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Förord 
 

En ansträngande vår är snart slut. När uppsatsprocessen inleddes kunde ingen av oss ana hur 
många tankar som skulle komma att tänkas. Ingen av oss förstod vilket enormt arbete 
skapandet av en kandidatuppsats innebär. Idéer har väckts, utvecklats och formats för att 
sedan förkastas för att så småningom mynna ut i ett kunskapskoncentrat, som en liten 
knappnålsudd på en jordglob- men som en del som gör jordgloben hel.  

De chefer vi har intervjuat har visat sig vara fantastiska människor med en oerhörd drivkraft, 
och vi skulle vilja tacka var och en av dem. Tack för att ni har delat med er av den kunskap ni 
besitter och den inspiration vi har fått av att få träffa och prata med er. Ni har välkomnat oss 
som en självklar del av er vardag och låtit oss få ta del av era tankar, och vi hoppas att vi 
kunnat spegla dessa på ett rättvisande sätt.  

Ett stort tack till de hårda men rättvisa kritiker som utgjorts av våra medstudenter och 
examinatorer under våren. Era kommentarer, tips och idéer har verkligen fört vår 
uppsatsprocess framåt. Avslutningsvis till vi rikta vårt varmaste tack till vår handledare Jenny 
Ståhl, som med ömsom ris och ros visat oss ljuset i tunneln då vi inte alltid valt den enkla 
vägen mot målet.  

En stark drivkraft hos författarna har i uppsatsprocessen varit viljan till förändring och 
utveckling. Om detta har en av nutidens giganter yttrat: 

 

”Det första steget innebär lärande”  

(Dalai Lama, 2003) 

 

 

 Sofia Jonsson    Sebastian Sandberg 

               ________________________                __________________________ 

 

 



 

 

 

Abstract 
 

The Swedish healthcare system is a constant topic of interest, especially where the private 
sector is concerned. Some may consider profit-making in combination with good quality 
healthcare as incompatible and it is of great importance to seek the correct balance between 
quality and profit to avoid unfavorable treatment of patients. Private healthcare struggles to 
survive in an organizational culture that practically condemns earning money by providing 
care. 

The public sector on the other hand strives to set quality goals, regardless of effectiveness. 
While facing greater demands for economical efficiency and a tighter organization the public 
sector also has trouble measuring performance-based target levels. The problem incurred in 
balancing incentives is a complex one, basically it means having to choose between money 
and good quality. 

This dilemma in association with the need to meet the strategic demands and priorities from 
the surrounding world has initiated the writers´ interest in this particular problem.  

What are the similarities and differences in the work of middle managers where profit 
incitement influences their objectives? 

Six middle managers have been interviewed in order to create an understanding of the issues 
at hand. Several conclusions have been made. The most important is that there appears to be 
differences caused by the existence or non-existence of profit interest in, for example, how 
objectives are given a concrete form and the elucidation of the overriding aims of the 
organization. However, the study shows that this is not the sole determining factor.  

 

Keywords: incentive, objective, for profit, non-profit, public sector, private sector. 

 



 

 

 

Sammanfattning 
 

Diskussionen om den svenska vården är ständigt aktuell, särskilt den som rör de tio till tolv 
procent som utgör privat verksamhet. De ekonomiska drivkrafter som finns i ett företag med 
vinstintresse kan anses vara oförenliga med vård av god kvalitet. Det är viktigt att kunna 
balansera incitamenten kvalitet och vinstintresse för att undvika att patienter eller brukare blir 
missgynnade. Den privata vården och omsorgen tampas med dagens rådande 
organisationskultur som säger att det är fult att tjäna pengar på vård. Den offentliga sektorn i 
sin tur arbetar mot kvalitetsmål vare sig de är företagsekonomiskt effektiva eller ej, samtidigt 
som de brottas med svårigheter gällande krav på ökad ekonomisk effektivitet, åtstramningar 
och problem med att mäta graden av framgång baserat på prestationer. Det komplexa i att 
kunna balansera vinstintresse och kvalitet och på bästa sätt möta omvärldens krav på styrning 
och mål har lett fram till denna undersöknings forskningsfråga som lyder: 

Vilka likheter och skillnader förekommer i mellanchefers målarbete beroende på 
vinstintresse? 

I en kvalitativ studie har sex stycken mellanchefer inom vård- och omsorgssektorn intervjuats 
med avsikt att skapa förståelse kring hur deras målarbete bedrivs. Vidare syftar studien till att 
försöka urskilja om och i så fall på vilket eller vilka sätt incitamentet vinstintresse påverkar 
detta målarbete. Utifrån studien har flera slutsatser dragits. Det finns skillnader i målarbete på 
grund av incitamentet vinstintresse. Exempel på dessa är konkretisering av mål och 
förtydligande av övergripande syfte. Samtidigt kan detta incitament inte betraktas som 
angörande för hur målarbetet utförs.  

 

Nyckelord: Incitament, offentlig sektor, privat sektor, vinstintresse, mål. 
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1 INLEDNING 
 

I det här kapitlet redogörs för bakgrunden till uppsatsämnet. Problemdiskussionen och 
frågeställningen följer på bakgrunden. Syftet med uppsatsen förklaras efter frågeställningen, 
och sedan beskrivs de avgränsningar som är viktiga för läsaren att känna till och de centrala 
begrepp som uppsatsen berör.  

 

1.1 Problembakgrund 
 

Sedan långt tillbaka har vården i Sverige betraktats som ett gemensamt och offentligt 
åtagande, och expansion och utveckling har enligt en rapport från Socialdepartementet (SOU 
2007:37) skett inom denna sektor. Den ekonomiska tillväxten i Sverige gjorde att detta 
offentliga åtagande gällande vård och omsorg ökade. Ansträngningen det medförde på 
samhällsekonomin kunde enligt samma rapport accepteras eftersom även den privata 
köpkraften ökade. Under 1980-talet ställdes däremot vården inför begränsade resurser 
sprungna ur ökade vårdbehov och allt längre vårdköer skapade bristande tillgänglighet på 
vård för allmänheten, något som enligt rapporten initierade ökade privata inslag i vården. 
Dessa problem fortgick in på 1990-talet och röster höjdes även som gjorde gällande att 
produktiviteteten var låg i den svenska vården. Reformer inom den offentliga driften 
påbörjades enligt rapporten från Socialdepartementet för att försöka skapa mer 
marknadsliknande förhållanden. Övergången byggde på antaganden om att ökad konkurrens 
skulle öka kostnadseffektiviteten utan att måluppfyllelse och kvalitet skulle påverkas negativt 
(Thylefors, 2007). Konkurrens leder enligt Schartau (2003) till högre kvalitet då aktörerna 
tvingas att intensifiera arbetet, dessutom till ett lägre pris. 

Privat vård och omsorg har länge varit tillåten att bedrivas i Sverige men det är dock först 
under de senaste femton åren som kommuner och landsting i större utsträckning har köpt 
verksamhet från privata företag (Nutek 2007:2). Först i början av 1990-talet inleddes 
utvecklingen mot ökad privatisering, initierad av den dåvarande ekonomiska krisen som ett 
försök att finna nya lösningar (SOU 2007:37). De privata aktörernas roll inom vården blev att 
fungera som skapare av konkurrens, något som skulle bidra till det marknadsliknande 
tänkandet (Blomqvist, 2005). Exempel på olika sätt att privatisera vård och omsorg är att 
kommunen kan lägga ut ett äldreboende på entreprenad, införa kundval med varierad 
utformning eller köpa enskilda platser på till exempel ett vårdboende som drivs i privat regi 
(Nutek 2007:2). Entreprenörerna kan vara av olika slag, från kyrkor eller andra ideella 
verksamheter till privata företag. Servicen som erbjuds vid entreprenad är fortfarande 
offentlig vilket innebär att samhället fortfarande i stort sett innehar full kontroll över 
verksamheten (Thylefors, 2007). Lokaler och utrustning förblir dessutom i statens ägo 
(Blomqvist, 2005). Rätten till den sociala välfärden som vård- och omsorgssektorn 
representerar kan enligt Schartau (2003) bara garanteras av den offentliga sektorn. Vem som 
kan producera servicen mest effektiv är enligt henne däremot en annan fråga. Skiljelinjen 
mellan det offentliga och det privata är ofta relativt otydlig, och de flesta verksamheter består 
av en blandning (Blomqvist, 2005).  
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1.2 Problemdiskussion 
 

Mellan tio och tolv procent av den svenska vården drivs numera i privat regi, främst i 
aktiebolag placerade i storstadsregionerna (Blomqvist, 2005). Majoriteten av det vård- och 
omsorgsarbetet som utförs sker inom ramen för målinriktade och formella organisationer 
(Repstad, 1998). Klintbo och Melbi (2004) har kommit fram till att så många som sex av tio 
kommuner prioriterar främst att utveckla sin styrning. Vidare menar de att uppdrag och mål 
behöver tydliggöras så att dessa omfattas av alla i organisationen. De belyser också vikten av 
att inte bara fatta beslut gällande mål och ekonomiska förutsättningar, utan att de bör 
kommuniceras före och efter beslutsfattande. För att kunna arbeta effektivt med dessa mål 
påpekar Ericsson och Gripne (2002) att det krävs helhjärtat engagemang från ledning och 
medarbetare i den kommunala verksamheten. De menar vidare att det förutsätter ett bra 
förändrings- och utvecklingsarbete vilket i sin tur kräver bra styrmetoder. De ekonomiska 
påfrestningar som den offentliga sektorn brottas med idag gör det extra viktigt att bland annat 
se över hur information som rör den ekonomiska situationen i organisationen tas emot, 
bearbetas och förmedlas vidare (RiR 2007:16). Den offentliga sektorn har de senaste 20 åren 
tvingats bli allt mer effektiv för att klara sina uppgifter, detta trots alltmer krympande resurser 
(Schartau, 2003).  

Roomkin (1999) menar att det förekommer skillnader i ersättning (lön, bonus med mera) på 
chefsnivå mellan privat och offentlig sektor, och att detta påverkar förhållningssättet till 
vision och mål. Det handlar bland annat om skillnader i risktagande och hur individer genom 
kulturen ser på mål och hur viktigt det är att nå eller överträffa dessa. Även Blomqvist (2005) 
nämner de ekonomiska drivkrafter som främst återfinns i den privata sektorn, till exempel 
vinstintresse. Hon menar vidare att det är viktigt för de privata vårdgivarna att balansera 
incitamenten kvalitet och vinstintresse för att undvika situationer som gör att patienter eller 
vårdtagare missgynnas på grund av ekonomiska intressen. Enligt Nutek (2007:23) kan i 
offentlig drift, till skillnad från den privata, produktionen styras mot mål gällande kvalitet 
även om de inte är bäst ur företagsekonomiskt perspektiv. Krenek (2006) menar däremot att 
det angående effektivitet finns en huvudsaklig faktor till vad han anser är offentlig 
verksamhets bristande möjligheter. Han lyfter begreppet ”non-profit mentality”, som handlar 
om att organisationskulturen säger att det är fult att tjäna pengar inom eller på vården. För att 
komma ur denna mentalitet förespråkas ett alternativt förhållningssätt: ”We do not provide 
services to make money but we must make money to provide services.” (Krenek, 2006, s. 17). 
Gällande styrning och effektivitet skriver Thylefors (2007) att vård och omsorg betecknas 
som så kallade mjuka verksamheter. Graden av mjukhet i en verksamhet beror enligt henne på 
möjligheten att finna kriterier för effektivitet som är möjliga att utvärdera. För mjuka 
verksamheter menar Thylefors (2007) att det är svårt att finna prestationsmått som på ett bra 
sätt visar hur framgångsrik en verksamhet är. 

Bart och Deal (2006) menar att ledningsgruppen eller motsvarande i organisationer utan 
vinstintresse i större utsträckning tar ansvar för att sätta strategier än sina likar i organisationer 
med vinstintresse. De förstnämnda ägnar enligt Bart och Deal (2006) även mer tid åt delarna i 
strategierna, det vill säga prioriterar annorlunda vad gäller målarbetet på en strategisk nivå. 
Den offentliga sektorn med dess förvaltningar och organisationer får i somliga fall finna sig i 
att vara styrda av lekmän, politiker som inte alls har kunskap om den verksamhet de har till 
uppgift att styra (Thylefors 2007). 
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De fakta som framställts indikerar otydligheter och orosmoment kring målarbete och styrning 
både inom offentlig och privat verksamhet. Problemdiskussionen avslöjar att det finns en 
problematik kring mål och dess medels beroende eller påverkan av incitament. Det förefaller 
skilja i prioriteringar eftersom det i ena fallet handlar om att skapa vinst och i det andra fallet 
att hålla budget. Forskningen författarna tittat på pekar på att det finns något slags 
motsatsförhållande mellan vinst och kvalitet i vården och det är här studiens teoretiska bidrag 
aktualiseras. Luckan som studien kan fylla är ju just hur mellanchefernas målarbete ser ut i 
detta motsatsförhållande. Studiens praktiska bidrag är att skapa förståelse för de faktorer som 
påverkar målarbetet i respektive verksamheter och därigenom bidra till att skapa 
förutsättningar för ytterligare verktyg för effektiv styrning.  
 
 

1.3 Problemformulering 
 

Vilka likheter och skillnader förekommer i mellanchefers målarbete beroende på 
vinstintresse? 

 

1.4 Syfte 
 

Studien grundar sig i författarnas antagande att målarbete påverkas av incitamentet 
vinstintresse. Syftet med uppsatsen är att åskådliggöra hur målarbetet påverkas av att det 
utförs i vinstdrivande respektive ej vinstdrivande verksamheter. Författarna har studerat 
chefer ansvariga för den operativa verksamheten och av alla faktorer som kan påverka 
målarbetet läggs aspekten vinstintresse i fokus. Författarna riktar sig till yrkesverksamma 
inom offentlig och privat sektor, likväl som till studenter inom området organisation och 
ledarskap. Kanske har mellancheferna störst behållning av innehållet, men även högre chefer 
inom organisationerna bör få ut mycket av studien, alltså riktas den även till dem.  

 

1.5 Avgränsningar 
 

Författarna har valt att avgränsa studien på flera sätt. De demografiska aspekter som nämns 
inledningsvis, såsom ökad medelålder i Sverige samt förändringar i jämställdhetskrav och 
lönestruktur, har inte tagit plats i denna uppsats. Huruvida författarna ställer sig positiva eller 
negativa till privatisering av offentlig verksamhet anses inte vara relevant i sammanhanget 
och har därför lämnats därhän. Eventuella analyser av politiska aspekter (såsom 
beslutsfattande kring privatisering) överlämnar författarna till de bättre lämpade (till exempel 
statsvetare), då denna studie fokuserar kring aspekter längre ned i hierarkin än så.  

 



 

4 

 

1.6 Centrala begrepp 
 

Under denna rubrik definieras begrepp som används i studien. Definitionerna syftar till att ge 
läsaren en närmare förklaring av orden, detta för att underlätta förståelsen för ämnet.  

Offentlig sektor 
Utmärkande för en offentlig organisation är att de inte har något direkt vinstintresse. De är 
underordnade politisk kontroll och deras finansiering är ett instrument för kontroll och 
styrning från politiker (Christensen, Lægreid, Roness och Røvik, 2005; Landelius, 2006; 
Thylefors, 2007). 

Privatisering 
Författarna avser använda betydelsen ”överförande av aktiviteter som tidigare varit den 
offentliga sektorns ansvar till privata, eller icke-offentliga, aktörer” (Blomqvist, 2005, s. 171). 
Privatisering i ordets rätta bemärkelse innebär att kommunen avsäger sig ansvaret för såväl 
drift som finansiering av viss verksamhet. I de fall verksamheter är obligatoriska för 
kommunen att sköta, såsom vård, skola och omsorg, är en egentlig privatisering alltså inte 
möjlig enligt lag (Landelius, 2006). 

Mellanchef 
Dessa är enligt Thylefors (2004) formellt ansvariga för den dagliga, operativa verksamheten 
och har detaljkunskapen om denna. Deras uppgift är att tolka, konkretisera och förmedla 
verksamhetens mål till sina medarbetare. 

Målarbete  
För definition av begreppet målarbete hänvisas till 2.1. 
 
Incitament 
”ngt som ger oss lust att göra en viss sak, stimulans” (Györki & Sjögren, 1990, s. 228).  
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2 TEORETISK REFERENSRAM 
 

I det här kapitlet redogör författarna för de teorier som används i uppsatsen. Här redogörs 
inledningsvis för den definition av målarbete som är relevant i just denna uppsats. Vidare 
beskrivs utifrån denna definition hur mål sätts, genomförs, följs upp och åtgärdas.  

 

2.1 Definition på målarbete 
 

Som verktyg för att nå upp till en verksamhets övergripande mål är budgetering vanligt 
förekommande (Samuelson, 2004). Syftet med det tydliggörs: ”Budgetarbetet är...//...ett 
viktigt styrmedel när det gäller att förverkliga företagsledningens strategiska avsikter och ett 
sätt att nå företagets mål och förverkliga affärsidén.” (Holmström, 2005, s. 293). Utifrån 
dennes resonemang kan Budgetcirkeln (s. 293) lyftas in som idé kring hur målarbetet kan 
beskrivas. Den innehåller fem steg där det femte motsvarar, efter årets avslut, nästföljande års 
första steg. Modellen är därmed en beskrivning av en process utan slut, ett evigt pågående 
arbete. Kotler (2005, s. 74) framhåller modellen, The control process, som närapå identiskt 
identifierar fyra steg för att mäta och utvärdera marknadsstrategier på ett strukturerat sätt. Den 
innehåller även ett feedback-system vilket uteslutits i uppsatsens modell för målarbete. 
Kotlers modell delas in i att sätta mål, mäta prestation, utvärdera prestation och eventuella 
åtgärder. Forsberg (2004, s. 39) presenterar en modell, De 9 stegen, som har syftet: ”...metod 
som effektivt hjälper dig att identifiera rätt mål och åtgärder samt hur resultat följs upp.”. Den 
stöder delvis ovan modeller och dess olika steg men innehåller även en förkunskapsdel med 
omvärldsanalys, intressentanalys och identifiering av framgångsfaktorer, vilken inte tas upp i 
uppsatsens modell. Författarnas modell för målarbete fokuserar på processen arbete med mål, 
utifrån verksamhets- och enhetschef. Den innehåller fyra steg baserade på ovan nämnda 
modeller: 

 

 
 

 

 

 

 

Figur 2-1: Målarbete – egen bearbetning (Jonsson & Sandberg, 2008). 

Denna process kan tillämpas på de verksamheter som skall analyseras i uppsatsen genom att 
tillämpa dessa steg på målarbete. Punkt ett handlar om vilka mål som skall uppnås, alltså 
handlar den enligt författarna om att sätta mål. Men dessa sätts nödvändigtvis inte av chefen, 
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utan kan sättas av andra exempelvis högre chef eller underställd personal. Punkt två kallas 
kort och gott genomförande och det handlar om vad som ska göras för att uppnå målen, det 
vill säga de medel som behövs för att nå dit. Nästföljande punkt är uppföljning i och med att 
de berör hur arbetet gått och vad som eventuellt gått snett. Uppföljningen pågår under hela 
målarbetet, och visar i vilken riktning arbetet gått relaterat till de uppsatta målen. Den sista 
punkten handlar om åtgärder som skall vidtas och hur verksamheten i framtiden skall kunna 
fungera på ett mer framgångsrikt sätt. Modellen bör betraktas som en ständigt pågående 
process – en slags evighetsmaskin där punkt fyra följs av punkt ett. Däremot är de fyra stegen 
inte i kronologisk ordning, utan beskriver endast målarbetets ingående delar. 

 

2.2 Att sätta mål 
 

Mål är enligt Christensen et al. (2005, s 102) ”begrepp om 
eller definitioner av något man önskar uppnå eller realisera i 
framtiden”. Enligt Repstad (1998) styrs det mänskliga 
beteendet av rationella val som görs för att uppnå bestämda 
mål. Han menar vidare att dessa mål kan vara baserade på 
egocentriska skäl, men kan också vara inriktade på omsorg 
och solidaritet. Enligt Hatch (2002) och Waugh (2006) är 
mål det som ger organisationen den inriktning som behövs 

för att den skall fungera. Utan dem är det svårt att säga att en formell organisation existerar 
(Christensen et al., 2005). Det finns två typer av mål i en organisation enligt Hatch (2002), 
och dessa är officiella och operativa mål. 

Officiella mål tenderar att vara generella eller vaga och ofta positivt formulerade. Exempel på 
sådana återfinns i årsredovisningar eller officiella handlingar. De övergripande målen i den 
offentliga sektorn återfinns i de lagar som reglerar verksamheterna, (Thylefors, 2007). De är 
precis som Hatch (2002) menar vagt och övergripande formulerade, och genom att tolka och 
konkretisera dem kan de fungera som styrande mål i det dagliga arbetet (Thylefors, 2007). En 
organisation inom vårdsektorn har vanligtvis ett officiellt övergripande huvudmål menar 
Repstad (1998). Ett huvudmål kan till exempel vara att göra sjuka människor friska, eller 
åtminstone lindra deras plågor.  

De operativa målen är däremot mer specifika och talar mer precist om vilka syften 
verksamheten har och på vilket sätt den kan nå dit (Hatch, 2002). De operativa målen 
definierar vilken riktning som specifika avdelningar och individer skall ha, och kan användas 
som kriterier för att bedöma den egna verksamheten. Vidare formuleras de operativa målen 
utifrån den referensram som utgörs av de officiella målen. Hatch (2002) liknar denna process 
vid en målkaskad och visar med hjälp av figuren nedan hur de officiella målen delas upp och 
förmedlas nedåt i organisationen. Målen delas och delas tills varje medlem av organisationen 
fått sin beskärda del av det totala ansvaret. Repstad (1998) menar att de flesta verksamheter är 
fyllda av delmål, eller operativa mål som Hatch (2002) kallar dem, som förhoppningsvis skall 
samverka för att det officiella huvudmålet skall kunna uppnås.  

(Jonsson & Sandberg, 2008) 
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Figur 2-2: Målkaskad (efter original av Hatch, 2002, s.138) 

Repstad (1998) benämner organisationens operativa mål som faktiska mål, de som i praktiken 
anger verksamhetens riktlinjer. Han anser att alltför diffusa mål i en organisation kan få till 
följd att de förenklas eller förskjuts. Med detta menas att aktörerna kan konstruera sina egna 
indikatorer som kan tala om för dem om de vagt formulerade målen är uppfyllda. Det kan 
också vara så att de struntar i de delar av målsättningen som är svåra att mäta. Repstad (1998) 
menar med dessa exempel att det i varje organisation finns en spänning eller konflikt mellan 
de officiella och faktiska målen. Ett exempel han ger handlar om problematiken då de diffusa 
officiella målen handlar om medicinsk kvalitet och omvårdnadskvalitet medan de faktiska 
målen visar att besparingar är nödvändiga.  

 

2.2.1 Tydliga och otydliga mål 
Det ligger i vård- och omsorgssektorns natur att värna om gamla, och sjuka (Burgess & Ratto, 
2003). Den enskilda individens välmående är alltså ett viktigt mål i denna verksamhet. I 
offentliga organisationer är är mål enligt Christensen et al. (2005) oklara och pekar på att det 
kan reflektera oenighet och komplexitet i organisationen. Samtidigt anser de att mål kan vara 
medvetet oklara, och vara till för att skapa flexibilitet och underlätta beslutsfattning. De vaga 
målen skiljer enligt resonemanget den offentliga organisationen från den privata. En nackdel 
med oklara mål, hävdar Christensen et al. (2005) vidare, kan vara att det skapar ovisshet 
angående vem som bär ansvar i ett politiskt och administrativt perspektiv. Repstad (1998) 
anser att meningen med vaga mål i stil med att kunna erbjuda god vård kan vara för att det är 
viktigt för en dylik organisation att ha gott rykte och ett positivt ansikte utåt mot till exempel 
massmedia. Vidare kan det enligt honom bero på att de flesta individer i organisationen då 
kan ta målen till sig. Han menar också att dessa mål kan motiveras av att risken för 
misslyckande vid en utvärdering är mindre om de grundläggande målen är generella, vaga och 
svävande. Bruzelius och Skärvad (2004) resonerar bland annat kring effektivitet genom att 
titta på hur, för individen, höga respektive låga kraven är samt hur stort eller litet 
beslutsutrymme som finns. I en fyrfältsmodell pekas det på att ”Höga krav och stort 
beslutsutrymme ger en mer aktiv arbetssituation.” (Bruzelius & Skärvad, 2004, s.238).  

 

 

 Strategi 

  Mål       Mål       Mål 

Handlingar 
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2.3 Att genomföra målen 
 

En organisations mål har enligt Repstad (1998) flera 
funktioner. Målen legitimerar det arbete som utförs och 
bidrar till att skapa motivation och stärka samhörigheten då 
de ger berörda parter något att identifiera sig med. Genom 
en jämförelse med målsättningen kan de hjälpa till att 
utvärdera arbetet. Samtidigt tjänar målen som ett rättesnöre 
för arbetet genom att peka på tillståndet organisationen bör 
sikta mot menar Repstad (1998). Locke och Latham (1990) 
bekräftar detta tankesätt då de visar att mål har som 
funktion att peka på relevanta metoder för att nå målet, på 

bekostnad av de metoder som inte fyller sitt syfte.  

Locke och Latham (1990) menar att mål som tilldelas personer har visat sig skapa lika stort 
engagemang och samma mått av prestation som de mål personer fått vara delaktiga i att 
skapa, eller skapat själva. De menar vidare att tilldelade mål har stort inflytande på personliga 
mål. En förklaring till detta menar de kan vara att när en person tilldelas mål av en överordnad 
så pekar det på att den överordnade har tilltro till personens förmåga att uppnå målen, vilket i 
sin tur har en positiv effekt på självförtroendet. En annan förklaring, menar de, kan vara att 
tilldelade mål kan, om de är svåra, innebära en utmaning för personer – vilket motiverar dem 
att utnyttja situationen för att förbättra sina kunskaper och bevisa sin kompetens. För att mål 
skall påverka prestationen menar Locke och Latham (1990) att det måste finnas engagemang, 
personerna måste alltså göra uppriktiga försök att uppnå målen. Detta engagemang är 
vanligen högst när personerna upplever att de har möjlighet att uppnå dem, samt när ett visst 
mervärde är förknippat med det. Mervärdet kan till exempel bestå av ekonomisk belöning 
vilket enligt dem kan verka för att motivera människan, förutsatt att denna värderar pengar, att 
summan är tillräckligt stor, samt att belöningen inte är knuten till mål som upplevs omöjliga 
att uppnå. Resonemanget styrks och utvecklas av Austin (2002, s.12): “When the connection 
between prizes and performance is muddy, people feel bitter and resentful, not motivated.”. 

Finansiella belöningar baserade på prestation kan däremot enligt Burgess och Ratto (2003) 
faktiskt hämma produktiviteten eftersom det sänder signaler att relationen mellan 
organisationen och individen i den är en renodlad marknadsrelation. Vidare menar de att detta 
kan hämma individens inre motivation och rentav utveckla ett förakt för arbetsuppgifterna. 
Mål som är utmanande är ofta associerade med förväntan att prestationen leder till belöning 
menar Locke och Latham (1990). Individer med hög målsättning förknippar enligt dem oftare 
strävan efter att uppnå mål med en känsla av att ha utfört en bedrift, att de egna förmågorna 
har förbättrats, eller att de har fått chansen att visa vad de går för. De menar också att i 
verkliga livet är de utmanande målen generellt mer associerade med mer fördelaktigt resultat 
än de mindre utmanande målen.  

Ett perspektiv kring målarbete handlar om hur det kan utföras beroende av organisationens 
struktur. En grundläggande riktning hos många organisationer är enligt Jacobsen och 
Thorsvik (2006) att verksamhetens arbete delas upp i mindre delar, och specialisering sker 
inom dessa delar. På detta sätt kan arbetsuppgifterna effektiviseras genom att den 
gemensamma kompetensen fördjupas eftersom personalen kan bli specialister på några få 
uppgifter istället för generalister. En annan effekt är att ansvarsfördelningen enklare kan 
begränsas till just de arbetsuppgifter personer specialicerat sig på. Fördelningen av 

(Jonsson & Sandberg, 2008) 
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uppgifterna kan göras på många sätt, bland annat genom funktionsbaserad indelning. Här har 
avdelningen ansvar för en funktion, exempelvis produktion, ekonomi eller marknad. 
Effekterna av denna struktur handlar i samband med målarbete framför allt om att det är 
enkelt att definiera avgränsat avdelningsmål. Men samtidigt finns det svårigheter med att se 
den röda tråden mellan de vardagliga arbetsuppgifterna och kundens behov (Jacobsen & 
Thorsvik, 2006). Forsberg (2004) menar att en organisations antal nivåer utgör en avgörande 
faktor för hur snabbt ledningsprocessen kan utföras, det vill säga varje nivå från högsta chef 
till varje medarbetare måste vara klar med att sätta mål innan nästa nivå kan sätta sina inom 
ett traditionellt målarbete. Detta innebär att en kortare vertikal heirarki har en snabbare 
ledningsprocess.  

Mintzberg (1993) menar att organisationens struktur och därmed målarbete bland annat 
påverkas av kompetensskillnaden inom personalgruppen. En enhet som har en direkt styrande 
chef där alla medarbetare har samma kompetens inför arbetet, där kan medarbetare och deras 
chef föra en gemensam dialog kring målarbetet utifrån samma förståelse. Däremot måste det 
inom en organisation som består av olika specialister som har väldigt olika roller och 
perspektiv komma ifrån detaljnivå och på ett övergripande sätt anpassa denna dialog till team 
eller individer genom en koordineringsfunktion.  

Huruvida medarbetarna kan och vill ägna sin energi att utföra arbetet effektivt eller inte 
speglas enligt Engquist (2000) av kopplingen mellan uppgift och mening. Dels finns det ett 
hinder att rotslå en vision eller mål då medarbetarens behov söker något annat: ”Det är .../ /... 
fruktlöst att försöka intressera medarbetarna för visioner, då deras oro främst är förknippad 
med mer konkreta förändringar i form av avskedanden, omorganisation, löneförändringar och 
lokalfrågor.” (Engquist, 2000, s. 66). Dels kan det vara svårt att motivera medarbetare i deras 
jobb utan visioner: ”Å andra sidan är det lika utsiktslöst att jaga på medarbetare med konkreta 
arbetsuppgifter om de inte ser meningen, mönstret och visionerna.” (Engquist, 2000, s. 67). 
Inlyft i målarbetet finns här både möjligheter och hinder för mellanchefen utifrån 
resonemanget. Wright (2007) pekar på att motivation delvis kan komma utifrån en belöning, 
exempelvis individuell prestationsbaserad lönesättning, men att detta inte är lösningen till 
motivationsproblematik utan bara en i raden viktiga faktorer.  

Generellt menar Locke och Latham (1990) att effekterna mål har är mindre på komplexa 
uppgifter än på enkla sådana. På enkla uppgifter som har svåra mål leder ansträngning, 
uthållighet och fokusering nästan utan undantag till framsteg på grund av att skillnader i 
strategier inte har stor effekt på prestationen. Vid komplexa uppgifter är strategin enligt dem 
viktigare. Då måste personen arbeta smartare och hårdare för att prestera på hög nivå. 
Prestation som är framgångsrik i relation till en given standard uppskattas mer och leder till 
mer tillfredsställelse än en prestation som är sämre än standard. Detsamma gäller för  
stoltheten över prestationen och känslan av att ha åstadkommit en bedrift, menar Locke och 
Latham (1990).  

Hårda krav på styrning kommer i konflikt med behovet av flexibilitet i många organisationer 
och påtryckningarna från omgivningen kan inte ignoreras hur länge som helst, och därför 
anser Hatch (2002) att det är viktigt att finna vägar för att tillfredsställa dessa olika krav och 
påtryckningar. Mål som befinner sig längst ned i pyramiden, på individnivå, har alltså 
definierats utifrån organisationens eller enhetens mål. Dessa skall sedan aktiveras genom 
beteenden som förhoppningsvis leder till det önskade resultatet i organisationen. 
Förutsättningarna för att detta skall fungera är att målen har formulerats väl och sedan 
förmedlats på ett klart och tydligt sätt (Hatch, 2002). 
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2.4 Uppföljning 
 

Diskussioner förs kring huruvida bristande incitament är 
effektivitetshämmande inom offentligt finansierad vård 
(SOU 2002:31). Bristerna ska här bestå av att offentlig 
verksamhet inte tvingas utvärdera sin egen verksamhet 
med hjälp av jämförelser med andra och benchmarking. 
”Flera olika sätt att lösa uppgifterna kan i sig skapa grund 
för utveckling, effektivisering och en allt bättre vård.” 
(SOU 2002:31, s. 20). Det förekommer vidare diskussioner 
kring hur prioritering sker i vinstdrivande respektive ej 
vinstdrivande vårdverksamheter. Exempel här handlar om 
huruvida forskning och utveckling verkligen får den plats 

som behövs för en långsiktigt bra vård (SOU 2002:31). Effekten av dessa prioriteringar 
handlar bland annat om kvaliteten på vården och kostnadseffektiviteten (Krenek, 2006) samt 
vilken strävan som finns i organisationen enligt: ”Instead of reacting to the initial positive 
results with complacency or discouragement, the senior team of the for-profit organization 
assumed that more progress was possible and necessary.” (Silver, Randolph & Seibert, 2006, 
s. 52). 

Att använda mål är vanligtvis effektivt bara när det kombineras med feedback, menar Locke 
och Latham (1990). Detta styrks av Forsberg (2004, s. 112): ”If you can’t measure it – you 
can’t manage it.” där mätresultatet utgör input för feedback. Det beror på att feedback ger 
möjlighet att sätta prestationen i relation till målet, det gör också att feedback utan mål inte 
påverkar prestationer positivt på lång sikt. Betydelsen av mål i kombination med feedback är 
enligt Locke och Latham (1990) särskilt viktig när personer kommer i kontakt med flera typer 
av feedback samtidigt. När flera moment eller uppgifter skall utföras så menar de att det är 
målen som pekar ut de viktigaste uppgifterna, de mest relevanta momenten. Utan dessa mål 
som måttstock hävdar de att feedback förlorar sin möjlighet att visa personer vad som är rätt 
och fel och mottagaren agerar då inte utefter det.  

Locke och Latham (1990) nämner sambanden mellan mål och förväntad tillfredsställelse när 
de pekar på att personer med hög målsättning visar lägre förväntad tillfredsställelse än de med 
låg målsättning. De menar att personer med höga målsättningar ställer högre krav för att 
uppnå en känsla av tillfredsställelse. En person med hög målsättning behöver därmed prestera 
mer än en person med låg målsättning för att de skall känna samma tillfredsställelse. Vidare 
belyses att nära 400 tidigare studier pekar på att specifika och svåra mål leder till bättre 
resultat än specifika och lätta mål, vaga mål såsom ”gör ditt bästa”, eller inga mål alls. Enligt 
Locke och Latham (1990) uppnås maximal prestationsförmåga när mål är mycket svåra 
snarare än när de är lagom svåra. Det gäller dock under förutsättning att engagemanget är 
stort och kunskapen tillräcklig för att utföra uppgiften.  

Forsberg (2004) pekar på vikten av att målarbetets olika delar kommuniceras till 
medarbetarna kontiunerligt, och resonerar kring uppföljningens uppgift och syfte. Denne 
menar att det är under just uppföljningen som samband mellan orsak och verkan 
konkretiseras hos medarbetarna, och att denna del är helt avgörande för hur eventuella 
åtgärder kommer att se ut. Viktigt i sammanhanget är hur feedback spelar en viktig roll i 
detta arbete: ”Constructive feedback needs to be provided showing progress in relation to 
goals...” (Locke & Latham, 1990 s. 245). När resonemanget inlyfts i uppföljning av mål 

(Jonsson & Sandberg, 2008) 
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spelar det alltså stor roll hur uppföljningen går till vilket styrks av Locke och Latham (1990) 
som menar att måluppföljningen kan fallera på grund av undermålig feedback eller att 
mätningen av prestation inte kopplats tydligt nog till målet. Tucker, Brewer och Williamson 
(2002) hävdar att uppföljning av prestationsmål inverkar på medarbetarnas strävan efter 
feedback. Samtidigt har denna strävan efter feedback och viljan att prestera inte ett direkt 
samband eftersom prestationsbehov kan ha andra motiv än feedback. Däremot finns det ett 
starkt samband mellan undermålig prestation och minskad vilja till feedback. Waugh (2006) 
delar in uppföljningsmaterialet i två delar, nämligen objektiv och subjektiv data. Den 
förstnämnda innehåller siffor och fokuserar på kvantitet. Denna data kan ofta tas fram hur 
befintliga system, och kan genereras per automatik vilket innefattar en viss enkelhet. 
Subjektiv data däremot samlas mer effektivt in genom observation eller per omdöme. I 
verksamheter där just kvalitet är prioriterat är den sistnämnda datan att föredra: ”...subjective 
data fills the bill.” (Waugh, 2006, s. 17). 

 

2.5 Åtgärder 
 

Istället för att chefen tar på sig att klargöra för 
medarbetarna hur de ska agera, är det enligt Schaffer 
(2008) en god idé att låta dessa själv finna lösningar. 
Resultaten kan enligt forskaren ses tydligt, och 
medarbetare som på egen hand får ägna sig åt att finna 
lösningar på problem förklaras av forskaren som mycket 
förändrade: ”...he soon became one of the most 
enthusiastic, hardest working employees in the 
organization.” (Schaffer, 2008, s. 7). Forsberg (2004) 
pekar på att det är viktigt att den person som ska 

genomföra eller ansvara för en åtgärd har varit med om att identifiera den, samt vikten av att 
åtgärderna utförs som planerat för att målen till slut ska nås. Detta vidareutvecklas av 
Engquist (1996, s. 203) med att ta upp vikten av att denne har mandat: ”Genomförandet 
stupade på att den chef som hade mandat att genomdriva förändringen inte hade varit med på 
resan och sett hur lösningen hade växt fram.”. Resonemanget kan knytas till vikten av att 
känna till och känna för verksamhetens syfte och uppgift enligt en jämförelse mellan en före 
detta president och toppresterande chefer: ”...som aldrig lät sitt egenintresse stå i vägen för det 
högre målet att skapa en enad, livskraftig nation.” (Collins, 2001, s. 38). Beslut och åtgärder 
tas enligt resonemanget utifrån vilken inställning individen har till sin bild av verksamhetens 
uppgift och mål relaterat till egenintresset samt utifrån vilket mandat personen har. 

Som åtgärd på uppföljning kan nya beslut vara en viktig del. Ho (2005) menar att besluten på 
grund av uppföljning påverkas av huruvida uppföljningen är tydligt kopplad till 
verksamhetens mål eller inte. Waugh (2006) går än längre i sitt resonemang och menar att ett 
undermåligt verkställande, exempelvis beslutsfattande, ofta är ett resultat av att uppföljningen 
inte knutits tillräckligt till företagets mål och värderingar. Forsberg (2004) menar att 
uppföljning inte enbart är viktigt kopplat till målen direkt, utan även till åtgärderna som tas 
för att nå målen, det vill säga indirekt uppföljning. De åtgärder som kommer upp, exempelvis 
vid möten som kretsar kring måluppföljning eller under utvecklingssamtal, bör sättas upp för 
att kunna följas upp och därmed få en tydlig struktur riktad mot verksamhetens mål. Exempel 
på mätbara åtgärder är utbildning, stöd av andra och övning. 

(Jonsson & Sandberg, 2008) 
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3 Metod 
 

I kapitlet som följer ger författarna en inblick i hur uppsatsprocessen har fortskridit. Det inleds med 
en allmän beskrivning av dess utformning. Vidare redogörs för hur val av respondenter har gått till 
samt motiv till detta. Begreppet anonymitet beaktas också. Författarna visar avslutningsvis hur 
intervjuguiden ser ut.  

 

3.1 Val av forskningsansats 
 

Uppsatsen, som undersökt målarbetets utformning med skärningspunkten incitamentet 
vinstintresse, har haft en stor informationsplan att arbeta på. För att författarna skall kunna 
ställa sig själva och andra rätt frågor för att komma i riktning mot en slutsats har valet fallit på 
deduktiv ansats utifrån resonemanget: ”Som man frågar, får man svar” (Boolsen, 2007, s. 54). 
Arbetet har handlat om att beskriva målarbetet inom privat och offentlig vård, och sedan 
utesluta faktorer andra än den eftersökta. På grund av detta förhållningssätt har valet av 
utformning landat i en intensiv och deskriptiv (Jacobsen, 2002) ansats. Anledningen har varit 
att djupare försöka förstå nyanser enligt: ”...intensiva fallstudier som lägger tonvikten på att i 
detalj beskriva vad som äger rum i en speciell situation eller ett speciellt sammanhang.” 
(Jacobsen, 2002, s. 133), det vill säga förstå vilka faktorer som påverkat val av målarbete eller 
det sätt det utförs på. Enligt Jacobsen (2002) lämpar sig det intensiva upplägget dessutom för 
att få fram likheter och skillnader i uppfattningen av fenomen, vilket ytterligare bidrog till 
valet av det intensiva upplägget.  

Begreppen nyansering och detaljer pekar mot en kvalitativ metod (Jacobsen, 2002) vilken 
med sin öppenhet medför en, för författarna så väl som övrig forskning, möjlighet till 
fördjupning inom ämnet. Valet styrks även av att problemställningen är oklar, vilken talar för 
att kunskap om nyanserna som eftersöks bör fördjupas (Jacobsen, 2002) innan utformning av 
frågeformulär är möjlig. Den komplexitet som ligger i målarbete i privata och offentliga 
verksamheter gör också den kvalitativa ansatsen lämplig eftersom den enligt Jacobsen (2002) 
är flexibel. Med det menas bland annat att problemställningen kan komma att ändras under 
arbetets gång, i takt med att författarnas kunskaper ökar. Variabler såsom kultur, mentalitet, 
attityd, struktur och beslutshierarki innehåller, anser författarna, en djupare nivå vari 
komplexiteten gör att den kvantitativa ansatsens begränsningar gör sig påminda. Jacobsen 
(2002, s. 140) menar: ”För att kunna välja en kvantitativ ansats måste vi däremot kategorisera 
innan vi ska samla in informationen. Förutsättningen för en kvantitativ ansats är att vi har 
överskådliga variabler och värden som kan tilldelas ett tal.”. Lyft in i det aktuella ämnet 
handlar resonemanget om att variabler kring valt incitament inte kan kategoriseras genom 
tidigare forskningskunskaper, och därför inte tillföra uppsatsen tillförlitlig data. Genom att 
använda en kvalitativ ansats kringgås denna allvarliga problematik. 

Den deduktiva ansatsen innebär att gå, som Jacobsen (2002, s. 34 ) uttrycker det, ”från teori 
till empiri”. Det innebär att författarna genom teorin skaffar sig förväntningar om hur 
verkligheten ser ut, för att sedan jämföra dem med det empiriska materialet som i 
undersökningen samlas in. Nackdelen med en renodlat deduktiv ansats kan vara att författarna 
endast letar efter den information som känns relevant för studien och på så sätt går miste om 
mycket värdefull information. Det kan även bidra till att skapa en undersökning helt baserad 
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på författarnas förväntningar, något som hade motverkat denna undersöknings syfte. Den 
induktiva ansatsen däremot innebär enligt Jacobsen (2002) att gå ut och samla information så 
gott som helt utan förväntningar, något författarna ansåg vara hart när omöjligt med tanke på 
deras förförståelse i ämnet.  

 

3.2 Val av respondenter 
 

Då denna uppsats tagit sikte på att identifiera målarbetets karaktär utifrån incitamentet 
vinstintresse i privat respektive offentlig verksamhet har författarna valt ut respondenter 
passande till begreppet målarbete. Valet har grundat sig på vem som kunnat ge tillräckligt god 
information till uppsatsen. Denna urvalsmetod, information, passar sig enligt Jacobsen (2002) 
exempelvis då en studie vill komma åt information hos mer unika enheter. Utgångspunkten 
har varit begreppet målarbete och enheten mellanchef. Urvalet har härmed gjorts utifrån 
frågan: vem har kunskaper om hur mellanchefer arbetar med mål, dels i offentlig verksamhet 
och dels i privatiserad verksamhet? Antalet respondenter aktuella för undersökningen bestäms 
bland annat av den tid som författarna har till sitt förfogande, samt mängden användbar 
information som respondenterna kan generera. Först bestämdes antalet respondenten till sex 
stycken, då så många respondenter som möjligt var önskvärt samtidigt som tiden var en 
begränsande faktor. Författarna har på grund av detta lagt extra vikt vid att respondenterna 
skall vara representativa (Jacobsen, 2002) genom att försäkra sig om att deras egenskaper 
skiljer sig åt. Till exempel finns respondenter av båda könen, i olika åldrar, med skiftande 
utbildning och bakgrund och med verksamhet i olika kommuner. De står alltså för god 
variation, vilket Jacobsen (2002) menar är viktigt för att författaren skall få tillräcklig 
information. Genom tips har författarna kommit i kontakt med personer som kan vara av 
intresse att intervjua – urvalet av uppgiftslämnare har alltså varit ändamålsorienterat, som 
Jacobsen (2002) kallar det. 

 

3.3 Insamling av data 
 

Att samla in primärdata innebär att författaren samlar in information för första gången, enligt 
Jacobsen (2002). I denna undersökningen innebär primärdatan alltså de intervjuer som 
genomförts och återfinns i kapitel 4. Sekundärdata är information som samlats in av andra, 
och ligger i denna undersökning i teorikapitlet, kapitel 2. Genom att kombinera primärdata 
och sekundärdata kan författarna styrka resultat i studien eller ställa kontrasterande 
information mot varandra.  

 

3.3.1 Sekundärdata  
Denna information har samlats in av någon annan och för ett annat ändamål (Jacobsen, 2002), 
något som måste tas i beaktande vid tolkning och tillämpning av den. De data som samlats in 
för undersökningen har granskats noga för att dess innehåll skall kunna fungera som medel 
för att uppnå undersökningens syfte. Genom att i stort sett uteslutande använda granskade 
vetenskapliga artiklar och studentlitteratur tillskrivs sekundärdatan hög trovärdighet. Källorna 
som används i uppsatsen är relativt färska med undantag för någon enstaka där det handlar om 
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ursprungskällan, som till exempel Locke och Latham (1990). Via databaser såsom 
ABI/Inform, Emerald, Academic Search Elite, Directory of Open Access och Oxford Journals 
skedde sökningar efter vetenskapliga artiklar, kombinerat med litteratursökningar på 
databaserna Hulda och Libris. Aktuella sökord har varit ”goal”, ”objective”, ”organization”, 
”private sector”, ”public sector”, ”non profit”och ”for profit”, och orden har kombinerats på 
olika sätt för att skapa så relevanta träffar som möjligt. Relevanta artiklar har även hittats 
genom att gå igenom källförteckningar i vetenskapliga artiklar för att på så sätt komma vidare 
i sökandet.  

 

3.3.2 Primärdata 
Undersökningens primärdata insamlades via nästan helt öppna intervjuer med sex stycken 
respondenter. Intervjuerna kännetecknades av öppenhet då frågorna inte var fasta. Metoden 
lämpar sig enligt Jacobsen (2002) väl när undersökningen riktar sig till relativt få enheter 
eftersom metoden är tidskrävande och kan generera stora mängder data. I samtal och frågor 
utifrån de fyra punkterna som målarbete består av (se 2.1) fick författarna fram mycket 
värdefull information. Ejvegård (1996) menar att hela idén med intervjuer i 
forskningssammanhang är att inte standardisera dem i alltför hög grad. Precis som Jacobsen 
(2002, s. 142) uttrycker det var syftet att ”komma under skinnet” på respondenterna, vilket 
enligt författarna uppnåtts. Varje intervju sparades genom ljudupptagning, efter att 
respondenten i varje intervju gett sitt samtycke. Ljudupptagningen medför enligt Jacobsen 
(2002) att intervjuaren kan koncentrera sig bättre på samtalet på grund av att denne 
exempelvis slipper anteckna. Detta var för författarna viktigt för att kunna kommunicera 
verbalt och icke-verbalt samt att under samtalen inte bara höra vad som sas utan även förstå 
detta och respondentens resonemang. Jacobsen (2002) pekar på risken, med ljudupptagning, 
att informationslämnaren kan reagera negativt då denne blir inspelad. Författarna märkte dock 
inte några signaler under intervjuerna som skulle kunna kopplas till denna risk, men är 
samtidigt medvetna om den.  

 

3.4 Intervjuguide 
 

Intervjuguiden har hjälpt författarna hitta en struktur under intervjuerna, men samtidigt hålla 
samtalet mer i dialogform än frågestund. Den är uppbyggd med fyra övergripande frågor som 
en tematisk (Kvale, 1997) förankring under samtalet, samt några underliggande stödbegrepp 
att diskutera kring. En förenklad tematisk översikt över guiden handlar om några få punkter:  

 Vilka är verksamhetens mål? 

  Hur gör ni för att nå dit? 

   Vilka övriga värdefulla delar finns utöver verksamhetens mål? 

    Vilka svagheter respektive styrkor ser Du i ert målarbete? 

 

Figur 3-1: Intervjuguide - egen bearbetning (Jonsson & Sandberg, 2008). 

Nivå 

Tid 
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Med ovan ordningsföljd följer frågornas tematiska kärna den systemnivå som återfinns i 
begreppet målarbete (se 2.1). Dessa fyra punkter har skickats till respondenten inför 
intervjuerna eftersom det ansågs viktigt att respondenterna var förberedda på vad ämnet skulle 
röra sig kring. Författarna kunde därigenom få ut så mycket som möjligt av varje intervju 
genom att varje respondent fått tid att fundera kring verksamhetens mål, vilket författarna tror 
medfört att även de lite mer komplexa frågorna fått grundliga svar som annars kanske kunde 
ha uteblivit. Möjligheten att genom att få dessa fyra punkter på förhand förbereda sina svar på 
ett sätt som skulle kunna påverka intervjun negativt ansågs liten. 

 

3.4.1 Respondentpåverkan 
Dynamiskt (Kvale, 1997) har guiden utgjort en öppenhet inför respondenterna, vilka delvis 
kunnat bestämma jargong, språklig nivå och öppenhet. Denna respondentpåverkan på 
dialogen har författarna sett som mycket viktig för att komma närmare frågeställningen. 
Vikten av samspelet mellan respondent och intervjuare kan kännetecknas med följande citat:  

”Det är inte det jag sagt som får negativa eller positiva resultat för klienten utan det hon tar med 
sig av det jag har sagt när vi har talat med varandra. Om man är osäker på vad hon tar med sig 
kan man skingra osäkerheten genom att fråga. I de bästa av samtal blir en ny verklighet till 
medan man talar.”(Engquist, 1996, s.180).  

 
Osäkerheten anser författarna kan ligga antingen hos intervjuaren eller hos informanten, och 
bakom den övergripande strukturen i intervjuguiden finns utrymme för klargörande av 
eventuell osäkerhet. Det faktum att intervjuerna utfördes ansikte mot ansikte kan naturligtvis 
ha påverkat respondenternas svar, liksom platsen den utfördes på. Under intervjuerna försökte 
författarna skapa en känsla av förståelse mellan respondenten och författarna genom att ställa 
följdfrågor och uppmuntra till åsikter, samtidigt som de eftersträvade en objektiv och neutral 
framtoning. Att medvetandegöra sig de sätt författarna kan påverka respondenten under 
intervjun, kan dock vara till hjälp att minimera effekterna av den. 
 

3.4.2 Anonymitet 
Undersökningens syfte (Jacobsen, 2002) har vid första kontakten presenterats för läsaren, och 
då målarbetets utformning och resultat kan ses som del av hur väl en chef nått upp till sin 
uppgift, anser vi att informationen kring begreppet kan vara av känslig karaktär. Många som 
nekar medverkan i en undersökning gör det enligt Jacobsen (2002) på grund av rädsla för att 
svaren de lämnar skall kunna kopplas direkt till dem. Därför har alla respondenter som blivit 
tillfrågade, vilket påvisar frivillighet, att medverka i studien fått avgöra hur väl sin egen del i 
studien som ska kunna röjas av läsaren. En del av det frivilliga inslaget har varit att 
intervjuobjektet ska kunna ta del av den utskrivna intervjutexten. En annan del av denna 
frivillighet har utgjorts av valmöjligheten att kunna vara anonym inför läsaren. Anonymiteten 
har dels handlat om att författarna inte presenterar identitetsuppgifter i undersökningen, men 
även att respondenternas information presenterats i en mer generell stil än knuten till dess 
verksamhet eller person. Respondenterna har uttryckt stort intresse för undersökningen och 
dess frågeställning och insett att resultatet kan vara till nytta för dem, vilket kan haft positiv 
påverkat deras benägenhet att samarbeta (Ejvegård, 1996). 
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3.5 Undersökningens resultat 
 

Patel och Davidsson (1994, s. 85) skriver följande: ”Att veta vad vi undersöker handlar om 
överensstämmelsen mellan vad vi säger att vi skall undersöka och vad vi faktiskt 
undersöker.”. De menar vidare att validitet och reliabilitet står i ett slags beroendeförhållande 
till varandra, vilket innebär att det inte går att koncentrera sig på bara det ena och låta bli det 
andra. De anser även att god validitet förutsätter god reliabilitet, eftersom: ”För att veta vad 
jag mäter så måste min mätning vara tillförlitlig.” (Patel & Davidsson, 1994, s. 85). 
Författarna till denna uppsats anser att tillförlitligheten kan anses hög inte bara för att 
representativa respondenter deltagit, utan även för att om en likadan undersökning skulle 
utföras en gång till anser författarna att den skulle ha nått ungefär samma resultat (Jacobsen, 
2002). 

  

3.5.1 Validitet 
Undersökningen uppnår enligt författarna hög giltighet då det som avsåg att mätas har mätts 
(Jacobsen, 2002). Sättet att intervjua skapade god förståelse för det undersökta ämnet, alltså 
kan slutsatsen dras att den interna giltigheten är hög. Detta genom ett logiskt mönster från 
frågeställning till intervjuer och slutsatser. Resonemanget styrks av Kvale (1997, s. 213): 
”...blir validering inte bara en granskning som görs i slutet av produktionslinjen utan en 
kvalitetskontroll som genomförs under kunskapsproduktionens samtliga stadier.”. 

 

3.5.2 Reliabilitet 
Då validiteten kan anses hög kan läsaren utefter Patel och Davidssons (1994) resonemang (se 
3.5) dra slutsatsen att även reliabiliteten är hög. Det faktum att källor som varit oberoende av 
varandra funnits att tillgå av god kvalitet och reliabilitet har underlättat möjligheten att 
granska det eftersökta fenomenet. Författarna har hela tiden ifrågasatt källors relevans och 
validitet, arbetat för att redovisa teorier på ett objektivt sätt samt gått metodiskt till väga vid 
sökandet efter information. Dessa faktorer kan anses öka reliabiliteten i studien (Jacobsen, 
2002). 
 

3.6 Förförståelse  
 

Författarna är studenter inom ämnet företagsekonomi på Högskolan i Halmstad, båda med 
inriktning mot ledarskap. Deras tidigare erfarenheter skiljer sig åt på så sätt att en har arbetat 
inom offentlig verksamhet och en inom privat verksamhet. Utifrån de skilda yrkesmässiga 
erfarenheter författarna har i bagaget, har olika uppfattningar om begreppen mål och 
målarbete skapats. Författarna har också inlett uppsatsskrivandet med skilda uppfattningar om 
dessa begrepp, och valet av ämne har formats utifrån författarnas vilja att förstå på vilka sätt 
en för dem viktig drivkraft (som enligt dem vinstintresset är) präglar målarbetet i offentliga 
respektive privata verksamheter. Dessa skilda uppfattningar och erfarenheter ser författarna 
som en tillgång i uppsatsprocessen då de, precis som Patel och Davidson (1994, s. 26) 
formulerar, anser att: ”Förförståelsen, de tankar, intryck och känslor och den kunskap som 
forskaren har, är en tillgång och inte ett hinder för att tolka och förstå forskningsobjektet.”. 
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Maltén (1997) visar att helheten i ett fenomen består av delar. Dessa delar kan inte förstås om 
inte författarna har den preliminära helhetssyn som kallas förförståelse, menar Maltén (1997) 
och förklarar vidare att det råder ett viktigt dynamiskt samspel mellan helheten och delarna 
och (s. 18) ”varje del måste ses i relation till helheten och vise versa”. Tack vare sina skilda 
bakgrunder har författarna kunnat bidra med idéer, tankar och influenser av skilda slag i 
uppsatsskrivandet vilket de anser har bidragit till en förbättrad helhetssyn på området. 

 

3.7 Analysen 
 

Analysförfarandet startade med att transkribera de ljudupptagna intervjuerna. Utifrån detta 
råmaterial har författarna använt olika metoder för att skapa struktur passande 
frågeställningen, en analysform som Kvale (1997) kallar ad hoc. De transkriberade texterna 
delades upp i 4 delar, samma 4 som återfinns i modellen Målarbete (se 2.1). På detta sätt 
förtydligades varje respondents yttranden kring modellens olika steg, och kunde därmed 
ställas mot den på samma sätt strukturerade teorin. Inför denna koppling till teorin 
”skördades” respondenternas yttranden. Författarna lyfte alltså ut de delar som för 
frågeställningen var relevanta, och fick på detta sätt en mer koncentrerad data att analysera 
vidare. I analysens sista steg kopplades empirin teoretiskt, med hjälp av de nyanser teorin 
tillåtit. 

 

3.8 Metodkritik 
 

Det analysförfarande uppsatsen nyttjat, ad hoc, kan enligt Kvale (1997) vara olika tekniker 
och tillvägagångsätt valda av den som ska analysera. Författarna anser att en risk med detta är 
att hela analysen bygger på författarnas egna begränsningar i att hitta rätt kombination i 
analysmodell. Den blir således aldrig bättre än hur väl använd den blir. Detta gäller, anser 
författarna, alla modeller, men blir ytterligare tydligt då även komponeringen av analysen 
begränsas av författarnas kunskap. Men fördelen har varit anpassningen till studien, och detta 
har efter övervägande varit styrande i valet inför analys. Riskerna i resonemanget ovan 
förefaller mindre än chanserna med ett anpassat analysförfarande. 
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4 EMPIRI 
 

I det här kapitlet presenteras den kvalitativa undersökningen som använts i uppsatsen. Sex stycken 
intervjuer har genomförts, tre i privata verksamheter med vinstintresse och tre i offentliga 
verksamheter utan vinstintresse. Empirin i kapitlet följer den struktur som teorikapitlet anger.  

 

4.1 Respondenterna 
 

De respondenter författarna har intervjuat som är verksamma privat har döpts till Alpha, Beta 
och Gamma efter de tre första bokstäverna i det grekiska alfabetet. Anledningen är att de skall 
få behålla sin anonymitet, men författarna anser att deras fiktiva namn underlättar läsningen. 
De respondenter som arbetar i offentlig verksamhet har döpts Ettan, Tvåan och Trean efter 
den ordning de intervjuades. Undersökningens respondenter är som beskrevs i metodkapitlet 
anonyma varför inte heller deras verksamheter kommer att beskrivas detaljerat. Alpha, Beta 
och Gamma arbetar inom samma företag, dock belägna i tre olika kommuner. Ettan och 
Tvåan arbetar i samma kommun, Trean i en annan. Observera att termerna sjuksköterska och 
undersköterska används i feminin form oavsett respondentens könstillhörighet.  

Alpha arbetar sedan flera år tillbaka som verksamhetschef, sedan något år tillbaka på ett 
äldreboende i södra Sverige. Verksamheten har 72 platser, det har hela tiden varit privat. 
Denne verksamhetschef är sjuksköterska från början och har internutbildat sig inom bland 
annat ledarskap. Ansvaret på äldreboendet rör bland annat ekonomi, kundkontakter och 
personal. Beta är ungefär lika erfaren som Alpha. Beta är verksam på ett äldreboende med 45 
boende, även det beläget i den södra delen av Sverige, och har personalansvar för ungefär 50 
tillsvidareanställda och vikarier upptill. Verksamheten har varit privatiserad några år och var 
innan i annat företags regi, men var från början kommunalt. Beta har en bakgrund som 
sjuksköterska, har gått interna fortbildningar och ledarskapsutbildningar. Gamma är 
verksamhetschef på tre särskilda boenden som drivs på entreprenad. Verksamheten har drivits 
av det privata företaget i sex år och upphandling pågår vilket ger möjlighet till förlängt avtal. 
Antalet vårdplatser uppgår till totalt 92 stycken, och personalen uppgår till cirka hundra 
stycken, plus timanställda (men uppdelat på två chefer). Beträffande erfarenhet är Gamma 
sjuksköterska i grunden och har många år bakom sig som chef på äldreboenden, både inom 
kommunal och privat regi. 

Ettan är erfaren som enhetschef på ett kommunalt äldreboende beläget i södra Sverige. 
Verksamheten berör 40 brukare och 45 tillsvidareanställda, samt vikarier som uppgår till cirka 
15 – 20 stycken. Ettan är sjuksköterska från början, och har sedan läst kurser i bland annat 
ledarskap och organisation på högskolan. Den ekonomiska utbildningen består av 3-årig 
gymnasial utbildning. Tvåan är 39 år, sedan drygt två år tillbaka enhetschef på ett äldreboende 
som drivs i kommunal regi i södra Sverige. Tvåan har ingen tidigare erfarenhet som 
enhetschef. Ansvaret på äldreboendet omfattar 24 brukare, 34 tillsvidareanställd personal 
samt vikarier. Tvåan har tidigare arbetat som undersköterska inom liknande verksamheter och 
har en högskoleexamen i arbetsvetenskap. Trean är från början undersköterska som senare 
tagit magisterexamen i psykologi. I det dagliga arbetet ansvarar denne för 37 stycken personal 
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och ett stort och varierande antal brukare. Tjänsten som områdeschef i området beläget i södra 
Sverige tillträdde Trean 2004. 

4.2 Sätta mål 
 

För Alpha är verksamhetens mål ”individuell vård med 
integritet” samt ”att stärka individen” (Alpha, 2008). Denne 
betonar att de övergripande målen är väldigt stora och 
otydliga, och menar att ”Många gånger är det väldigt fina 
ord, men ’no money’” (Alpha, 2008). Men mål är också på 
en mer nära nivå. Respondenten utvecklar detta i ett 
resonemang om hur verksamheten just nu arbetar efter tre 
kvalitetsindikatorer som baseras på undersökningsresultat. 

De boende får i denna undersökning framföra eventuella önskemål och utefter dessa formas 
kvalitetsindikatorerna som verksamheten skall nå upp till. På frågan om hur Alpha gör för att 
nå upp till verksamhetens mål talar denne om ekonomi. Chefen får de ekonomiska ramarna 
tilldelade och planerar bemanning och övriga kostnader utifrån det. Personalkostnader är ett 
exempel på ekonomiskt mål för verksamheten. Budgetarbetet görs året innan, utifrån 
kommande intäkter och kostnader. I detta arbete granskas avtalet mellan kund och 
verksamheten, det vill säga vad företaget skall erbjuda. Utifrån detta arbete sätts målen i 
budgeten, och respondenten exemplifierar med krav på avkastning, som följs upp genom ett 
vinstmått. 

Beta säger kort och gott: ”Vårt mål är att tjäna pengar! Och genom att ha en bra verksamhet 
tjänar vi pengar!” (Beta, 2008). Denne beskriver att företaget utan långsiktig lönsamhet 
förmodligen inte kan överleva, och att målet vinst därför är prioriterat. Vinstmålet sätts 
uppifrån genom budgetering, och finns på verksamhetsnivå. Beta spekulerar kring skillnader 
till kommunal verksamhet och menar att det inom den finns målsättningar som handlar om att 
ha en bra verksamhet, och då behöver tillräckliga resurser inför detta. Privatiserade däremot 
har målet vinst, och skaffar sig det genom bra verksamhet. ”Jag har jobbat så många år inom 
landstinget och för mig är det väldigt tydligt.” (Beta, 2008).  

Vidare beskrivs att riktlinjer och rutiner finns tillgängligt, där kvalitetssystem talar om ”hur 
allt ska gå till” (Beta, 2008), i ett slags regelsystem. Beta tar upp flera exempel på krav ställda 
uppifrån, bland annat att verksamheten ska ha matråd, kostombud och hur ofta dessa ska 
sammanträda, och inom dessa ramar återfinns visioner så väl som operativa mål som allting 
utgår ifrån, och vilka således är satta ovan ifrån. Beta pekar på hur viktigt det är att prata om 
visioner och värderingar med personalen, och framhåller att företaget är en värderingsstark 
organisation. Och enligt denne är det i denna ände de (cheferna) börjar, det vill säga pratar om 
värderingar för att medarbetare ska tro på sitt arbete. Vidare nämner Beta att de, chefen och 
medarbetarna, pratar om värderingar, kompetens, engagemang och hjälpsamhet utifrån de 
övergripande målen, och att detta återspeglas i det individuella lönesystemet som är nedbrutet 
från målet.  

Gamma menar att verksamheten till stor del utgår ifrån de politiska målen, och att det på detta 
sätt ställs samma krav, mål och riktlinjer för alla inom respektive kommun. ”De som bor här 
ska ju ha samma kvalitet som inom kommunala.” (Gamma, 2008) Även socialförvaltningens 
mål gäller för alla, där samma utgångspunkter från socialtjänstlagen och sjuk- och 
hälsovårdslagen gör att det inte är någon skillnad på övergripande mål för någon inom 

(Jonsson & Sandberg, 2008) 
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äldrevården. Gamma pekar på att det är kommunens tjänstemän som satt en ram för hur 
personer som bor i en gruppbostad skall ha det. Men på verksamhetsnivå togs målet nöjd 
kund upp som ett huvudmål. Därtill la denne nöjd personal, och visade på hur dessa brutits 
ner till en operativ nivå. Bland annat fanns delar av nöjd personal och arbetsmiljö tydligt 
definierat som sjuktal i procent, inom budgeten. Inom denna fanns även avkastningskrav 
definierade för respektive månad. De övergripande målen inom företaget bröts ned till 
individnivå genom utvecklingssamtal och vidare in i lönesättningen. 

Ettan menar att det övergripande målet för verksamheten är att brukarna får bästa möjliga 
vård och omsorg, men tillägger att personalens välbefinnande är exempel på ett nedbrutet mål 
i den verksamhetsplan denne själv skapat. Verksamhetsplanen ska varje enhetschef skriva för 
sin verksamhet, där målen ska brytas ner. Ettan har utifrån dessa ovan ifrån satta ”hörnstenar” 
brutit ned målen, och dessa beskrivs i textform. Ettan visar att dessa operativa mål blir 
ytterligare nedbrutna i den lönesättningsmodell som används, där chefens subjektiva 
bedömning av individuellt ansvarstagande utifrån målen ger mer eller mindre löneökning: ”Så 
ju mer man bidrar med i de mål vi skapat, desto mer kommer det gynna var och en genom att 
man får mer i lönekuvertet.” (Ettan, 2008). Som verktyg inför att sätta målen i 
verksamhetsplanen använder Ettan en stor enkätundersökning; Kvalitetsbarometern, som 
genomförs vartannat år, och som bedrivs i fem olika jämförelsekommuner. Resultatet ger 
inriktningar inför arbetet med verksamhetsplanen.  

Högre upp i heirarkin kan Tvåan tänka sig att målet är att ha fullbelagda platser, för att 
exempelvis få in hyra för de lokaler i vilka verksamheten bedrivs. Men samtidigt nämner 
denne att fullbelagda platser inte är något mål för dennes verksamhet. I den verksamhetsplan 
som Tvåan skriver har denne brutit ner mål, men då utifrån kommunens långsiktiga vision 
nämligen hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden: ”...och utifrån dessa så bryter vi 
ju ner våra egna mål som gäller här.” (Tvåan, 2008). Under diskussioner i den chefsgrupp 
denne ingår i har enligt Tvåan gruppmedlemmarna tillsammans med en högre chef kommit 
fram till vilka nedbrutna mål som ska gälla för respektive verksamhet. Exempel på mål från 
verksamhetsplanen är samarbete mellan avdelningarna inom den egna verksamheten. 

Trean visar ett dokument som beskriver verksamhetens mål för år 2008. För att få en 
bakgrund till detta satte Trean in socialnämndens mål: ”... att vårdbehov och 
vårdtyngdsutvecklingen hos kommuninvånarna, vårdtagarna eller brukarna skall bromsas eller 
hållas tillbaka. Det är det övergripande målet vi måste försöka hålla.” (Trean, 2008). Det 
innebär enligt Trean att arbeta förebyggande och hälsofrämjande samt att brukarna skall 
uppleva att vården som ges är god, de känna sig trygga och känna livskvalitet. 
Verksamhetschefen sätter upp mål vad gäller saker som rehabilitering, kost, motion, skydd 
mot olyckor, kontaktmannaskap med mera. Alla dessa mål skall verksamheten nå upp till 
under året och Trean berättar vidare hur områdescheferna brutit ned dessa för att kunna 
presentera dem för personalen, varpå medarbetarna deltagit i målsättning genom en 
tillämpningsdag. Bland annat framkom att alla brukare skall ha en genomförandeplan som 
finns till för att personalen skall lära känna brukarnas behov bättre. Sjuksköterskorna får så 
kallade brukarkort som bland annat handlar om vilken hjälp en brukare beviljats, och där 
arbetet beskrivs i genomförandeplanen som innehåller både mål och delmål. ”Att vi skall göra 
det, det vet vi ju redan genom brukarkortet. Men hur vi skall göra det...” (Trean, 2008). Alla 
brukare skall alltså ha en genomförandeplan, som skall följas upp regelbundet, och detta mål 
är tydligt eftersom alla innebär 100 %, och att det ska vara uppnått under året. 
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4.3 Genomföra  
 

Alpha är tydlig med att klargöra att de mål och tillgängliga 
verktyg som finns är fina, men menar att ”ibland måste 
man se en rimlighet mellan det och ekonomi” (Alpha, 
2008). ”På ena sidan befinner sig kvalitet och på den andra 
sidan är ekonomi.” säger Alpha (2008), och menar att 
jobbet som verksamhetschef till stor del handlar om att 
finna balansen mellan dessa båda delar. Ekonomiska mål 
matchas genom att personalen engageras och får hjälpa till 
och se hur verksamheten kan spara in på timmar. De börjar 
tänka på hur arbetet kan räddas, menar Alpha och påpekar 

att den ekonomiska medvetenheten då börjar öppna sig hos personalen. Personalen görs 
medvetna om att de är beroende av pengar för att verksamheten skall överleva. Alpha anser 
att det är viktigt att skapa förändring, att se möjligheter att göra något nytt. Denne anser att det 
är chefens ansvar att visa personalen att varje dag är annorlunda, att det är viktigt att tänka 
flexibelt. Alpha ger gärna sin personal mycket ansvar i form av till exempel ansvarsområden. 
I semestertider får någon ur personalen ta över dennes arbetsuppgifter. Vidare menar Alpha 
att det är viktigt att personalen har meningsfull sysselsättning. På frågan om hur Alpha arbetar 
för att klara sina ekonomiska mål så är svaret enkelt; ”Om chefen sköter bemanningen, och 
alla vet hur de skall jobba – då klarar sig budgeten, då behövs inte mer pengar.” (Alpha, 
2008). ”Jag tycker att det skall vara en hövding och många indianer som krigar. Är det för 
många hövdingar så tappar vi indianerna.” (Alpha, 2008). 
 
Beta nämner att verksamhetens värderingar återspeglas i det individuella 
lönesättningssystemet utifrån målen så kopplingen finns mellan lön och prestation utifrån 
företagets mål och uppgift. Beta säger också att beslutsvägarna är väldigt korta och att 
kommunikationen därför är effektiv. För att kunna uppnå verksamhetens mål är det enligt 
Beta viktigt att lägga energi på rätt saker. Denne menar då att fokusera rätt och lägga annat åt 
sidan. Beta resonerar kring att det finns kraft att vinna då medarbetarna hittar rätt fokus, och 
att detta skulle kunna vara att nå upp till målen istället för att prata om sådana saker som inte 
går att påverka. Beta påpekar liksom Alpha vikten av att personalen är medvetna om hur 
betydelsefull ekonomin är och berättar att personalen till hösten kommer att ha möjlighet att 
köpa aktier i företaget. Dessutom talar Beta om hur effektiviteten i verksamheten kan ökas 
genom att personalen arbetar smartare i till exempel kommunikation och transporter. Själva 
arbetet med mål menar Beta handlar om att hålla engagemang och drivkrafter vid liv, och 
talar om hur viktigt det är att ha rätt personer som arbetar med detta.  
 
”Vi kan ju inte gå till kommunen och säga att vi gjort slut på pengarna så vi vill ha mer.” 
(Gamma, 2008). Gamma menar att personalen inte kan använda pengarna hur som helst, utan 
anser att det är viktigt att de är medvetna om hur budgeten ser ut. Gamma menar att de aktivt 
bör hjälpa till att använda resurserna till rätt saker. De ansvarsområden personalen har gör att 
rapporteringen i verksamheten är utförlig, säger Gamma. Genom att delegera kan 
verksamheten drivas med hög kvalitet och med de medel kommunen ger, och enligt Gamma 
visar detta att denne litar på personalen. Gamma upplever personalen som duktiga, 
självständiga och medvetna om sina befogenheter. I varje grupp finns en samordnare som har 
hand om schemat, vikarier och korrigeringar i rapporteringar av timmar i det elektroniska 
rapporteringssystemet. Vid nyrekryteringar jobbar företaget för att de personer som har rätt 
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bemötande och rätt synsätt är de som skall anställas, annars menar Gamma att verksamheten 
får kvalitetsbrister. Gamma förmedlar till dem företagets värderingar; kompetens, 
engagemang och hjälpsamhet. Det är det som företaget vill stå för, och som Gamma menar att 
medarbetarna skall arbeta efter. När personalen anställs får de skriva på ett service- och 
kvalitetskontrakt som berör just dessa värderingar. 

En budgetpunkt finns med på arbetsplatsträffarna: ”För även om det är mitt huvudansvar det 
här med budget, så både vill jag och kräver att man som personal är delaktig...” (Ettan, 2008). 
Samtidigt förtydligar Ettan delaktighet som att ”man har en förståelse och liten insyn om vad 
det här med pengar handlar om.” (Ettan, 2008). Ettan berättar vidare att denne gör 
månadsprognoser hela tiden med vetskap om att kostnaderna för personalen beräknats för lågt 
och att budgeten inte kommer att hålla. Problemet i budgetarbetet är enligt Ettan att 
verksamhetens budget är fel utlagd från början. Om verksamheten varit vinstdrivande och 
skulle förbättra sitt resultat så tror Ettan att det skulle bero på personalens förändrade 
agerande, ett ökat ansvarstagande ute på avdelningarna, och inte på någon förändring i det 
egna agerandet. Ettan ser vikten i att delegera och gör det också, men menar att det är lättare 
att delegera de vardagliga uppgifterna. Vid behov av hjälp med målarbetet vänder sig Ettan 
till kollegor, inte till någon överordnad. I de styrgruppsmöten som sker varannan vecka 
diskuteras målen under slutet och början av året.  

Tvåan konstaterar att personalen bäst vet hur det vardagliga arbetet fungerar och lägger sig 
inte i det om det inte är något speciellt. Vidare menar Tvåan att personalen själv bör få 
komma fram till rutiner och dylikt. Att det är politiskt styrt och väldigt budgetstyrt förklarar 
Tvåan, och säger att det inte går att göra precis som man vill. Liksom Ettan uttrycker Tvåan 
att budgeten är fellagd, vilket medför att det är närmast omöjligt att klara de ekonomiska 
målen. ”...sen blir ju inte jag hängd, men... man vill ju... drömmen är ju att det skall gå ihop 
givetvis. Det vill man ju.” (Tvåan, 2008). Tvåan träffar liksom Ettan andra enhetschefer i så 
kallade styrgruppsmöten varannan vecka. Målen i verksamhetsplanen, som Tvåan brutit ned, 
ligger till grund för medarbetarsamtalen som förs med varje personal. Där diskuteras hur 
personalen kan leva upp till dem, huruvida det är rimligt för varje individ. Det är viktigt att 
släppa in personalen så att de är delaktiga i arbetet som utförs, anser Tvåan. De vet vilka 
restriktioner chefen har, men måste som Tvåan säger framföra sina åsikter fast denne: ”...inte 
kan mycket mer är att gå vidare med mycket.” (Tvåan, 2008).  

Det är viktigt att vara tydlig med vilka mål som skall uppås, menar Trean, annars är det inte 
lönt att lägga ned så mycket tid på det arbetet. ”Så min chef måste ju inspirera mig, och 
övertyga mig om att det här, det skall göras. Sedan får ju jag göra samma sak med min 
personal.” (Trean, 2008). Trean säger att nu är personalen verkligen engagerade. De tar 
mycket egna initativ och styr upp möten. Trean menar att det beror på att personalen nu märkt 
att de kan påverka och att det lönar sig att komma med förslag. Personalen delegeras mycket 
ansvar, och Trean säger att de tycker att det är roligt när de märker att det går bra. Personalen 
sköter själva något som kallas resursfördelning, då de kontrollerar att brukarna ligger på rätt 
”nivå” beträffande mängden hjälp de får och att de betalar därefter. De går även igenom 
månadsrapporterna och kontrollerar allas tidrapportering så att den stämmer. Detta skapar en 
ekonomisk medvetenhet hos personalen. Denne får kontinuerlig information om hur budgeten 
ser ut och det presenteras sedan för personalen. Beträffande hur organisationen påverkar 
Trean i målarbetet, så förklarar denne fördelen med att träffa sin chef ofta. Trean upplever att 
de har ett mycket nära samarbete och känner gott stöd ifrån denne och förmedlar känslan av 
att stödet från chefen ökar benägenheten att våga fatta beslut och ta initiativ.  
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4.4 Uppföljning 
 

I ett resonemang om hur chefen eller medarbetaren kan 
veta om arbetet utförs i riktning mot målen eller ej 
framhåller respondenten: ”En uppgift som inte ger 
mervärde skall vi inte utföra.” (Alpha, 2008). Denne 
berättar om uppgiften att se till att personalen fyller sin 
”lucka” till 100 %. Denna del följs upp bland annat 
genom att enhetschefen tittar på personaltäthet. 
Respondenten anser det viktigt att se till att personalen 

gör sitt allra bästa för att verksamheten skall vara effektiv. Uppföljningen sker genom 
jämförelse med budget. Alpha anser vidare att det är möjligt att vara mer effektiv när 
verksamheten drivs privat. Denne menar att det förekommer mycket slöseri i vården genom 
att personer låter pengarna rinna iväg, och att detta är möjligt på grund av bristande 
uppföljning. Alpha anser att det är viktigt att hushålla med sina resurser för att hjälpa 
företaget att gå med vinst. Vidare tror denne att antalet privata vårdföretag ökar i Sverige 
vilket enligt respondenten beror på att kommunerna ”inte klarar av det” (Alpha, 2008). 
Kommunen, menar denne, har stora luckor där pengarna rinner igenom och påpekar att det är 
våra skattepengar som det handlar om. 

Beta visar flera olika typer av uppföljning. Dels finns det en årlig internrevision som redogör 
huruvida verksamheten når upp till målsättningarna. Veckovis följs personalens användning 
av tid upp och om det avviker från budget krävs orsaksförklaring av verksamhetschef. 
Detsamma gäller exempelvis inköp, och en gång per månad sammanställs det för att 
analyseras. Analysen tar ungefär en halv dag för Beta för att sedan ha svar på eventuella 
oklarheter, eller se i vilka oklarheter fördjupning bör ske. Upptill detta görs inför varje månad 
en prognos för att hitta vad som påverkar verksamheten utöver det den årliga budgeten tagit 
upp, exempelvis nya uppdrag. Uppföljningen av budgeten sker sedan månadsvis med 
rapportering till regionchef och controller. ”Och då måste man ha koll på varenda siffra.” 
(Beta, 2008). Budgeten går Beta igenom med personalen vid varje arbetsplatsträff genom att 
ha en fast punkt i dagordningen. Men denne menar att denna punkt inte innehåller hela 
budgeten, utan delar som rör medarbetarna mer. Exempelvis intäkterna ligger utanför det som 
tas upp här. En annan typ av uppföljning handlar om att kommunen går igenom de parametrar 
som upphandlingen innefattar.  

Gamma berättar om att företaget har en affärsplan som präglas av fyra punkter: ekonomi, 
kund, medarbetare och kvalitet. På samtliga arbetsplatsträffar finns det rubriker utifrån dem, 
och då tar denne upp hur de ligger till, problem och hur de ska tacklas. Angående denna 
uppföljning framhåller Gamma som exempel uppföljning av sjuktal varje månad, och även 
ekonomiuppföljningar efter att bokslut gjorts varje månad. När det gäller till exempel 
personalen kommer siffrorna via datorn. Dessa siffror, som bland annat rör sjuktal, kan sedan 
Gamma följa upp och se signaler i tid om någon är sjukskriven mycket. Uppföljning sker även 
genom lönestrukturen, i och med att utvecklingssamtalen tar upp hur väl medarbetarna når 
upp till prestationskraven på ansvarsområden de tagit på sig. Har de haft ett ansvarsområde 
och skött det bra genererar det mer lön. Gamma säger att det är mer uppföljningar i 
verksamheten nu än förut. Vad gäller uppföljningen av mål pekar Tvåan på 
arbetsplatsträffarna, och berättar att bland annat arbetsmiljömål tas upp. Av punkter som 
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kommit fram som de ska jobba med, utifrån enkäter, görs handlingsplaner. Dessa skall sedan 
sammanställas i tre punkter av Tvåan att arbeta vidare med. Uppföljning av budget sker 
månadsvis, fast respondenten pekar på att budgeten gäller för ett helt år. Eventuella avvikelser 
kommenteras, men vidare vad uppföljningen ger nämns inte.  

Under medarbetarsamtalet följer Ettan upp målen som denne satt i verksamhetsplanen. Även 
budgeten följs upp, och Ettan framhåller att om denne inte håller budget, då måste det 
motiveras och förklaras i möte med hemvårdsnämnden i ett möte som hålls efter budgetåret. 
Även hur nästa år ser ut måste redogöras, och på så sätt får Ettan beskriva hur verksamheten 
skall komma ifatt och hur ekonomin ska komma i balans. I samband med årsbokslutet görs en 
utvärdering av hur långt verksamheten har kommit med målen. Sedan görs en 
sammanställning av utvärderingen som skickas till hemvårdsnämnden, vilka tar del av detta. I 
slutet av varje år, berättar Trean, lämnas uppföljningen till dennes chef i form av en 
verksamhetsrapport. I denna skrivs vad som jobbats med, och här redovisas även vad som 
uppnåtts. För att personalen skall se vad som gjorts för året, skall detta skrivas ned i samma 
bok, verksamhetsrapporten, och presenteras för medarbetarna. Exempel på uppföljning är: 
”Har alla brukare en genomförandeplan?” (Trean, 2008). Budgeten följs upp i slutet av 
månaden, och Trean kan där se hur mycket av verksamhetens beräknade resursåtgång som har 
spenderats. Som avslutande tanke kring mål säger Trean att det är mycket viktigt att följa upp 
dem, och att det annars inte lönt att ha mål. Vidare skall de utvärderas kontinuerligt i ett 
fortlöpande arbete, menar Trean, vilket sker under arbetsplatsträffarna. 

 

4.5 Åtgärder 
 

Alpha berättar om konkreta åtgärder som att lönerna 
har reviderats för att gynna de som aktivt arbetar för 
verksamhetens kvalitet. ”De måste börja tänka.” 
(Alpha, 2008). I intervjun nämns ofta introduceringen 
av ett nytt sätt att arbeta för personalen gällande 
delaktighet, öppenhet och ansvarstagande och Alpha 
vidhåller att det är av största vikt att vara flexibel för 
att verksamheten skall kunna utvecklas åt rätt håll. 
Detta exemplifieras i berättelsen om hur personalen 
aktivt får delta i marknadsföring och försäljning av 

företagets vårdplatser i grannkommuner, ett beslut som är resultatet av den egna kommunens 
minskade vårdbehov. ”Så istället för att ha kurs i `Vård i livets slutskede`, så ska vi ha kurser i 
säljteknik” (Alpha, 2008). Vidare påpekar Alpha att ett företag som bedriver vård blir 
billigare för kommunen, och menar att det delvis beror på de lagar och regler som i 
kommunen styr de anställdas villkor, men också att kommunens verksamhet dras med fysisk 
eller psykisk ohälsa år efter år – ingen gör något. Inom det privata skulle detta vara omöjligt, 
menar Alpha. Vid eventuella sjukdomar utreds problemen och personen får hjälp att bli 
”rehabiliterad – inte kasserad” (Alpha, 2008). Visst betraktas hjälpen som en kostnad – men 
en kortsiktig sådan, menar Alpha.  

Angående mandat så säger Beta klart och tydligt: ”Jag bestämmer allt! Vi behöver inte 
diskutera med allt och alla om hur vi ska göra.” (Beta, 2008). Om Beta inte skulle leva upp till 
kraven så går det att få hjälp med det. Alternativet är att jobba med något annat, som denne 
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säger. ” Du kan inte sitta här om du inte får ihop pengarna.” (Beta, 2008). Ekonomiska 
åtgärder som Beta talar om är till exempel att arbeta aktivt med att minska sjukfrånvaron 
genom att följa upp med telefonsamtal för att höra hur den sjuke mår. Vidare sparas pengar 
undan för personalaktiviteter eller köp av olika slag. Det är viktigt att tro på det arbetesom 
utförs, menar Beta, och fokuserar på uppgiften. Vidare menar denne att det gäller att arbeta 
smart för att få mer tid för patienterna: ”Om du har 10 ambulanser, så kommer du alltid till det 
tillfället då du skulle behövt 11. Så, det spelar ju ingen roll vilket jobb man har.” För att väcka 
det ekonomiska tänkandet i personalen menar Beta att det är viktigt att nöta in det på varje 
möte, vad det innebär och hur organisationen kan slimmas.  

Verksamhetens mål anser Gamma är mycket bra och realistiska. ”Sedan är det ju så att vi ska 
hålla samma kvalitet som kommunen, men för att få ord om oss att ha samma kvalitet, så 
måste vi vara bättre.” (Gamma, 2008). Gamma menar att ställer personalen inte upp på att 
arbeta utefter de värderingar som företaget har så får den ett samtal med chefen för att bli 
påmind om hur anställda skall arbeta och att de skrev på ett avtal vid anställningens början. 
”Och ställer man inte upp på det ska man kanske jobba med något annat. Men det är så 
självklara saker.” (Gamma, 2008) Varje år byter personalen ansvarsområden för att lära sig 
mer om verksamheten säger Gamma. Det är också då det visar sig ekonomiskt om de skött sitt 
tidigare ansvarsområde på ett bra sätt. Som chef inom företaget menar Gamma att mycket 
stöd fås genom till exempel utbildningar. Det hjälper denne att känna sig trygg i sin roll och 
våga delegera. 

Ettan berättar att pressen uppifrån har ökat enormt på senare år. De som inte höll budget 2007 
har blivit kallad till extramöte med förvaltningschefen för att förklara varför budgeten inte 
hållts. Detta är en ny åtgärd till följd av ekonomisk uppföljning. Ettan menar att pengar och 
budget alltid funnits med i bilden, men att pressen på enhetscheferna har hårdnat. Ettan 
funderar vidare kring att många kanske prioriterat annat än ekonomi förr, och tillåtits gå 
mycket minus ute i verksamheterna, något som förvaltningen nu vill råda bot på. Att driva 
verksamheten i annan form förklarar Ettan skulle vara mycket intressant, då det skulle 
medföra möjlighet att ta mer eget ansvar för sin verksamhet. Ettan förklarar bland annat att ett 
eventuellt överskott skulle tillfalla den egna verksamheten, och det skulle även ges möjlighet 
att välja vilka utbildningar som personalen skall gå på. Ettan uttrycker frustration över att det 
spelar ingen roll vilka åtgärder som tas till; budgeten överskrids på grund av att den är 
beräknad för lågt. Samtidigt nämner Ettan att möjligheten att vara flexibel med bemanning är 
mycket liten i offentlig sektor, på grund av lagar och regler som styr hur personal skall 
ersättas, och påpekar att även det påverkar möjligheten att hålla budget. De mål som finns i 
verksamheten i dag är enligt Ettan inte helt och fullt de mål denne skulle vilja ha riktad till sin 
personal, utan påverkas av att: ”...det är ju jag som är styrd utifrån vad någon annan sagt.” 
(Ettan, 2008). 

De ekonomiska målen innebär bekymmer för Tvåan då budgeten är för snävt satt utifrån 
verksamhetens behov. Ekonomiansvarig har varit på plats och på Tvåans begäran gått igenom 
siffror; vad de gör rätt och vad de gör fel. Tvåan fick till svar att arbetet utförs helt rätt, men 
verksamheten kommer ändå att gå minus detta året, liksom förra. Målen gäller ett år, och 
Tvåans önskemål är att de skulle gälla längre, kanske två år i taget, för att budskapen skall 
kunna förankras bättre och för att de skall kunna jobba mer på målen. Det har varit mycket 
utbildningar för personalen, säger Tvåan och påpekar att denne ibland får säga stopp. Tid 
måste också finnas för att reflektera över de kunskaper som inhämtats och hur det skall 
användas. Tvåan anser att de fått gehör för detta, enhetscheferna, att de vill kunna välja lite 
mer vilka utbildningar som personalen skall gå på. Vidare finns önskemål från enhetscheferna 
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om ökad tydlighet kring arbetsuppgifter och mandat. Tvåans chef har uppmärksammat detta 
och initierat samtal med var och en för att ta emot förslag på hur enhetscheferna vill arbeta 
och hur de ser på sin arbetsmiljö. Tvåan tycker att det är viktigt att personalen själva lär sig att 
lösa problem och ger exempel på det.  

Trean berättar att personalen är mycket aktiv när det gäller att ta initiativ till åtgärder som att 
korta ned turer och skära ned på timmar, och anser att personalen är ekonomiska medvetna 
och väldigt självständiga. På frågan om Trean kan påverka sina chefer är svaret tveklöst ja. 
Känslan av att ha en lyhörd chef är stark, och när det gäller verksamhetens mål så är det 
”inget vi tycker är konstigt, det har vi ju gjort tillsammans.” (Trean, 2008 ). Trean lyssnar 
mycket på sin personal,och tar med sig vad de tycker till sin chef. ”Men lyssnar på varandra, 
det gör vi både uppåt och nedåt.” (Trean, 2008). Trean nämner en kommande omorganisation 
en åtgärd för att resurserna skall utnyttjas bättre och mer effektivt, bland annat skall cheferna 
få mindre grupper att styra över. Vidare säger Trean att det är viktigt att inte bara prata om 
mål i form av genomförandeplaner och rutiner, utan att det verkligen blir gjort också – att 
åtgärderna verkligen kommer till stånd. För att försäkra sig om det så frågar sig Trean hela 
tiden; Har vi gjort det här nu? Har vi pratat om det här? Har alla varit på den utbildningen? 
Genom att personalen har varit med och satt målen, så har de tagit mer och mer initiativ. 
Dessutom tydliggör Trean för personalen vad som åstadkommits genom att skriva ned allt 
som uppnåtts under året, och utifrån det kan de sätta mål inför nästa år. 
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5 ANALYS 
 

Följande kapitel ställer författarna det empiriska materialet mot den teoretiska referensramen som 
studien innehåller. Här granskas de svar respondenterna gett i studie av deras målarbete och jämförs 
med varandra och även med vad teorin säger. 

 

5.1 Sätta mål 

 

De mera generella och vaga mål som Hatch (2002) 
nämner som officiella, exempelvis enskilda individens 
välmående (Burgess och Ratto, 2003), återfinns hos 
respondenterna. Alpha nämnde ”indiviuell vård med 
integritet”, och Beta tog upp att genom en bra verksamhet 
tjäna pengar. Gamma menade att nöjd kund är ett 
huvudmål men menade samtidigt att kommunens mål och 
socialförvaltningens mål för verksamheten ligger till 
grund för allting. Därtill la denne att ett huvudmål är nöjd 

personal. Ettan pekade på bästa möjliga vård. Trean citerade socialnämndens mål för aktuell 
verksamhet: ”...att vårdbehov och vårdtyngdsutvecklingen hos kommuninvånarna, 
vårdtagarna eller brukarna skall bromsas eller hållas tillbaka. Det är det övergripande målet vi 
måste försöka hålla.” (Trean, 2008). Tvåan specificerar inte några mål, men hänvisar till 
kommunens vision nämnligen hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. 
Otydligheten i de officiella målen tydliggjordes än mer av Alpha: ”Många gånger är det 
väldigt fina ord, men ’no money’”. De officiella mål som presenterats här samstämmer med 
Repstads (1998) tankar om att dessa ofta är av ett mer positivt slag. Thylefors (2007) tar upp 
att de officiella målen kan fungera styrande i det dagliga arbetet om de konkretiseras, och 
respondenternas olika försök till denna konkretisering har tydligt framgått under intervjuerna. 
För att göra dem mer tydliga (Hatch, 2002) har de delats upp i mindre mål (Repstad, 1998) på 
olika sätt, och motsvarar mer eller mindre de operativa mål (Hatch, 2002), eller faktiska mål 
(Repstad, 1998), vilka ska definiera riktning för verksamhetens olika delar.  

De nedbrutna målen beskrivs på olika sätt, och kommer från olika håll. Alpha pekade på tre 
kvalitetsindikatorer baserade på undersökningsresultat. Målen kom här ifrån undersökningens 
resultat utifrån verksamhetens övergripande mål, och kom därmed att vara nedbrutna. Beta, 
däremot visade riktlinjer som beskrev: ”...hur allt ska gå till.” (Beta, 2008). Men respondenten 
förtydligade samtidigt att dessa mer var av krav på genomförande än mål för verksamheten, 
men att de utgår ifrån de övergripande målen. Vidare menade denne att kommunens 
upphandling innefattar krav på målsättningar för verksamheten. Detta styrks av Hatch (2002) 
och Ho (2006) som tar upp målens syfte, nämligen att ge organisationen den inriktning som 
behövs för att den ska fungera. Samtidigt menar Christensen et al. (2005) att mål är något som 
önskas uppnås i framtiden, medan målen ovan handlar om krav från kommunens 
upphandling. 

(Jonsson & Sandberg, 2008) 
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Angående operativa mål (Hatch, 2002) tog Gamma upp sjuktal för personal som ett viktigt 
mål, samt olika kvalitetsmål. Ettan, däremot, tog bland annat upp personalens välbefinnande 
men som ingående i den verksamhetsplan denne själv skapat utifrån de övergripande målen. 
Detta innebär alltså att Ettan själv brutit ner mål till en operativ nivå, men där det operativa 
målet inte, till synes, är tydligt som sig bör enligt Hatch (2002). Angående relationen mellan 
officiella och operativa mål menar Repstad (1998) att det kan finnas en konflikt, och att denna 
kan bero på att målen är diffusa. Christensen et al. (2005) pekar på att det inom den offentliga 
sektorn finns oklara mål vilket orsakar komplexitet och brist på ansvarstydlighet och att detta 
skiljer sig till den privata sektorn. Ovan otydlighet och konflikt styrks av respondenterna 
Ettan och Tvåan som båda presenterar eller hänvisar till otydlighet vad gäller övergripande 
mål och samtidigt inte visar upp tydliga operativa mål. Ettan framhåller emellertid 
lönesättningsmodell som del av målen, men tydligheten lyser inte igenom under intervjun. 
Samtliga respondenter inom de privatiserade verksamheterna visade på nedbrutna operativa 
mål som är tydliga, samt att ansvarsfördelningen är tydlig. Beta tog upp att övergripande 
värdeord (officiella mål) så som kompetens, engagemang och hjälpsamhet brutits ner i den 
lönesättningsmodell som används. Högre måluppfyllelse ger mer i lönekuvertet. Detta 
bekräftas av Gamma som även tar upp sjuktal och avkastningskrav som brutits ned till 
operativa, tydliga måltal. Även Alpha pekade på nedbrutna avkastningskrav genom specifikt 
vinstmått i budget som operativt mål för verksamheten. Men ovan resonemang är 
motsägelsefullt med tanke på Treans presenterade operativa mål. Denne visar på att de 
övergripande målen, exempelvis Socialstyrelsens övergripande krav på verksamheten, har 
satts in i ett övergripande målarbete tillsammans med andra enhetschefer. Detta arbete har 
resulterat i övergripande mål på enhetsnivå vilka sedan ytterligare brutits ned av 
medarbetarna. Den operativa nivåns mål är så tydliga som att alla brukare skall ha en 
genomförandeplan som finns till för att personalen skall lära känna brukarnas behov bättre. 
Sjuksköterskorna får så kallade brukarkort som bland annat handlar om vilken hjälp en 
brukare beviljats. Genomförandeplanen innehåller både mål och delmål bland annat gällande 
hur brukarkorten ska genomföras. Tydligheten i de operativa målen är här exempelvis att 
brukarna ska ha en genomförandeplan, där målet är 100 %. 

Mål och ansvarsfördelningens tydlighet (Christensen et al., 2005) återfinns som sagt i 
samtliga privatiserade verksamheter vi besökt för intervju, men även inom Treans 
verksamhet. Däremot är det mindre tydligt presenterat i Ettans och Tvåans intervju, och detta 
kan kopplas till hur en offentlig verksamhet kan dra nytta av otydlighet för att medialt ha ett 
positivt ansikte, men då med undantag för Trean och dennes verksamhet. Bruzelius och 
Skärvad (2004) pekar på hur effektiviten i en verksamhet bland annat beror på graden av 
beslutsfattande hos medarbetarna samt graden av krav på dem. Kopplat till målarbete ses 
Treans verksamhet dra nytta av resonemanget eftersom medarbetarna är delaktiga i att sätta de 
operativa målen, medan ingen av de övriga respondenter har liknande förfarande. Ettan och 
Tvåan har satt målen själva eller tillsammans med andra enhetschefer, i verksamhetsplanen, 
medan respondenterna inom de privatiserade verksamheterna till stor del har satta mål, 
riktlinjer eller annat, relativt klart från start. Bland annat genom företagets beskrivna rutiner 
för hur arbete ska utföras, men även utifrån kommunens anbud. 
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5.2 Genomföra 
 

Flera respondenter pekar på vikten av att personalen är 
delaktiga i målarbetet (Locke & Latham, 1990). Ettan vill att 
personalen är delaktig och har förståelse för vad ekonomin 
handlar om. Tvåan menar att det är viktigt att släppa in 
medarbetarna. Trean är mer konkret i sitt sätt att skapa 
delaktighet, och låter personalen sätta verksamhetens mål, 
och genom att Trean ställde frågor som skulle fånga det 
dagliga arbetet kom personalen igång. Alpha talar om 
personalens delaktighet i att hjälpa verksamheten att uppnå 
målen genom att bland annat tänka ekonomiskt och nämner 

som exempel då verksamheten nyligen behövde spara in på timmar. Personalen engagerades i 
detta, och Alpha är noga med att påpeka att utan pengar så överlever inte verksamheten.  

Ettan kräver att personalen har förståelse för och viss insyn i det ekonomiska tänket. Vidare 
påpekar Ettan att det mest blir vardagliga arbetsuppgifter som delegeras, vilket skulle kunna 
påverka medarbetarnas självförtroende negativt då det signalerar liten tilltro till 
medarbetarens förmåga (Locke och Latham, 1990). Att delegera vardagliga uppgifter ökar å 
andra sidan möjligheten för personalen att lyckas med uppgiften, vilket skapar självförtroende 
och motivation (Locke och Latham, 1990). Även Gamma menar att det är viktigt att våga 
delegera för att visa tillit till personalen. Treans personal sägs ta stort ansvar och de 
delegerade uppgifterna i kombination med arbetet med att sätta egna mål har gjort att 
personalen är mycket mer engagerad än tidigare. Delegeringen av svårare arbetsuppgifter 
signalerar enligt Locke och Latham (1990) god tilltro till medarbetarens kompetens, något 
som enligt Trean verkligen fått effekt på personalens beteende. 

Ettan förklarar på tal om ekonomiska mål ett dilemma som även Tvåan tar upp; att ett 
överskott i budgeten i slutet av året tillfaller en annan verksamhet i den offentliga 
verksamheten som har underskott. Känslan både hos Ettan själv och hos personalen bekräftas 
av Locke och Latham (1990) som menar att ekonomisk belöning motiverar bara om den 
kombineras med mål som är möjliga att uppnå. Burgess och Rattos (2003) resonemang om 
finansiella belöningars negativa effekt på motivation emotsägs på varierande sätt av alla 
respondenter. Personalen i alla sex verksamheter får extra lön beroende på om de är villiga att 
ta på sig ytterligare ansvar i form av inköpsansvar, schemaläggning, kostombud eller dylikt. I 
de privata verksamheterna finns dessutom en samordnare som har en viss summa pengar i 
månaden för att ta hand om schemat, rapportering av timmar och annat. Alpha, Beta och 
Gamma talar liksom Ettan om hur noga det är att personalen skall veta om hur viktig 
ekonomin är i den dagliga verksamheten. Gamma talar om för personalen hur mycket en 
personaltimma faktiskt kostar och säger att det är som med sin egen ekonomi. Men samtidigt 
som ekonomin har sin viktiga plats i verksamheten har även värderingarna en central plats, 
vilket kan tjäna som påminnelse för personalen att något renodlad marknadssituation inte är 
aktuell (Burgess och Ratto, 2003). Beta pratar om företagets värderingar kompetens, 
engagemang och hjälpsamhet och visar hur personalens prestation utifrån detta visar sig i det 
individuella lönesättningssystemet, en koppling som Austin (2002) och Locke och Latham 
(1990) nämner viktig. Det lönar sig alltså att prestera utifrån verksamheternas mål vilket är 
intressant med tanke på Burgess och Ratto (2003) som säger att finansiella belöningar 
baserade på prestation kan hämma produktiviteten.  

(Jonsson & Sandberg, 2008) 
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Ettans personal är i dagsläget inte med och sätter målen. De fick vid några tillfällen medverka 
i att sätta verksamhetens mål, men resultatet blev inte vad Ettan tänkt sig: ”...målen som 
personalen ville lägga var sådana basala mål som jag vill säga ligger i deras yrkesroll...”. 
Dessa mål var alltså inte höga, utmanande eller kunde ses som bedrifter, och bidrog därmed 
enligt Locke och Latham (1990) inte till ökad prestation, vilket Ettan också spekulerar kring 
när denne funderar på om personalen redan var nöjda med sitt arbete. 

Inom den offentliga sektorn finns inga gruppledare, eller liknande, medan de privata 
verksamheterna har en samordnare i varje grupp som fungerar som en slags schema-ansvarig. 
Gamma berättar att förutom möjligheten att få mer ansvar, så innebär också detta att de får 
ökad tillgång till information om ekonomi, något de sedan kan påverka sina arbetskamrater så 
att medlen går till rätt saker. Alltså har inte bara kompetensen fördjupats, som Jacobsen och 
Thorsvik (2006) nämner, utan även personalens förståelse för organisationens situation som 
helhet. Även Mintzberg (1993) påpekar att organisationens struktur är avgörande för hur 
målarbetet fungerar. Både Ettan och Tvåan talar om avståndet upp till de som egentligen 
bestämmer i organisationen. Det skall ju finnas en röd tråd uppifrån och ned i organisationen, 
menar Ettan vidare, från politikerna till medarbetarna ute på avdelningarna. Det faktum att 
större delen av politikerna som sätter de övergripande målen inte alls känner till verksamheten 
torde försvåra arbetet. Sett ur Mintzbergs (1993) perspektiv – att organisationens struktur är 
avgörande för hur planering och uppföljning kan gå till – är detta naturligtvis ingen fördel.  

Beta och Trean känner båda att de har ett gott samarbete med chefen ovanför. Beta menar att 
kommunikationen är effektiv tack vare korta beslutsvägar och säger att ”... det är få saker som 
vi här inte kan bestämma själva.” (Beta, 2008). Gamma upplever att cheferna får mycket stöd 
inom företaget, vilket skapar trygghet. Tvåan finner trygghet i att kunna bolla med andra 
chefer på möten varannan vecka, där också chefen över dem deltar regelbundet. Alpha talar 
om hur en organisation bör se ut i sin liknelse med hövdingar och indianer, och menar att det 
är viktigt med tydlighet i organisationen för att skapa mening och får medhåll av Trean samt 
Hatch (2002) och Enquist (2004). Alphas resonemang stämmer väl överens med Forsbergs 
(2004) som menar att ju fler nivåer i en organisation, desto långsammare ledningsprocess.  

Precis som Hatch (2002) skriver så skall kommunpolitikernas övergripande mål definiera hur 
individen längst ned skall arbeta, för att så småningon få önskat resultat i organisationen. 
Förutsättningarna för att detta skall fungera menar Hatch (2002) är, förutom en flexibel 
organisation, att målen är väl formulerade och klart och tydligt förmedlade. Gemensamma 
huvuddrag för majoriteten av respondenternas förmedling av mål är att de först presenteras för 
personalen på en arbetsplatsträff där de får klart för sig att de har möjlighet att få mer i 
lönekuvertet om de bidrar med att arbeta mot de skapade målen. Vidare förs 
medarbetarsamtal, där chefen går igenom med den anställde vad denne kan bidra med, och 
även hur långt de kunnat nå upp till tidigare satta mål.  

Beta menar att det är bra att fokusera på det viktiga i verksamheten istället för att lägga energi 
på sådant personalen ändå inte kan påverka, och menar att det är att ödsla energi. Det är viktig 
att vara tydlig med uppgiften – alltså vilka mål som skall uppnås menar Trean, och betydelsen 
av en koppling mellan uppgift och mening (Engquist, 2000; Hatch, 2002) klargörs härmed. 
Gamma menar att det är viktigt att se till att det är rätt personer med rätt synsätt som anställs, 
samt att vara tydlig med vilka värderingar medarbetarna skall arbeta efter – allt för att 
bibehålla kvaliteten på verksamheten. Det service- och kvalitetskontrakt som nyanställda 
skriver på hjälper till tydliggöra vad som förväntas av dem. I en miljö som arbetar med mål 
och visioner såsom ”god vård”, individens bästa” och ”kvalitet” är det viktigt som Alpha 
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(2008) säger: ”Ibland måste man se en rimlighet mellan det och ekonomi.” detta trots att 
verktygen är fina. Även Ettan och Tvåan speglar detta resonemang som visar att visionen och 
målet kanske får stå tillbaka för den krassa verkligheten som oftast handlar om konkreta 
förändringar såsom omorganisationer och löneförändringar, precis som Engquist (2000) 
skriver. 

 

5.3 Uppföljning 
 

Krenek (2006), Silver et al. (2006) samt SOU (2002:31) 
pekar i en riktning mot att en skillnad mellan offentlig 
och annan verksamhet ligger i utvärdering, och utifrån 
denna prioriteringar. Inom begreppet utvärdering lyfts 
här uppföljning in som en viktig del, där eventuella 
avvikelser visualiseras. Alpha gjorde klart att det inte 
fanns utrymme för annat än att nå upp till målen: ”En 
uppgift som inte ger mervärde skall vi inte utföra” 
(Alpha, 2008) och att alla i personalen ska fylla ”sin 
lucka till 100 %”. På detta sker uppföljning och de satta 

målen ger då prioriteringen. Denne förstärker resonemanget genom spekulation kring hur den 
kommunala verksamheten bedrivs. Alpha hävdar att det här finns stora luckor vari pengar 
rinner iväg. Även Beta visar på noggrann uppföljning bland annat genom kontinuerlig 
internrevision samt veckovis uppföljning kring personalens användning av tid. Uppföljningen 
handlar om att analysera den data systemet presenterar, för att sedan kunna svara på 
eventuella oklarheter inför en högre chefs eventuella frågor. Uppföljning sker även 
tillsammans med personalen vid varje arbetsplatsträff. Gamma följer upp verksamheten på 
liknande sätt, exempelvis sjuktal och ekonomi efter bokslut varje månad. Gamma kopplar 
även uppföljningen till den lönestruktur som avser motivera personalen att ta på sig mer 
ansvarsfulla arbetsuppgifter. Denne beskriver att lönepåslaget kommer först när medarbetaren 
skött sitt uppdrag på ett bra sätt, det vill säga efter uppföljningen.  

Samtliga kommunala respondenter framhåller uppföljning av budget, men inte på 
medarbetarnivå som hos i de privatiserade verksamheterna. Ettan framhåller dessutom, i 
likhet med Gamma, att målen följs upp under utvecklingssamtalen. Denne påtalade även att 
målen följs upp genom en årlig översyn, budget, och som utvärderas av hemvårdsnämnden. 
Uppföljningen sker efter att målen ska ha uppnåtts vilket kan försvåra åtgärders effekt inom 
verksamhetsåret. Både Tvåan och Trean pekar på tydliga uppföljningar av mål inom 
arbetsmiljö, bland annat genom arbetsplatsträffar och enkäter som ligger till grund för 
handlingsplaner. Trean påtalar också att uppföljningen är så viktigt för mål, att dessa utan 
uppföljning inte är värda något. Uppföljningen ska vara kontinuerlig i ett fortlöpande arbete. 
Forsbergs (2004, s. 112) uttryck ”If you can’t measure it – you can’t manage it.” stämmer väl 
in på Treans resonemang, men även Locke och Latham (1990) framhåller uppföljningens 
avgörande betydelse genom begreppet feedback.  

Gamma lyfte fram att det numera är mer uppföljning av verksamheter och att det delvis kan 
bero på att dagens system enklare sammanställer och tar fram mätdata inför analys. Men att 
sedan få ut uppföljningen till medarbetarna, menar Forsberg (2004) och Locke och Latham 
(1990), är avgörande för effekten av målarbetet, bland annat utifrån hur väl uppföljningen och 

(Jonsson & Sandberg, 2008) 
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dess kommunikation är kopplat till målen. Gamma, Beta och Tvåan lyfte fram feedback 
veckovis under personalmöten, medan de övriga istället pekade på återkoppling i mer 
generella ordalag exempelvis budgetuppföljning, att skriva ned vad som jobbats med och att 
sammanställa detta. Tucker et al. (2002) visar att uppföljningen av prestationsmått påverkar 
medarbetarnas efterfrågan av feedback. Kopplat till ovan resonemang kring hur de 
kommunala kontra privata cheferna följer upp, finns det en riktning i de privatiserade 
verksamheterna att medarbetarna har en större efterfrågan av feedback, på grund av chefens 
målarbete. Locke och Latham (1990) och Forsberg (2004) hävdar att feedback påverkar 
effektiviteten, bland annat genom att vara vägledande för prioriteringar.  

Waugh (2006) framhåller skillnaden mellan objektiv och subjektiv data som användning för 
uppföljning. Denne menar att till verksamheter där kvalitet prioriteras passar subjektiv data 
ofta bättre, och att objektiv data passar bättre till kvantifierade prioriteringar. Resonemanget 
ovan om utvärdering (SOU 2002:31) visar inte på hur uppföljningen går till, eller borde gå 
till, utan helt enkelt att tillräcklig utvärdering inte sker. Alpha, däremot, riktar kritik till 
offentliga verksamheter genom att påstå att privatiserade verksamheter kan vara mer 
effektiva, och att det handlar om att pengar rinner iväg inom kommunen. Eftersom pengar är 
något verksamheter systematiskt redovisar är det ett rimligt antagande att uppföljning rörande 
pengar är objektiv i stor utsträckning. När effektivitetsbegreppet på detta sätt kommer från 
uppföljning av objektiv data prioriteras enligt Waugh (2006) inte kvaliten. Detta bekräftas 
delvis av de kommunala enhetscheferna genom att de inte följer upp med hjälp av objektiv 
data, med få undantag, samtidigt som de nämner mål som mer generella och vaga, det vill 
säga officiella (Hatch, 2002). Dessa tas även upp av cheferna inom de privatiserade 
verksamheterna, men just verksamhetens uppföljning pekar här på viss skillnad. 

 

5.4 Åtgärder 
 

Både Tvåan och Beta menar att personalen är 
självständiga i sitt arbete och vet sina befogenheter. 
Tvåan säger sig dessutom vilja bli presenterad en lösning 
på problemet, istället för att bara få emotta klagomål och 
berättar vidare att personalen regelbundet kommer med 
påståenden som visar att de själva identifierat åtgärder 
som skall förbättras och på vilket sätt (Forsberg, 2004; 
Schaffer, 2008). Även Alpha och Gamma håller med 
Forsbergs (2004) och Schaffers (2008) tankar och 
berättar att personalen får ta mycket ansvar och arbeta 
självständigt och ekonomisk medvetet.  

Både Ettan och Tvåan uttrycker frustration över att arbeta för en budget i balans och samtidigt 
veta att endast tuffa besparingar kan få den dit. Visserligen menar de att ingen blir hängd om 
de ekonomiska målen inte klaras, men Ettan beskriver att pressen uppifrån ökat de senaste 
åren. De enhetschefer som inte håller sin budget kallas till extramöte för att förklara eller ta 
ansvar för en åtgärd som de själva inte har varit med att identifiera (Forsberg, 2004). 
Angående vikten av att känna till verksamhetens mål och syfte så säger Trean att det är: 
”...inget vi tycker är konstigt, det har vi ju gjort tillsammans.” (Trean, 2008) och får illustrera 
hur viktigt det är att känna en självklar koppling mellan egna identifierade mål och åtgärder.  

(Jonsson & Sandberg, 2008) 
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Angående åtgärder för att målen skall nås (Forsberg, 2004) så berättar Trean att det är viktigt 
att lyssna på personalen och ta med sig vad de tycker till sin chef. Trean har själv framfört 
önskemål till sin chef att inte gå så fort fram med målarbetet i framtiden, något som denne fått 
gehör för. Tvåan är inne på samma tankar och önskar att målen skulle gälla för en längre tid, 
inte bara ett år. Det skulle inte bara underlätta processen att förmedla dem, utan också 
förbättra själva verkställandet (Waugh, 2006). Beta arbetar aktivt med att ringa upp de som 
sjukanmäler sig för att höra hur de mår. ”I början var det lite svårt att vänja sig vid, men det är 
tydliga order uppifrån” säger Beta (2008) som även arbetar med att göra rehabutredningar. 
Alpha nämner flitigt ordet ”flexibel”, och berättar om hur de introducerat ett nytt sätt att 
arbeta som handlar om ”delaktighet, öppenhet och ansvarstagande”. Alpha menar att detta är 
viktigt för att verksamheten skall utvecklas åt rätt håll bland annat genom att se till att målen 
nås, och exemplifierar detta med att berätta om hur de tacklar det minskade vårdbehovet i 
kommunen genom att gå ut till grannkommuner och marknadsföra deras vårdplatser. ”Så 
istället för att ha kurs i `Vård i livets slutskede`, så ska vi ha kurser i säljteknik” säger Alpha 
och visar hur till synes viktigare intressen i organisationen får stå tillbaka för ett högre mål 
(Collins, 2001). 

Åtgärder som vidtas baserade på uppföljningen skall vara tydligt kopplade till verksamhetens 
mål (Forsberg, 2004; Ho, 2006). Exempel på åtgärder är enligt Forsberg (2004) utbildning, 
övning och stöd av andra, något Gamma menar fungerar bra i dennes verksamhet. Gamma 
berättar om hur de vid anställningens början skriver på ett kontrakt om hur personalen skall 
arbeta utefter företagets värderingar. ”Och ställer man inte upp på det ska man kanske jobba 
med något annat. Men det är så självklara saker.” (Gamma, 2008). Skulle den anställde av 
någon anledning sluta arbeta utefter det överenskomna så vidtas direkt åtgärder i form av 
samtal med chefen för att bli påmind om hur arbetet skall bedrivas, detta för att 
verksamhetens kvalitet inte skall påverkas negativt. Alpha berättar om åtgärder som fokuserar 
på att personalen skall bli ”rehabiliterad – inte kasserad” (Alpha, 2008), något som innebär att 
problem som finns utreds istället för att personalen skall dras med ohälsa under lång tid. 
Alpha menar att dessa åtgärder är en anledning till att de kan bedriva vård billigare än 
kommunen. Den hjälp personalen får betraktas visserligen som en kostnad, men en kortsiktig 
sådan. Alpha berättar också om hur lönerna reviderats som en åtgärd för att få rättvist 
lönesystem, men också för att få personalen att vakna och börja arbeta mot kvalitet i 
verksamheten. ”De måste börja tänka.” (Alpha, 2008). Tvåan (2008) säger i sin tur ”visst är 
det bra med utbildningar, men inte till vilket pris som helst.”. Personalen får mycket 
utbildning, men inte alltid det som verksamheten behöver. Både Ettan och Tvåan efterlyser 
mandat (Engquist, 1996) att välja vilka utbildningar som känns relevanta för verksamheten, 
inte de som hemvårdsnämnden bestämmer är obligatoriska just detta året.  

Angående framtiden så berättar Tvåan att en slags arbetsbeskrivning är på gång som skall visa 
vilka uppgifter som är enhetschefens. Åtgärden är ett svar på den frustration som Ettan och 
Tvåan beskriver finns hos många av kommunens enhetschefer beroende på otydliga 
arbetsuppgifter, och oklara befogenheter. Samtal har kommit till stånd som skall reda ut hur 
cheferna ser på sin arbetsmiljö och hur de vill arbeta. Tvåan menar att detta är tecken på att de 
(cheferna) börjar bli uppmärksammade. Beträffande mandat (Engquist, 1996) säger Beta 
”...jag bestämmer allt! Vi behöver inte diskutera med allt och alla om hur vi ska göra.” (Beta, 
2008). Vidare menar denne att det är viktigt att arbeta smart för att få mer tid till brukarna, en 
tydlig koppling till verksamhetens mål (Ho, 2005). På möten med personalen nöts det 
ekonomiska tänket in, en slags måluppföljning som Forsberg (2004) menar kan ge tydlig 
riktning mot verksamhetens mål.  
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6 SLUTSATS 
 

I det här kapitlet presenteras de slutsatser författarna dragit utifrån empiri och analys. Slutsatserna 
tjänar till att svara på studiens inledande fråga. Vidare prestenteras författarnas förslag till vidare 
forskning utifrån denna studies resultat.  

Syftet med studien var att identifiera likheter och skillnader i mellanchefers målarbete, där 
skillnaderna beror på incitamentet vinstintresse. Skillnader har framträtt tydligt i diskussioner 
om exempelvis motivation på så sätt att de kommunala respondenterna uttrycker frustration 
över begränsade möjligheter att nå upp till ekonomiska mål. Dock förekommer skillnader 
mellan de kommunala respondenterna i denna fråga, vilket författarna tolkar som att andra 
faktorer än vinstintresse spelar stor roll, exempelvis i vilken kommun personen arbetar. En 
annan skillnad som författarna uppmärksammat är hur de privatiserade verksamheterna 
konkretiserar de officiella målen, vilket inte visas lika tydligt hos alla respondenter inom 
kommunal verksamhet. Ytterligare en skillnad är att de privatiserade mer tydligt framhåller 
sitt övergripande syfte, att tjäna pengar samtidigt som de bedriver vård. De kommunala 
däremot framhåller ekonomin som sekundärt mål. Skillnaden blir ytterligare tydlig under 
uppföljningen, då mätningar av delmål, exempelvis arbetsmiljö, kommer utifrån de 
ekonomiska övergripande målen hos de privatiserade. I de lönesystem som återfinns hos 
respondenterna kan författarna hitta vissa likheter, men en skillnad är att de privatiserade 
verksamheterna får betalt för prestation, det vill säga när medarbetaren visat sig klara av ett 
extra ansvarsområde utgår lönepåslag. Hos de kommunala utgår betalningen när ansvaret 
påbörjas. 

Respondenter från de privatiserade verksamheterna utrycker sin organisation, även utöver sin 
egen verksamhet, som effektivt med tydlig ansvarsfördelning i alla nivåer, i och med målens 
tydlighet. Detta är något som de kommunala inte speglar. En likhet, däremot, mellan båda 
sidor är upplevelsen av det komplexa i att balansera målen ekonomi och god vård. Ytterligare 
likhet finns vad gäller mål ovan resondenternas verksamhet, officiella mål, då de är stora och 
otydliga, och av positiv karraktär. En annan likhet som uppmärksammats mellan de privata 
och en kommunal respondent är att målen tydliggjorts bland personalen. Men, denna likhet 
innebär också en väsentlig skillnad, nämligen hur de tydliggjorts. Denna kommunala chef har 
som enda respondent engagerat personalen på ett för denne lyckosamt sätt. 

En tydligt framträdande likhet mellan kommunal och privatiserad verksamhet är hur 
arbetsgången eller kommunikationen använder arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal, där 
målarbetet är en del av det. Men, effekten av denna likhet, anser författarna, förtas av 
olikheter i exempelvis konkretisering av mål. Det samma gäller likheten bland respondenterna 
från båda sidor att de upplever en ökad och intensifierad uppföljning av mål. Då denna ökning 
välkomnas av de kommunala cheferna tolkar författarna detta som om förutsättningarna inte 
stämmer överens med den kompetens och de intentioner som finns hos de kommunala 
respondenterna. 

Avslutningsvis vill författarna, utifrån studien, framhålla att incitamentet vinstintresse 
påverkar målarbetet i stor utsträckning eftersom det bidrar till att målen tydliggörs och 
konkretiseras. Samtidigt ser författarna att detta incitament inte är avgörande för på vilka sätt 
målen konkretiseras. Exempel på detta är den kommunala respondents målarbete, där 
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personalen själv satt sina mål, och på detta sätt konkretiserat de officiella målen till en 
operativ nivå.  

 

6.1 Implikationer 
 

• Eftersom de officiella målen är mycket lika medan de operativa är olika, och har olika 
fokus (kvalitet respektive kvantitet) anser författarna att det vore intressant att fördjupa 
med en studie i vad som händer i dess nedbrytning.  

• Waugh (2006) framhåller att uppföljning av verksamheten kan anpassas med hjälp av 
subjektiv respektive objektiv data. Det är en tydlig skillnad mellan de offentliga och 
de privatiserade där de sistnämnda använder sig av objektiv data i större utsträckning. 
Forskarens resonemang går ut på att det i verksamheter där kvalitet prioriteras före 
kvantitet passar bättre med subjektiv data, och tvärt om. En intressant frågeställning 
handlar här om huruvida de privatiserade, utifrån detta resonemang, prioriterar 
kvantitet före kvalitet, och om de kommunala prioriterar det motsatta. Och, kan detta 
få effekter på effektivitet respektive vårdkvalitet? 

• Uppsatsen har med sin fördjupning inom målarbete lyft vissa likheter och skillnader 
mellan kommunal och privatiserad vårdverksamhet. Med denna kunskap vore det 
intressant att kvantitativt kartlägga målarbetet och därmed eventuellt hitta en 
generaliserbarhet vilket skulle kunna bidra till att olika verksamheter kan dra nytta av 
varandras mer lyckade delar inom processen målarbete.  

• Eftersom författarna upplevt en lucka i forskningen vad gäller att kunna beskriva 
målarbete har uppsatsen utöver dess slutsatser även resulterat i en modell. Intressant 
vore att konkretisera modellen för att se effekten av ett användande. I detta kan 
författarna se flera delar bland annat antalet steg, övergången mellan sista till första 
steget, modellens pedagogiska effekt och modellens anpassningsbarhet till olika typer 
av verksamheter.  
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BILAGA 1: INTERVJUGUIDE 
 

• Inledningsvis berättar författarna lite om sig själva. 
 

• Respondenten får berätta lite om sig själv.  
- Ålder 
- Bakgrund  
- Utbildning  
 

• Berätta om arbetsplatsen vi befinner oss på. 
- Storlek 
- Inriktning 
- Antal anställda 
- Medarbetarnas kompetens  

 
• Berätta om organisationen. 

- Storlek 
- Chefer över sig i organisationen.  
- Vilken driftsform  
- Ålder på avdelningen, företaget? 

 
• Vilka mål har du att nå upp till i din verksamhet? 

- Hur viktiga är målen att uppnå?  
- Vad strävar ni efter? 
- Vad betyder målen för dig?  
- Vem/vilka har satt dessa mål?  
- Hur nära finns chefen i organisationen? 

 
• Hur gör du för att nå upp till målen?  

- Om åtgärder kommer upp; hur kom du/ni fram till att just dessa åtgärder kommer 
att ta er till målet?  

- Ger du svåra / lätta mål? 
- Får du hjälp i målarbetet uppifrån? På vilket sätt? 
- Hur tror du att dina anställda tänker kring verksamhetens mål?  
- Hur pass medvetna tror du att de är?  
- Färgas deras dagliga arbete av de mål verksamheten har, i så fall på vilket sätt? 

 

• Finns det värderingar, värden, nyckelbegrepp eller dylikt inom verksamheten som vi 
inte kan finna i målen eller målarbetet men som du anser viktiga? 
- Vad är prioriteringsordningen? 
- Förutom ovan nämnda mål; finns det andra mål du anser viktiga, som du vill 

arbeta för? 
- Hur vill du att verksamheten skall utvecklas? 

 

• Vilka brister och/eller styrkor kan du se i ert målarbete? 
- Koppling till vision och strategi. 
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- Kontinuitet 
- Budget 
- Medvetenhet hos operativa personalen 
- Påverkan från kultur, mentalitet, arbetsförhållanden. 
- Tala om balansen mellan god ekonomisk hushållning och god vård, etiska 

dilemman osv? 
- Hur mycket hjälp tycker du att du har av verksamhetens mål och det egna 

målarbetet? 
- Hur styrd känner du dig av målarbetet?Finns möjlighet att ta egna initiativ? 

Välkomnas dessa? Egna befogenheter? 
- Hur påverkas målarbetet av omvärldens krav och förväntningar? 


