentliga och även hur man ska 

uppnå en förändring i deras villkor. På det sättet kan man här bekräfta Montins antagande att 

socialdemokratiska politiker är mer måna om att ingripa i ”hur”-området på den nivån (Blom 

1994 och Westerståhl 1995 i Montin 2007, s. 107). Det säger dock inte så mycket om vilken 

effekt en sådan skillnad har på vägen genom verksamheten. De undersökta dokumenten tyder 

på att en politisk styrning inom verksamheten åtminstone inte går att avläsa från utflödet. 

Trots ett tydligt politiskt inflöde framgår från den analys jag gjort att det kulturella 

perspektivet dominerar förvaltningsverksamheten – att det mesta av verksamheten ”sitter i 

[förvaltningens] väggar” (Christensen m.fl. 2005, s. 52ff). 

Hur man än värderar måluppfyllelsen enligt städernas verksamhetsberättelser, kan 

skillnaderna i den politiska viljan anses som tydliga. Frågan som kvarstår är vilken 

konsekvens det har, om den politiska viljan sedan inte finnar ett tydligt uttryck i 

verksamheten. 

4.4 Slutsats 

Underrubriken till Björn Rombachs Det går inte att styra med mål (1991) lät på följande sätt: 

”en bok om varför den offentliga sektorns organisationer inte kan målstyras”. Dock blev det 

så att mål- och resultatstyrningen har blivit det vanligaste inslaget i den offentliga sektorn, 

vilket gör att frågan om receptets relativa framgång är befogad drygt tjugo år efter boken 

skrevs. ”Organisationers legitimitet”, ansåg Rombach då, ”bygger på att politikerna förmår 
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omvandla medborgarnas krav och önskemål till beslut som tjänstemännen sedan effektuerar” 

(Rombach 1991, s. 13). Två visioner och flerårsbudgeter planer som gör skillnad, samt två 

verksamhetsplaner som även de tydliggör att politik ska genomföras, resulterar i två 

verksamhetsberättelser som gör det svårt att bedöma vilken effekt politiken har haft. Följande 

inskränkning måste göras: undersökningen gäller endast kulturverksamheten i två kommuner 

för en period på några år. Det gör det svårt att avläsa långsiktiga förskjutningar i 

prioriteringarna. 

Christensens m.fl. uppdelning har varit mycket hjälpsam i att få grepp på hur mål formuleras i 

kommunernas verklighet. Mytperspektivet fungerar för att identifiera hur visioner faktiskt 

skiljer sig åt och att politiker använder både mytbildning och instrumentella mål till att 

konkretisera en vision. Det instrumentella perspektivet är lättförståeligt då mål formuleras 

som konkreta åtgärder med konkreta resultat när de inte tillhör den övergripande nivån. Det 

som lämnar det svarta hålet i de undersökta dokumenten går att återkoppla till visionen, fast 

det som rapporteras baseras i största omfattning på det som redan funnits förut: 

förvaltningsverksamheten. Det underlättar förståelsen för verksamhetsberättelsens innehåll, 

därför att mytiska samt instrumentella politiska mål tolkas från ett kulturellt perspektiv. I den 

föreliggande omfattningen har metoden inte räckt till att bevisa att det inte går att styra med 

mål. Däremot kunde den inte heller bevisa att det går att styra med mål. Undersökningen 

gällde de styrande dokument som används för att upprätthålla en styrkedja och deras av 

respektive kommunfullmäktige tillstyrkta utfall, utan att utflödet på ett lätt tolkbart sätt kunde 

återkopplas till det politiska inflödet. Räcker det med KF:s godkännande av 

verksamhetsberättelsen? 

Om synlig politisk styrning krävs för att garantera legitimitet i den offentliga sektorns 

verksamhet, har vi då upptäckt – eller (enligt Rombach såväl som Rothstein) bekräftat – ett 

problem: om den som har ansvar för utfallet, inte har någon klar påverkan på utfallet (utöver 

dess godkännande), blir det omöjligt att styra samtidigt som ansvaret utkrävs av den som styr. 

På basis av de undersökta dokumenten har den föreliggande undersökningen inte kunnat bidra 

till att stävja den kritiken. Det skulle därför vara intressant att utvidga den valda metoden till 

andra kommuner och andra verksamhetsområden för att bekräfta eller avfärda mina slutsatser. 

I fortsättningen kan det även bidra till kommuners förbättringsarbete. 
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6 Bilagor 

6.1 Sammanfattande tabell – Stockholm 

Stockholms stads budget 2012 innehåller ett sammanfattande styrkort med 

kommunfullmäktiges mål för kulturnämnden (Stockholms Stad 2011a, s. 107ff). Jag 

kompletterade det styrkortet med kulturnämndens mål och skapade en egen tabell för att 

illustrera nämndens åtaganden. 

KF övergripande KF-nämndmål Nämndegna mål  

1: Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök. 

KF-nämndmål: 1.1: Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa 

Indikator: 

 Andel upphandlad verksamhet i konkurrens 2012. KF: 35 %  KUN: 0 % 

 Nämndmål:  Stockholm är ett attraktivt centrum för kulturutövare nationellt och 

internationellt 

Förväntat resultat: fler kulturutövare väljer att verka i Stockholm 

 

 Stockholmarna och besökarna upplever att kulturen är synlig i alla 

stadsutvecklingsområden 

Förväntat resultat: medborgarna har registrerat en eller flera kulturyttringar i 

stadsutvecklingsområdet 

 

 Stockholmarnas digitala delaktighet ökar 

Förväntat resultat: ökad förmåga att ta del av det digitala samhället och ökat 

digitalt kulturutbud 

KF-nämndmål: 1.2: Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande 

Indikator: 

 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi. KF = öka. KUN 30 st. 

KF-nämndmål: 1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar 

Indikatorer: 

 Andel elbilar 
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KF övergripande KF-nämndmål Nämndegna mål  

 Andel miljöbilar i stadens bilflotta 

 Andel relevanta upphandlingar av varor och produkter där krav ställts på att miljö- och 

hälsofarliga ämnen inte ingår 

 Elanvändning per kvadratmeter 

Obligatoriska nämndindikatorer: 

 Andel dubbdäck 

 Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar 

 Nämndmål:  En klimatsmart kultur ska bidra till en hållbar livsmiljö 

Förväntat resultat 

◦ Alla medarbetare känner till kulturförvaltningens miljömål och 

arbetar efter dessa. 

◦ Kulturförvaltningen framstår som en förebild i staden. 

Indikatorer: 

 Andelen verksamhetslokaler som sopsorterar i fler fraktioner än 

hushållssopor, papper och kartong 

 Pappersförbrukning 

KF-nämndmål: 1.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm 

Indikatorer (nivåerna tas fram av KF:  

 Stockholmarnas nöjdhet med Stockholms kulturliv (KF = 91 % 2012, sedan öka) 

 Ungdomars nöjdhet med möjligheterna till eget utövande av kulturaktiviteter (öka) 

Obligatoriska nämndindikatorer (nivåerna tas fram av nämnden) 

 Det fria kulturlivets intäkter exkl. offentliga bidrag 

 Stockholmarnas nöjdhet med Kulturhusets utställningsverksamhet 

 Stockholmarnas nöjdhet med Liljevalchs 

 Stockholmarnas nöjdhet med stadsbiblioteket 

 Stockholmarnas nöjdhet med stadsmuseet inklusive medeltidsmuseet 

 Nämndmål:  Stockholmare och besökare har tillgång till och kan delta på lika 

villkor i samhällets gemenskap. Förvaltningens delmål följer ett 

program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning:  
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KF övergripande KF-nämndmål Nämndegna mål  

Delmål 1. Alla ska kunna förflytta sig, vistas i och använda Stockholms stads 

inne- och utemiljö. Delmål 2. Alla ska kunna få information och kommunicera 

utifrån sina förutsättningar. Delmål 3. Alla ska bemötas med kunskap och 

respekt och själva vara med och bestämma i frågor som gäller honom eller 

henne. Delmål 5. Allas arbetsförmåga ska tas tillvara. Delmål 7. Alla ska ges 

förutsättningar att delta i och tillgodogöra sig fritidsverksamhet. 

 Stockholmarna och besökarna tar i hög grad del av konst i det 

offentliga rummet 

Förväntat resultat: Stolthet och förankring i stadsdelen ökar 

 Stockholmarna tolkar och omtolkar sin och stadens historia 

Förväntat resultat: Kunskapen om Stockholm ökar. Verksamheter vid stadens 

kulturarvsinstitutioner upplevs som angelägna av brukarna. Stockholm 

upplevs som en stad med sammansatta och intressanta miljöer som berättar om 

dåtiden, nutiden och framtiden. 

 Stockholmarna upplever ett gott bemötande, bra service, delaktighet 

och dialog 

Förväntat resultat: Nöjda besökare, upplevt möjlighet till delaktighet 

KF-nämndmål: 1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning 

  Andel identifierade sårbarheter som styrelse/nämnd avser att förebygga eller minimera 

under året 

 Antal krisledningsövningar i nämnd/bolag på ledningsnivå 

 Nämndmål:  Trygga mötesplatser 

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras 

KF-nämndmål: 2.1 Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald 

 Nämndmål:  Stockholmarna har tillgång till ett fritt och växande kulturliv av hög 

kvalitet 

Förväntat resultat: besökarna upplever tillgång till en mångfald av konst, 

kultur och kunskap 

KF-nämndmål: 2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten 

 Aktivt Medskapandeindex 
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KF övergripande KF-nämndmål Nämndegna mål  

 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid 

 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare 

 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete 

 Sjukfrånvaro 

 Nämndmål:  Kreativa, modiga, kompetenta och ansvarstagande medarbetare och 

chefer 

Förväntat resultat 

Alla medarbetare ska känna sig trygga och positivt utmanade i sitt uppdrag. 

3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva 

KF-nämndmål: 3.1 Budgeten ska vara i balans 

  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar 

 Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar 

 Nämndens prognossäkerhet T2 

 3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva 

Indikator 

 Administrationens andel av de totala kostnaderna (alla nämnder) 

Obligatorisk nämndindikator 

 Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder) 

 Nämndmål:  Tillvarata och utveckla resurserna inom stadens kulturverksamheter 
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6.2 Sammanfattande tabell – Göteborg 

Göteborgs stads budget 2012 innehåller inget styrkort med kommunfullmäktiges mål för 

kulturnämnden (S, V & MP  2011a). Jag skapade ett kort och kompletterade det med 

kulturnämndens mål för att få fram en egen tabell för att illustrera nämndens åtaganden. 

KF 

övergripa

nde 

KF-

nämndmål 

Nämndegna mål  

Individ och familj 

 Tidigt förebyggande och rehabiliterade insatser ska öka när det gäller barn och unga samt vuxna 

med missbruksproblem 

   Chefers kunskap om missbruksproblematik ska öka  

Fritid 

 Andelen ungdomar i Göteborg som engagerar sig i föreningslivet ska öka. 

   En helpdesk i föreningskonsultation ska inrättas inom ramen för Ung kultur  

 Två programpunkter i ämnet ska erbjudas  

Utbildning 

 Full behovstäckning i förskolan. Andelen elever med godkända betyg ska öka. Andelen elever som 

deltar i ämnesundervisning i minst matematik och engelska på modersmål ska öka. Antalet 

förskolor och skolor som har tillgång till genuspedagoger och hbtq-kompetent personal ska öka. 

Andelen miljöcertifierade/-diplomerade förskolor och skolor ska öka. 

   15 nya skolklasser ska påbörja arbete inom Virtue-projektet 

 Läxhjälp för gymnasieelever ska erbjudas vid 35 tillfällen och läxhjälp för elever 

i åk 4-9 ska erbjudas vid 35 tillfällen  

Äldre 

 Äldres inflytande över sin vardag ska öka. 

   Nätverket Voff ska utvecklas  

 För att öka äldres digitala delaktighet ska det anordnas 4 kurser i sociala medier, 

8 kurstillfällen i internetintroduktion och 4 teknikvisningar  
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KF 

övergripa

nde 

KF-

nämndmål 

Nämndegna mål  

Kultur 

 Alla barn och ungdomar i Göteborg mellan 6 och 19 år ska förutom ordinarie undervisning, 

erbjudas plats i kultur- och musikskolans verksamheter. 

 Nämndeget 

mål 

 Forum för kulturskolans chefer ska anordnas vid fyra tillfällen  

 Nämndmål i 

årsrapporten 

Projekt som riktar sig till nya målgrupper ska prioriteras inom kulturskolans 

utvecklingsstöd 

 EGNA MÅL 

i 

kulturstrateg

in 

 Främja ett mångsidigt konstliv i staden av hög kvalitet. 

 Öka medborgarnas kulturella kompetens. 

 Prioritera kulturverksamhet som engagerar barn och ungdom. 

 Skapa en attraktiv livsmiljö. 

 Nationella 

mål i kultur-

strategin 

 värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den 

 verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till 

kulturupplevelser samt till eget skapande 

 främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom 

motverka kommersialismens negativa verkningar 

 ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i 

samhället 

 bevara och bruka kulturarvet 

 främja bildningssträvanden 

 främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer inom landet 

Mänskliga rättigheter 

  Integrationen, såsom den uttrycks i styrkortet för integration, ska öka. 

 Andelen jämställdhetssäkrade verksamheter inom nämnder och bolag ska öka. 

 Tillgången på bostäder, arbete och meningsfull sysselsättning ska öka för personer med 

funktionsnedsättning. 



 40 

KF 

övergripa

nde 

KF-

nämndmål 

Nämndegna mål  

 Nämndeget 

mål 

 Gapet mellan medarbetarnas upplevelser av kränkningar och trakasserier uppdelat 

på utländsk bakgrund respektive svensk ska minska  

 Minst ett verksamhetsområde/perspektiv per avdelning ska jämställdhetssäkras 

 En lönebidragsanställd/trettio anställda ska eftersträvas  

 5 aktiviteter för grupper med funktionsnedsättning ska genomföras  

 Antalet personer med talbokslånekort ska öka med 10 % och antalet personer som 

kan göra direktnedladdning av talböcker i hemmet ska öka med 10 %  

Klimat och miljö 

  El-effektiviteten ska öka. 

 Förbrukningen av fossila bränslen ska minska. 

 Andelen miljömåltider ska öka. 

 Resurshushållningen inom avfallshanteringen i Göteborg ska öka. 

 Nämndeget 

mål 

 Alla personalutrymmen och kontor ska utrustas med lågenergibelysning  

 Tjänsteresor med flyg ska inte förekomma vid resor under 50 mil  

 Livsmedelsartiklar ska i möjligaste mån vara ekologiska/kravmärkta  

 Engångsartiklar, t ex glas, tallrikar, bestick, ska inte förekomma  

Stadsutveckling 

  Bostadsbristen ska minska, därför ska det under året byggas cirka 2 500 bostäder. 

 Göteborgarna vill ha en ren och trygg stad, därför ska nedskräpningen i Göteborg minska. 

   Kunskap ska spridas till byggbranschen vid eventuellt införande av en 1 % - regel  

 Urbanum ska utvecklas till ett kunskapscentrum för stadsutveckling i samarbete 

med ett flertal aktörer i staden  

 Olaglig affischering ska minimeras  

Trafik 

  Biltrafiken ska minska till förmån för resande med kollektivtrafik och cykel. 
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KF 

övergripa

nde 

KF-

nämndmål 

Nämndegna mål  

 Nämndeget 

mål 

 Cyklandet och cykelsäkerheten ska öka  

Personal 

  Andelen födda utanför Norden samt andelen kvinnor ska öka på chefsnivå. 

 Osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män ska minska. 

 Normen för Göteborgs Stad ska vara att erbjuda alla anställda en tillsvidareanställning på heltid. 

Uppdrag kopplat till det prioriterade målet: Vid utgången av 2012 ska alla verksamheter redovisa 

en konkret och tidsatt åtgärdsplan på hur de ska nå det prioriterade målet. 

 Nämndeget 

mål 

 Andelen chefer födda utanför Norden ska öka  

 Osakliga löneskillnader ska undanröjas inom minst en kvinnodominerad 

yrkesgrupp  

 Arbetsgivaren ska motivera alla anställningar som inte är på heltid inför den 

lokala samverkansgruppen  

Ekonomi 

  Upphandling av tjänster med sociala hänsyn ska öka. 

 Nämndeget 

mål 

 Antalet upphandlingar av tjänster där krav på sociala hänsyn regleras i 

kontraktsvillkoren ska öka  

 


