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Sammandrag 

I takt med globaliseringen har den offentliga sektorn rört sig allt mer mot den privata. Detta 

har i sin tur resulterat i att man börjat prata om mål i verksamheter som traditionellt sett inte 

har styrts av det. Mål grundande på!“effektivitet”!och “resultat”, är ett relativt nytt inslag inom 

kulturverksamheter. Konst och kultur har i århundraden setts som ett uttryck för det fria och 

kvalitet har varit ett centralt begrepp. På! grund av detta och eftersom att mätbara mål har 

kommit att spela en allt större roll i styrning av offentlig sektorn är det intressant att 

undersöka hur kulturverksamhet påverkats av konkretiserade mål. Syftet är att förstå! vilka 

implikationer den noterade förändringen av styrfilosofin –!målstyrning –!har för kultursektorn. 

Detta kommer att göras genom en jämförelse mellan två!kommuner, Örebro och Södertälje.!
 

Uppsatsen finner att kommunerna arbetar med att formulera mål och att följa upp deras 

förverkligande. Istället för att mäta det som är svårt att mäta, mäter istället kommunerna enkla 

objektiva kvaliteter, som antalet besökare på! utställningar. Det har visat sig att 

kulturarbetarnas professionella bedömning av hur verksamheten ska ske spelar en väsentlig 

roll i bägge kommuner. ! De undersökta kommunerna undviker vidare att sätta mål för 

”omätbar”!kvalitet som estetik, etik och symbolik. Dessa aspekter av kvalitetsbegreppet har 

man överlämnat till professionen att bestämma.   
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1.2Inledning2

Den tredje februari 2015 skrev den svenske teaterchefen och samhällsdebattören Stina 

Oscarsson, en krönika i Dagens Nyheter där hon uttryckte svårigheten att tala om kvalitet och 

mål inom konst. !

Kvalitet kräver att man definierar vad som är målet och för vem. Men när det gäller konst 

då! får vi inte heller tala om mål, för då!är friheten hotad, möjligtvis om målgrupper och 

det har gjort att vi hamnat i ett läge där all konst ska vara nyskapande, tillgänglig för 

alla, särskilt nå!barn och ungdomar och absolut nya målgrupper (Oscarsson, 2015).!

Hennes uttalande pekar på en problematik som har lagt grunden för en rad kulturpolitiska 

debatter de senaste åren. Ett dilemma som tycks livnära de utdragna diskussionerna är om, 

och i så fall hur, kulturellt arbete kan kombineras med tydliga och strukturerade mål. Konst 

och kultur har i århundraden setts som ett uttryck för det fria samtidigt som friheten ofta har 

varit ett av grundvillkoren utifrån vilken kulturen har yttrat sig (Ekbom, 2009). !

Oscarsson (2015) sätter fingret på ett problematiskt faktum, nämligen att om konsten ska vara 

legitim i ett modernt samhälle måste den definieras utifrån mål. Människor som arbetar med 

konstnärligt och kulturellt arbete idag måste således arbeta utifrån en given målsättning. 

Målen och för vem de är upprättade, definierar enligt Oscarsson kvaliteten. Detta väcker 

frågor om vad kvalitet är inom konstnärlig och kulturell verksamhet, en verksamhet som 

historiskt sett inte agerat utifrån mål. Frågan om hur kulturellt arbete ska kunna effektiviseras 

och mätas kan härledas ur implementeringen av den omdebatterade styrningsfilosofin - New 

Public Management (NPM).!

NPM implementerades under 1980-talet som ett uttryck för ökade krav på effektivisering 

inom offentlig sektor, något som ledde till att man hämtade idéer från näringslivet och det 

traditionella företaget. Detta har resulterat i nya sätt att styra och kontrollera den offentliga 

sektorns verksamheter, bland annat genom målstyrning (Hood, 1995). NPM har dock inte 

enbart mottagits med öppna armar. Kritiker menar att ett led i NPM är att det skett en 

avprofessionalisering. Maciej Zarembas artikelserie i DN om den svenska sjukvården väckte 

stor debatt kring NPM:s effekter. Professioner som traditionellt sett har präglats av autonomi 

och självkontroll har i allt större utsträckning fått känna av hur politiker och byråkrater 
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försöker detaljstyra deras arbete. För att parafrasera kritiken skulle man kunna säga att det 

existerar en oro inför att vissa yrken, till följd av implementeringen av NPM, inte alltid kan 

eller ska agera utifrån strukturerade riktlinjer och mål (Zaremba, 2013). I debatten kring 

sjukvården så har detta till stor del handlat om mötet med patienter, men samma idé skulle 

kunna appliceras på diskussionen om det offentligt bedrivna kulturarbetet. Det handlar här om 

ett ifrågasättande av att samma system har applicerats på flera professioner med skilda 

yrkesprofiler. !

När man talar om professioner så syftar man traditionellt på en yrkesgrupp som förfogar över 

särskild kunskap. Skillnaden mellan att tala om professioner och andra yrken är att 

professionsbaserat arbete ofta utgörs av unika moment som kräver en unik kunskap, ofta 

anskaffad genom särskild utbildning. I en studie om sjukvård skriver författarna Charlotta 

Levay och Caroline Waks följande:!

On the one hand, professional groups need to be able to measure and prove the quality of 

their work in order to maintain their jurisdictional claims; on the other hand, work 

should not be too easily measurable, since it would open it up for easy evaluation and 

control from the outside (Levay & Waks, 2008).!

Här belyser författarna en ofta förekommande motsättning när det handlar om 

professionsbaserat arbete, nämligen att en grupp och arbetet den producerar måste kunna 

mätas för att kvaliteten på dess arbete ska kunna säkerställas, samtidigt kan inte arbetet vara 

allt för enkelt att mäta. Detta är kanske främst för att det skulle innebära en allt för tillgänglig 

möjlighet till utvärdering och kontroll utanför den egna organisationen. Denna idé om 

autonomins relevans inom professionsyrken leder, då man talar om kulturellt och konstnärligt 

arbete, till ytterligare ett dilemma. Ett dilemma som föds ur svårigheten att 

kvalitetskontrollera konstnärligt uttryck (Macdonald et al., 2011).!

Detta för oss tillbaka till frågan om hur kulturellt arbete kontrolleras och styrs utifrån mål. 

Även om vissa kvaliteter låter sig mätas förhållandevis enkelt, är värden som estetik, etik, 

symbolik och känsla exempel på värden som är svåra att konkretisera och såldes mäta 

(Strannegård, 2007). Målstyrning inom kultursektorn kan därför vara problematisk då man 

inom denna verksamhet många gånger arbetar utifrån just dessa värden. På grund av detta och 

eftersom mätbara mål har kommit att spela allt större roll i styrningen av offentlig sektor, är 
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det intressant att undersöka kultursektorn och hur kulturverksamhet påverkas av 

konkretiserade mål. 

 

1.1. Forskningsfråga 

Vår forskningsfråga är:  

Hur ser processen ut för målstyrning av kulturell verksamhet i en kommun? 

 

1.2. Syfte 

Syftet är att förstå vilka implikationer den noterade förändringen av styrfilosofin – 

målstyrning – har för kultursektorn. Detta kommer att göras genom en jämförelse mellan två 

kommuner, Örebro och Södertälje. Vi vill få en uppfattning om vilka tjänstemännens och 

kulturarbetarnas egna erfarenheter har varit och vidare, hur deras arbete har påverkats av 

införandet av målstyrningen. Vi vill även undersöka om de själva identifierar en potentiell 

problematik i att deras arbete styrs av mål. 

I det följande avsnittet presenterar vi det teoretiska ramverket. Det kommer att bli tydligt att 

detta ramverk pekar ut ett antal förhållanden som borde gälla när man vill genomföra 

målstyrning av kulturell verksamhet. Vi kommer att tydliggöra vilka dessa är i form av 

hypoteser. Med hjälp av våra empiriska studier kan vi sedan se om dessa hypoteser stämmer 

med verkligheten. 

Vi har valt att studera två svenska kommuner. Båda använder målstyrning, men samtidigt 

finns – som kommer att framgå – viktiga skillnader mellan dem, framförallt gällande hur man 

satsar på styrning och deras kommunala ekonomi. Hittar vi likheter, trots dessa skillnader 

mellan kommunerna, kan man därför anta att våra slutsatser om målstyrning gäller generellt 

oavsett hur man arbetar med styrning och hur mycket pengar kommunerna har.  
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2.2Teoretiskt2ramverk2

I den teoretiska referensramen presenteras de teorier som valts för att undersöka studiens 

empiriska material. Avsnittet inleds med en översikt över NPM och målstyrningens inverkan 

på offentlig sektor. Därefter presenteras övriga centrala begrepp för denna studie. 

Avslutningsvis finns en sammanfattning av den teoretiska referensramen.  

 

2.1. Teorier och begrepp om målstyrning 

2.1.1. New Public Management och målstyrning #

Idag är NPM som styrningsmetod så pass etablerat inom den offentliga sektorn att hänsyn till 

vilken påverkan den haft och med all säkerhet kommer fortsätta ha, är något som bör 

undersökas vid studiet av organisationer på kommunal nivå. Det var under 1980-talet som 

NPM blev populärt. (Hood, 1995). 

Det är svårt att ge NPM en tydlig och specifik definition. Detta då NPM snarare är ett kluster 

av olika idéer än en enhetlig teori. En förenklad sammanfattning bistår den tyska professorn 

Michael Power med: “one might put the NPM ideal very simply as a desire to replace the 

presumed inefficiency of hierarchial bureaucracy with the presumed efficiency of markets“ 

(Power, 1999).  

Hood (1995) identifierar sju element som utmärker NPM från tidigare styrningsmetoder. Det 

första som utmärker NPM är en övergång till ett mer disaggregerat arbetssätt. Då man tidigare 

använt större enheter med bredare arbetsområden bidrog NPM med ett nytt förhållningssätt 

där mindre enheter löser mindre mål.  För det andra innebär införandet av NPM en ökning av 

konkurrensen mellan olika offentliga organisationer men också mellan offentliga och privata 

aktörer. Den tredje aspekten av NPM hämtade sin inspiration från ledningsmetoder från det 

privata näringslivet med fokus på personalfrågor. För det fjärde infördes en större 

kostnadsmedvetenhet där effektivt resursutnyttjande stod i centrum. Det femte elementet 

fokuserade på att ledningen skulle bli mer synlig och delegera ansvar på ett tydligt sätt. För 

det sjätte betonade NPM vikten av att ha tydliga och mätbara mål. Det sjunde och sista 
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elementet belyser att det viktiga är slutresultatet och inte själva tillvägagångssättet i sig 

(Hood, 1995). 

Målstyrning i offentlig sektor är en av många organisatoriska lösningar som kan ses som ett 

direkt resultat av NPM. Som ovan nämnt används idag målstyrning i samtliga av Sveriges 

kommuner (Lars Strid, expert SKL). Det är betydelsefullt för alla involverade parter att ta 

tillvara på de anställdas erfarenheter och kompetens. Samtidigt är det den offentliga sektorns 

uppgift att fördela resurserna så att invånarna får störst nytta av dem. Detta är många gånger 

komplicerat och leder till svåra prioriteringar. En lösning är att använda målstyrning då man 

med hjälp av tydligt formulerade mål leder sin verksamhet istället för att använda sig av 

detaljstyrning (Svensson, 1997). 

Inom målstyrning är resultatuppföljning en viktig hörnsten. Uppföljningen kan användas både 

i bakåt- och framåtsyftande. Det bakåtsyftande användningsområdet inriktar sig på att 

kontrollera till vilken grad målen har uppnåtts, ge feedback till de som utfört arbetet, samt att 

redogöra för invånarna hur deras pengar har använts. Det framåtsyftande fokuserar på att 

motivera de anställda. Resultatet av arbetet ger ett underlag till både politikerna och de 

anställda. Politikerna kan på så sätt se över hur resurserna har använts och formulera nya mål 

medan den anställde ges en chans att utveckla nya arbetsmetoder. Människor har en 

benägenhet att prioritera det som mäts. Så länge organisationen har lyckats med att mäta rätt 

saker så finns det ett samband mellan högre grad av måluppfyllelse och en mer effektiv 

verksamhet (Svensson, 1997). 

Det är lätt att hitta forskning som pekar på utmaningar i samband med genomförande av 

målstyrning. “Målstyrning är precis vad man vill att det ska vara” (Rombach, 1991). Att 

lyckas med att definiera klara och tydliga mål inom offentlig verksamhet är inte enkelt. Det 

råder delande meningar om anledningen till detta. Vissa menar att avsaknaden av vinstmål 

försvårar det hela. Andra pekar på att det saknas ett enkelt mål som sedan delmål kan kopplas 

till. Sammanfattningsvis menar kritikerna att målen inom den offentliga verksamheten är 

allmänna och oprecisa. Dessutom är det vanligt att de uppsatta målen inte är förenliga med 

varandra. Målstyrning belyser dessa målkonflikter (Rombach, 1991).  

Ytterligare en risk med svårigheterna att formulera specifika och mätbara mål, är att de 

faktiskt mätbara målen överexponeras. Att mäta resultat är även det något som många gånger 

kan vara problematiskt inom den offentliga sektorn. Det är svårt att sammankoppla effekter 
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med specifika aktiviteter. Vissa författare anser att det finns en tendens att utvärdera 

insatserna istället för själva resultaten.  Svårigheten med att mäta mål kan i vissa fall leda till 

att man sätter upp mål som är alltför enkla och låga. Detta i sin tur kan leda till att fokus 

enbart läggs på kortsiktiga mål (Rombach, 1991). 

Ett klassiskt argument för att påvisa den offentliga sektorns särdrag är hänvisningen till den 

komplexa målstrukturen och de begränsade möjligheterna till resultatvärderingar. I offentligt 

driven verksamhet är det svårt att belöna individuella insatser. Detta kan vara ett problem för 

att lyckas med sin målstyrning. Med andra ord anses de existerande belöningssystemen, som 

är en central del inom målstyrningen, att vara för stela (Rombach, 1991).   

Kulturrådets dåvarande ordförande Mats Svegfors har även han riktat kritik mot målstyrning 

inom kulturområdet. Han menar att de styrmodeller som används många gånger hämmar 

verksamheternas utveckling.  På pappret ser managementmodellerna bra ut men i realiteten 

finns det få bevis på att de ska ha påverkat organisationers effektivitet på ett ändamålsenligt 

sätt (Jacobsson, 2014). 

Utifrån de ovannämnda teorierna om att målstyrning går ut på att formulera mål och att 

resultatstyrning är en viktig del samt att Strid (2015) hävdar att alla Sveriges kommuner 

använder sig av målstyrning har vi formulerat en hypotes. En hypotes som grundar sig på att 

vi under vår studie kommer se att kommuner arbetar med att formulera mål och att sedan följa 

upp deras förverkligande. Vidare hävdar Rombach (1991) att det är komplicerat att definiera 

tydliga mål och att det finns en tendens att fokusera på målen som går att mäta. På detta 

baserar vi hypotesen att vi i den här studien kommer se att formuleringsproblem och att 

kommunerna istället kommer att välja att fokusera på enklare mål. 

Hypoteser: Vi kommer att se att kommunerna arbetar med att formulera mål och att följa upp 

deras förverkligande. Samtidigt kommer vi att se problem med att formulera målen på ett 

tydligt, mätbart sätt. Målen och mätmetoderna kommer att riktas mot sådant som är enklare 

att mäta och sätta siffror på. 

Frågan om kvalitetskontroll och granskandet av en organisations effektivitet har ofta varit 

kopplad till vilken yrkesgrupp det är man ämnar utvärdera. Det är axiomatiskt att olika typer 

av verksamheter måste utvärderas på olika sätt. Det blir således relevant att försöka förstå 

utifrån vilken typ av yrkesgrupp kvaliteten ska bedömas. Av denna anledning kommer 
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följande avsnitt klargöra vad som utmärker den konstnärliga och kulturella verksamheten som 

yrkesgrupp, något som i sig blir en diskussion om professionalism och möjligheten den 

lämnar för kvalitetsbedömning.  

2.1.2. Professioner och professionella museiarbetare #

Det kan i ett modernt samhälle vara problematiskt att definiera vad som är en profession. Kort 

kan man tala om professioner som en distinktiv logik för en yrkesgrupp vars organisation 

bygger på en autonomi av expertgrupper, som själva kan avgöra grunden och förfarandet av 

sitt arbete (Levay & Waks, 2009). Tidigare har man sett på yrkesgrupper som läkare, jurister 

och präster som klassiska exempel på professionella yrkesutövare, därför att dessa utifrån sina 

kvalifikationer hade en stor möjlighet till att själva avgöra hur deras arbete skulle utföras. 

Torgny Klasson (2010) presenterar fem särdrag som utmärker professioner: 

1.     En lång och kvalificerad utbildning (många gånger akademisk). 

2.     Professionen är i någon form sanktionerad av en statlig myndighet eller organisation. I 

vissa fall kan detta innebära att legitimation måste utfärdas för att man ska få använda 

sig av vissa titlar och således arbeta inom en viss profession. Ytterligare ett exempel 

på en statlig sanktion är att yrkesgruppen ges monopol på sin yrkesutövning. Ett 

exempel på en yrkesgrupp som både har legitimation samt yrkesmonopol är 

sjuksköterskor. 

3. Stor handlingsfrihet och självbestämmanderätt. Många gånger är professioner 

svårstyrda då det är vanligt att dessa har ett misstänksamt förhållningssätt till 

traditionell styrning. 

4.  Det är vanligt att professioner vill ha kontroll över sin egen utveckling, organisation 

samt legala ställning. Deras legitimitet och sociala ställning ligger i medborgarnas 

förtroende. 

5.   Professioner utvecklar egna normer och etiska regler (Klasson et al., 2010). 

En professionell yrkesutövare arbetar konstant med att bevisa att denne besitter en viss 

kunskap och måste därmed uppträda på ett visst sätt som gör att medborgarnas tillit bibehålls. 
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Detta gör man genom att bland annat agera efter normer som man inom en viss yrkesgrupp 

anser vara etiska och professionella.  Detta leder i sin tur till att personer som tillhör en 

profession korrigerar sitt agerande i stor utsträckning själva. Från ledningens håll läggs 

därmed ofta lite resurser på att övervaka och kontrollera professioner (Klasson et al., 2010). 

Sedan förvaltningsdoktrinen NPM implementerats inom offentlig sektorn har synsättet till 

professioner förändrats. Ökad dokumentstyrning och kvalitetsredovisningar är två exempel på 

nya kontrollsystem som NPM har inneburit för professioner. Hårdare ekonomisk styrning har 

lett till att vissa professionella yrkesgrupper fått mindre autonomi över sitt arbete. Ett syfte 

med detta har varit att försöka flytta en del av styrningen till personer utanför professionen 

(Klasson et al., 2010). 

Hur förhåller sig dessa allmänna rön om professioner till den grupp som ska studeras: 

professionella kulturarbetare? Antal museum har ökat explosionsartat i världen de senaste 50 

åren. Museichefen Neil Cossons hävdade på ett seminarium 1989 att om tillväxten av museer 

skulle fortsätta i samma takt så skulle hälften av alla anställda i Storbritannien arbeta inom 

museivärlden år 2050 (Macdonald et al., 2011.)   

Anledningen till att det anställdes allt fler inom museisektorn under andra halvan av 1900-

talet är inte endast på grund av att allt fler museer öppnat, det beror också på museers 

förändrade roll i samhället. Museer får ta allt mer ansvar framförallt i form av en allmän insikt 

om att museer måste ta en allt större utbildande och social roll i samhället. International 

Council of Museums (ICOM), en internationell organisation för museer och yrkesverksamma 

inom museiområdet med över 32 000 medlemmar, definierar museer inte bara som byggnader 

med en samling, utan som ”a permanent non-profit institution, in the service of society and its 

development”. Konsthall definieras på samma sätt med undantag att de inte behöver ägna sig 

åt insamling och bevarandet av föremål (Macdonald et al., 2011).  

Museiarbetares roll har förändrats mycket under de senaste hundra åren. I takt med en 

decentralisering av den statliga museiverksamheten runt om i världen har administration och 

management blivit en allt större del av museiarbetarens profession. Det finns numera många 

fler roller inom ett museum. I Storbritannien har till exempel andelen kuratorer i dess 

klassiska bemärkelse minskat på museerna de senaste 25 till 30 åren från ungefär 30 procent 

till ungefär tolv procent (Macdonald et al., 2011). En reaktion på den förändrade situationen 
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för museiarbetare är att ICOM:s definition av en ”professional museum worker” har 

förändrats under de senaste åren till att vara mer generell. ICOM:s definition är numera: 

Museum professionals consist of the personnel (whether paid or unpaid) of museums or 

institutions as defined in Article 2, paras. 1 and 2, of the ICOM Statutes, who have 

received specialised training, or possess an equivalent practical experience in any field 

relevant to the management and operations of a museum, and independent persons 

respecting the ICOM Code of Ethics for Museums and working for museums or 

institutions as defined in the Statute quoted above, but not persons promoting or dealing 

with commercial products and equipment required for museums and museum services. 

(ICOM Code of Ethics for Museums, 2013). 

Meningen ”received specialised training” siktar på en utbildning inom ett ämne som på något 

sätt är relevant för museiverksamheten. ICOM godkänner dock också personer, framför allt 

äldre museianställda som har börjat jobba innan dessa utbildningar fanns tillgängliga, vars 

erfarenhet inom museet har gett dem den kunskapen och professionella kompetensen som 

motsvarar en utbildning (Macdonald et al., 2011).  

Våra hypoteser bygger på antagandet att professionella yrkens legitimitet och social ställning 

ligger i medborgarnas förtroende, att de inom sina professioner utvecklar egna normer och 

etiska regler och att de har ett misstänksamt förhållningssätt till traditionell styrning vilka 

baseras på Klassons särdrag som utmärker professioner.  

Hypoteser: Vi kommer att se att de professionellas legitimitet och sociala ställning ligger i 

medborgarnas förtroende. De professionella museianställda kommer att värna sin yrkesroll, 

sina normer och sina etiska regler, och det är med dem som grund som verksamheten 

utformas i viktiga delar. 

Det ligger i utbildningens natur att kompetensen man anskaffat sig i någon utsträckning måste 

prövas. Detta kanske främst genom verkställandet av den ackumulerade kunskapen i 

yrkesrollen. Men hur man avgör i vilken utsträckning den anställde arbetar utifrån den 

samlade kunskapen, blir slutligen en fråga om kvalitet. Inom den kulturella och konstnärliga 

verksamheten är kvalitet ett begrepp som är allt annat än lätt att definiera.  Nästa avsnitt 

kommer av denna anledning leda till en diskussion om vad kvalitet är och hur den kan mätas. 
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2.1.3. Vad är kvalitet och begreppet konstnärlig kvalitet #

Ordet kvalitet kommer från latinet och betyder ungefär ”hurudant” eller ”av vad”. Det ska 

fånga någots egenskaper. Forskaren Lars Strannegård (2007) hävdar dock att den definitionen 

i princip bara används i vetenskapliga sammanhang. Gemene man definierar istället kvalitet 

som ett mått på hur bra eller dåligt någonting är. Kvalitet är något som är socialt skapat och 

även något som varierar över tid och rum. Trots detta efterfrågar många en definition av 

begreppet, inte minst inom det offentliga (Strannegård et al., 2007). 

En tjänst kan inte värderas i absoluta tal. Ett sätt att i alla fall försöka mäta kvalitet är att dela 

upp begreppet i två beståndsdelar; objektiva och subjektiva. De objektiva syftar till att bland 

annat mäta antal anställa, hur lång väntetiden är, öppettider etcetera. De subjektiva fokuserar 

på själva kunden och dennes uppfattning om tillgänglighet, inflytande, värde etcetera. Det är 

många gånger svårt att hitta en kvalitativ hållbar nivå inom offentliga organisationer. Detta 

främst på grund av att de som nyttjar tjänsten enbart betalar en liten del av den totala 

kostnaden. Det är lättare att kräva bättre kvalitet när du själv inte måste betala kostnaden för 

detta (Svensson, 1997). 

Det finns vissa kvaliteter som Strannegård (2007) kallar ”omätbara”. Dessa svårmätbara 

kvaliteter är som nämnts i inledningen exempelvis estetik, etik, symbolik. Vurmen för kvalitet 

kan tolkas som resultatet av en flykt från godtycklighet och smak. Företag vill kunna 

kvantifiera kvalitet för att kunna förbättra produkterna. De flesta mätförsök kan dock komma 

att kritiseras för att vara subjektiva (Strannegård et al., 2007). 

Utifrån antagandena som görs i 2.1.1. att kommunerna kommer att undvika svårdefinierade 

mål och vad Strannegård (2007) skriver om svårmätbara kvaliteter görs antagandet att 

kommunerna kommer att undvika att sätta mål för ”omätbar kvalitet”. Vidare dras utifrån 

antagandet som görs i 2.1.2. att professioner spelar en viktig roll i verksamheten antagandet 

att de svårmätbara aspekterna av kvalitetsbegreppet kommer att överlämnas till de 

professionella yrkesutövarna.  

Hypoteser: Vi kommer att se hur kommunerna undviker att sätta mål för ”omätbar” kvalitet 

som estetik, etik och symbolik i konsten. Dessa aspekter av kvalitetsbegreppet kommer man 

att överlämna till professionen att bestämma. 
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2.2. Sammanfattning av det teoretiska avsnittet 

I takt med globaliseringen har den offentliga sektorn rört sig allt mer mot den privata.  En rad 

idéer och styrningsmodeller från näringslivet har således implementerats. Dessa idéer går idag 

under samlingsbegreppet NPM. Detta har i sin tur resulterat att man börjat prata om mål i 

verksamheter som traditionellt sett inte har styrts av det. Mål grundande på ”effektivitet” och 

”resultat”, är ett relativt nytt inslag inom kulturverksamheter. Det har bedrivits en hel del 

forskning om målstyrning och dess effekter. En del författare belyser dess potentiella fördelar 

om det implementeras på rätt sätt. Då kan målstyrning resultera i motiverade anställda som 

genomför sitt arbete på ett effektivt sätt. Andra pekar på att det i realiteten är svårt att påvisa 

dess fördelar, framförallt inom offentlig sektor där varken vinstmål eller belöningssystem 

finns. Det existerar dessutom en risk med målstyrning att överexponera det som faktiskt går 

att mäta.  

Professioner inom offentlig verksamhet har historiskt sett haft stor handlingsfrihet och har i 

hög utsträckning varit självgående. De kännetecknas som en yrkesgrupp som besitter en 

särskild kunskap, antingen genom akademisk utbildning eller lång erfarenhet inom sitt yrke. I 

och med NPM och målstyrning, så har även de autonoma professionerna fått uppleva en allt 

mer formaliserad styrning. Museiarbetare är ett exempel på en professionsgrupp som har 

genomgått en förändring under de senaste decennierna. Administration och management har 

blivit en allt större del av det dagliga arbetet för en professionell museiarbetare. Samtidigt är 

kvalitet ett centralt begrepp inom kulturell och konstnärlig verksamhet. Detta begrepp är 

svårdefinierat och framförallt - svårt att mäta. Estetik och symbolik är två exempel på 

svårmätbara kvaliteter. Ett sätt att komma runt denna problematik, är att dela upp begreppet i 

två delar; objektiva och subjektiva. De objektiva går många gånger att mäta och exempel på 

dessa mått är; antal anställda, hur lång väntetiden är etc. De subjektiva sätter kunden i fokus 

och syftar till dennes uppfattning om bland annat tillgänglighet och värde.  

!

2

!

!
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3.2Metod2

Syftet med följande avsnitt är att erbjuda läsaren en uppfattning om uppsatsförfattarnas 

vetenskapliga utgångspunkt. Här redogörs val av tillvägagångssätt, respondenter samt 

intervjufrågor.  

 

3.1. Tillvägagångssätt 

Författarna har slutit sig till att för att bäst kunna besvara frågeställningen, genomföra en 

deduktiv fallstudie på kulturverksamheten inom två olika kommuner. Intervjuerna 

struktureras efter vad som sägs i teorin (Se 3.3 Operationalisering). Studien utgår från 

hypoteser formulerade utifrån teorin om målstyrning och slutsatserna delas upp med hänsyn 

till hypoteserna. Resultatet jämfördes där med hypoteserna och författarna har varit öppna för 

om bilden ska påvisas, ändras eller avvisas.!

Forskningsarbetet grundas på en litteraturstudie på området styrning i kommunal sektor och 

hur man mäter kvaliteter. Författarna identifierade där en dissonans mellan vissa kvaliteters 

svårmätbarhet och en till synes allt större vilja att mäta prestation och arbetsinsatser. 

Författarna utgick från den iakttagna dissonansen och tog hjälp av litteraturstudien för att 

bygga en förståelse- och kunskapsbas som fick ligga till grund för den teoretiska 

referensramen som arbetet byggdes på.!

De kommuner vars verksamhet har undersökts har valts ut efter en intervju med Lars Strid, 

anställd på Sveriges kommuner och landsting (SKL) och expert på ekonomistyrning inom 

kommuner. Just dessa kommuner har valts ut för att deras styrning skiljer sig åt samtidigt som 

båda arbetar aktivt med målstyrning. I Örebro har man valt att koncentrera på att mäta 

resultat. Med detta menas att stor vikt läggs vid att ställa konkretiserade mål och att dessa 

sedan uppföljs (Svensson, 1997). Södertälje å andra sidan lägger mer fokus på processen. Att 

arbeta med processtyrning innebär att ett fokus läggs på!alla aktiviteter ska generera värde i så!
hög grad som möjligt. Utgångspunkten är att sätta kunden i centrum (Ax, Johansson & 

Kullvén, 2009). Södertälje har få mål och dessa mål förmedlas inte till de anställda i samma 

utsträckning som i genomsnittskommunen. De har också skilda ekonomiska utgångspunkter, 

där Södertälje har mer begränsade medel än Örebro. !
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Förutom att kommunerna har olika filosofier när det kommer till styrning ville författarna att 

kommunerna skulle vara jämförbara och därför likna varandra i övriga aspekter. Örebro och 

Södertälje är i ungefär samma storleksklass, med ett invånarantal på 140 599 respektive 91 

072 personer (SCB, Folkmängdsräkning, 2015). Båda kommunerna har en konsthall som är 

ungefär i samma storlek och har ungefär lika många anställda. Att kommuner är lika i övriga 

hänseenden gör att skillnaderna som framkommit i och med arbetet förhoppningsvis kan 

härledas ur hur styrningen går till.!

 Undersökningsmetoden som huvudsakligen använts är intervjuer. Andra 

undersökningsmetoder har också använts till viss del. Författarna har analyserat båda 

kommunernas styrdokument. Information kring Örebro respektive Södertälje kommuns 

styrning och verksamhet som utgjorde grunden för empirin samlades in dels genom 

intervjuer, men också genom att läsa budget- och verksamhetsrapporter hämtade från 

kommunernas hemsidor.!

Genom att använda fler olika undersökningsmetoder kunde slutsatser dras från ett vidare 

material och är därför bättre underbyggd, mer trovärdig och bättre återspeglande av 

verkligheten än i det fall man begränsat sig till en enda metod (Bryman, 2002). Förutom 

informationen kring kommunernas verksamhet har även teorin hämtats från Uppsala 

universitets databaser på internet.!

Intervjuerna genomfördes med anställda inom Örebro och Södertälje kommun. Den första 

intervjun på varje kommun formade modellen för hur de övriga intervjuerna kom att 

genomföras. Med varje intervju tillkom dock vissa förändringar i intervjumodellen.!

 

3.2. Intervjumetod 

Intervjuerna som genomfördes var semistrukturerade. Frågor hade på förhand förberetts, men 

personen som blev intervjuad gavs möjlighet att utveckla sitt resonemang. Enligt Johanessen 

och Tufte (2003) kan en semistrukturerad metod innebära att informationen som tillskansas är 

nyanserad såväl som detaljrik.!

Respondenter valdes från två olika nivåer av kommunernas verksamhet: kultur och 

fritidsförvaltningen och konsthallen. Alla intervjuer genomfördes på de intervjuades 
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arbetsplatser. Intervjuerna spelades in med en diktafon, samtidigt som en av författarna 

antecknade vad den intervjuade sade. Kombinationen gjorde att författarna kunde anteckna 

det viktigaste utan att känna att de missade något. Syftet med att inte skriva ner allt var att 

underlätta för de intervjuade att känna sig bekväma och fria att säga vad de ville. Detta gav 

även utrymme för författarna att fokusera på samspelet. !

Urvalet av personer att intervjua var ett snöbollsurval (Bryman, 2002). Författarna tog kontakt 

med ett antal personer som hjälpte till att få kontakt med resten av respondenterna. För 

kvalitativa studier krävs överlag att det görs ett urval ur en viss population (Bryman, 2002). 

Totalt intervjuades nio personer. Tre anställda vid Örebro kultur och fritidsförvaltning, en 

person på Södertälje kultur och fritidsförvaltning, två anställda på Örebro Konsthall och tre 

personer på Södertälje Konsthall.!

De anställda som intervjuades på kultur och fritid i Örebro var en kvalitetschef, en 

utvecklingschef och en enhetschef. Den anställda på kultur och fritid i Södertälje som blev 

intervjuad arbetade som controller. Det var viktigt att få en bild av hur styrningen är tänkt att 

fungera och hur den upplevs fungera för att kunna undersöka de anställda på konsthallarnas 

bild av densamma. De intervjuade på kultur och fritidsförvaltningarna valdes alltså för att de 

ansågs ha en god insikt om detta. På konsthallen i Örebro intervjuades konsthallschefen och 

en kultursekreterare med ansvar för konstsamlingen och marknadsföring. De som intervjuades 

på Södertälje Konsthall var konsthallschefen, en utställningstekniker och en informatör. !

Författarna är medvetna om att kvalitativa intervjuer som undersökningsform, lämnar ett 

utrymme för subjektiva bedömningar som nödvändigtvis inte representerar organisationen 

som kulturarbetarna representerar. Det är bland annat av denna anledning författarna har valt 

att göra intervjuerna med flera intervjupersoner samtidigt och med två intervjuare. Detta för 

att i högsta mån eliminera risken för allt för subjektiva tolkningar.!

 
3.3. Operationalisering  
 
Författarna blev i ett tidigt skede medvetna om att en formulering av frågorna utifrån från den 

primära frågeställningen, skulle öka risken för intetsägande svar. Med andra ord ville 

författarna inte sätta de intervjuade i en situation där de skulle vara tvungna att formulera ett 

svar till en allt för stor fråga, något som riskerar att generera godtyckliga svar. Styrning är ett 
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svårt ord att diskutera. Ingen vill se sig som styrd och det är ofta svårt att inom en större 

organisation kunna sätta fingret på sin egen position inom den större styrningsprocessen. Av 

den anledningen sökte författarna istället skapa sig en bild av de tillfrågades verksamhet och 

syn på sitt eget arbete. På så sätt kunde intervjuerna på ett organiskt sätt närma sig en naturlig 

punkt där man kan granska organisationens styrning från de anställdas perspektiv. 

 

Frågorna formulerades efter de nyckelbegrepp författarna funnit i sin litteraturgenomgång. 

Som tidigare nämnt så intervjuades de anställda på kultur och fritidsförvaltningarna i syfte att 

få en bild över hur styrningen är tänkt att fungera. Detta även för att få en god bakgrundsbild 

inför intervjuerna på konsthallarna. Frågorna som ställdes var därmed av en övergripande 

karaktär och delades upp i tre kategorier; bakgrund, mål och styrning.  

 

Målet med att intervjua de anställda på konsthallarna var att undersöka hur deras dagliga 

arbete har påverkats av målstyrning. Även här delades frågorna in under ett antal kategorier 

såsom; bra arbete, kvalitetsbegrepp, tillfredställelse osv. Det förbereddes fler frågor i förväg 

inför intervjuerna med konsthallarna i jämförelse med kultur och fritidsförvaltningarna. 

Författarna ville i så hög uträkning som möjligt få de anställda att använda sina egna ord för 

att beskriva sitt arbete.  Exempel på frågor som ställdes var: ”Hur vet du vad som är ett bra 

arbete?” och ”Vad motiverar dig i ditt arbete?”. Dessa frågor gav respondenten möjlighet att 

ge ett svar utifrån sin egna givna kontext, inte utifrån författarnas primära frågeställning. 

Fullständiga frågeformulär finns som bilagor.  

 

2

2

2

!

!
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4.2Styrkedjan2

I följande presenteras det empiriska materialet som lagt grunden för uppsatsen. Avsnittet 

inleds med en genomgång av hur kommuner styrs. Efter det beskrivs styrkedjan, hur målen 

sätts och preciseras på olika nivåer för att sedan förverkligas i verksamheten, hos bägge 

kommuner. Styrkedjan delas upp i tre delar: Kommunledning, nämnd och förvaltning och 

konsthallarna. Materialet som presenteras i de två övre styrskikten består av styrdokument 

och intervjuer, medan det lägsta skiktet, konsthallarna, presenteras genom intervjuer. 

Bild. 1!

 

4.1. Bakgrund: Verksamhetsstyrning inom kommunen 

 

4.1. Bakgrund: Verksamhetsstyrning inom kommunen 

Kommuner har funnits i Sverige sedan 1860-talet. Eftersom kommuner är en organisatorisk 

indelning som funnits i över hundrafemtio år så innebär det att ekonomisk styrning, 

redovisning och organisation bygger på etablerade grunder genom praxis, men även 

lagstiftning. Kommuner har historiskt sett varit mycket hierarkiskt uppbyggda, men de 

senaste årtionden har kommunerna decentraliserats (Amnå & Wise, 1993). Försök att göra 

kommunerna mer effektiva de senaste decennierna har gjorts genom att applicera idéer 

hämtade från NPM (Almqvist, 2006).  

Kommunfullmäktige är det högsta bestämmandet organet i en kommun och väljs vart fjärde 

år av kommunmedborgarna. Deras uppdrag är bland annat att fastställa kommunens budget, 

verksamhetsberättelser, verksamhetsplaner, och att förse de underliggande nämnderna med de 

ekonomiska ramarna (Klasson et al., 2010). 

Kommunstyrelsen, även kallad för kommunens “regering”, väljs av kommunfullmäktige. Den 

är huvudansvarig för den löpande ekonomin. Det är kommunstyrelsen som tecknar olika typer 

av kollektivavtal för kommunen. Nämnderna är kommunernas operativa organ. Deras uppgift 

är att ta de mål och den inriktning som kommunfullmäktige har beslutat och precisera dessa 
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till vad som kallas nämndmål. De följer med andra ord de regler, mått och indikatorer som 

kommunfullmäktige beslutat om (Klasson et al., 2010). 

I och med att politiska majoriteter skiftar bidrar det till att det att visioner, arbetssätt och sättet 

på vilken kommunen styrs förändras. Politikernas visioner behöver då inte nödvändigtvis 

överstämma med tjänstemännens. Ericson (2010) hävdar dock att ett gemensamt mål för alla 

ska vara att skattepengarna ska användas så effektivt som möjligt för att så kvalitativa tjänster 

som möjligt ska utföras. Tid, eller de anställdas löner, är den största kostnaden för dessa 

tjänster. Alltså ju mindre tid de anställda arbetar med värdeskapande aktiviteter, desto mer 

kostnadseffektivt (Ericson, 2010). 

 

4.2. Örebro kommun 

4.2.1. Kommunledning #

Örebro kommun utnämndes 2013 till Sveriges kvalitetskommun, bland annat på grund av 

deras resultatinriktade styrning (Örebro Kvalitet, 2014). Örebros kommunfullmäktige fattar 

beslut om den övergripande styrmodellen för Örebro kommun. Den övergripande 

styrmodellen är en kombination mellan kommunens vision “Skandinaviens mest attraktiva 

medelstora stad” och fyra stycken strategiområden. Under varje strategiområde finns ett antal 

så kallade målområden. Strategiområdena täcker stora delar av verksamheten och är i sin 

utformning oprecisa. Målområdena är mer precisa, men ger inte uttryck för hur målen ska 

uppnås (Örebros övergripande strategier och budget, 2014). 

Det första strategiområdet är Hållbar tillväxt och har fem stycken målområden under sig. 

Kommunen vill att sysselsättningen ska öka, att klimatfrågan ska lösas gemensamt, att 

kontakten med kommunen ska vara enkelt, att det ska finnas goda kommunikationer och att 

resursutnyttjandet i förvaltningen ska vara så bra som möjligt. Till strategiområdet 

Människors egenmakt finns fyra målområden knutna till temat människors egenmakt. 

Människor ska i högre utsträckning kunna påverka sin vardag, deras livsvillkor ska bli mer 

lika, de ska kunna ha möjlighet till en meningsfull fritid som bidrar till livskvaliteten och 

slutligen ska kommunen “verka för alla människors lika värde”. Till Barns och ungas behov 

finns målområden som säger att kommunen vill att barn och unga “ska ges förutsättningar att 
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klara godkända resultat i skolan, att högsta kvalitet ska hållas i förskolan” och “barns 

ojämlika uppväxtvillkor” ska korrigeras. Slutligen finns det tre målområden knutna till det 

fjärde strategiområdet Trygg välfärd. Örebro ska vara en trygg kommun för alla, erbjuda en 

god omsorg för de i behov och se till att det finns “en god tillgång på bostäder” (Örebros 

övergripande strategi och budget, 2014). 

Måluppföljningen för samtliga strategiområden ligger i budgeten. Dessa redovisas bland 

annat i detaljerade tabeller. Genomgående för hela budgeten är att målen uttrycks i siffror och 

diagram (Örebros övergripande strategier och budget, 2014).   

4.2.2. Nämnd och förvaltning #

Enligt kvalitetsexperten på kultur och fritid är programnämndens roll att ”bena ut” budgeten 

och ta ut de delar som är relevanta för samhällsbyggnadskontoret. Efter det är det nämndernas 

uppgift att göra om de relevanta delarna till faktiska mål. Dessa mål återfinns i 

verksamhetsplanen och utgår från de tidigare nämnda målstrategiområdena. Alla fyra 

strategiområden återfinns i verksamhetsplanen för 2015 och är knutna till varje del av 

verksamheten (Verksamhetsplan med budget för kulturnämnden, 2015). 

Under Hållbar tillväxt i avsnittet som berör konsthallen står det att man troligtvis ska 

genomföra en del planer som framförts under 2014 i vad som kallas genomlysningen. Under 

människors egenmakt skrivs att ett konstnärligt råd med uppdrag att kunna påverka offentliga 

utsmyckningar ska införas och att man ska arbeta för att göra konsthallen till en mötesplats 

genom “föreläsningar, konstsamtal och samarrangemang med föreningar och 

studieförbund”. Det hävdas att “allmänkulturen har ett särskilt ansvar för att barn och 

ungdomar får ta del av kulturella upplevelser” och därför ska samarbetet med skolorna 

intensifieras, och arbete med barn på Open Art fortlöpa skrivs om under både Barns och 

ungas behov såväl som under Trygg välfärd (Verksamhetsplan med budget för 

kulturnämnden, 2015). 

Kvalitetsexperten (2015) förklarar att förvaltningen tar hänsyn till verksamhetsplanen som 

beskrivs som politikens dokument, men också enhetsplaner som inte är politiska och som 

varje enskild verksamhetschef själv beslutar om. De intervjuade markerar dock tydligt att det 

är verksamhetsplanen som är prioritet och enhetsplanerna kan genomföras om det finns 

pengar över. 
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Direktiven och målen från budgeten upplevs som luddiga. Kvalitetschefen (2015) upplever att 

politiker kan ha en viljeriktning om vad som ska hända, men att tjänstemännen på 

förvaltningen ansvarar för hur det ska genomföras, ”det måste vi få bestämma själva för det 

är ju vi som har kompetensen” (Kvalitetschef, Örebro kommun, 2015). De anställda upplever 

att det är speciellt svårt att tolka målen på kultur och fritid för att deras verksamhet inte är 

lagstadgad, utan istället jobbar de med indikatorer som de ”brottas med varje år”.  

I verksamhetsplanen (2015) återfinns indikatorn för Örebro Konsthall som är “Besök på 

Örebro Konsthall”. Detta är en indikator respondenterna själva upplever säger väldigt lite och 

därför arbetar de med att förbättra och förändra denna. Respondenterna upplever att deras 

mätetal blir jättekonstiga och är alla överens att de måste ”vässa sig”. Det råder dock 

konsensus om att de inte arbetar med denna indikator så mycket som de borde (Samtliga 

intervjuade, Örebro kommun, 2015). De antyder att det är särskilt svårt att mäta just deras 

verksamhet “kultur är ju alltid något speciellt” (Enhetschef, Örebro kommun, 2015). 

Kvalitetschefen hävdar att ”det är enklare på tekniska till exempel, där man kan mäta hur 

mycket vatten som gått åt”. 

Även om målen sätts uppifrån så verkar verksamhetscheferna förhålla sig mest till sina egna 

mål. Detta får stöd av Örebros kvalitetschef (2015) som upplever att verksamhetschefen inte 

tittar mycket på budget utan själv anpassar målen efter vad hon tror är bäst för verksamheten. 

”Sen bollar hon det med Nina [Enhetschef]. Nina säger då det här har vi inte råd med eller 

det här är inte genomförbart” (Kvalitetschef, Örebro Kommun, 2015).  En anledning till att 

målen som verksamhetschefen ställer inte är hämtade direkt från budgeten är att hon är 

relativt långt ner i chefsledet (Enhetschef, Örebro kommun, 2015).   

Enhetschefen på Örebro kommun hävdar att de “har ganska stor rörelsefrihet så länge vi 

håller oss inom ramen, men man måste ju ändå alltid förankra.” Allt som bestäms måste vara 

i linje med politiken, utvecklingschefen håller med om vikten av att alltid stämma av, men så 

länge det har fattats ett politiskt beslut ”är det bara att köra”. De anställda beskriver vidare att 

det händer att de misslyckas med att uppfylla mål. I de fallen skriver de uppföljningar i 

delårsrapporterna och bokslut. Där skriver de vad de gjort och varför det inte gick att 

genomföra, “det kan vara att någon slutat och man inte har hunnit tillsätta tjänsten, men man 

måste alltid förklara varför” (Utvecklingschef, Örebro kommun, 2015). 
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De intervjuade anser att det är väldigt komplext med målstyrning inom deras område då de 

arbetar i en kreativ och föränderlig miljö. (Samtliga intervjuade, Örebro kommun, 2015). De 

upplever vidare att de lägger mycket fokus på måluppföljning och att det är centralt. Om det 

finns en deadline för verksamhetscheferna att lämna in uppföljning, då görs det, ”det finns 

inte på kartan att man inte skulle lämna in”. Kvalitetschefen (2015) hävdar att det för dem är 

en självklarhet att verksamheten följs upp tre gånger om året. 

Siffror används för att politikerna ska se tendenser i verksamheten och så ber de de anställda 

förklara siffrorna. Kvalitetschefen (2015) vittnar om att kommunen inte bara vill mäta mjuka 

värden, utan försöka hitta fler mätbara indikatorer. De är eniga att beslut om vilka indikatorer 

som ska mätas måste fattas på deras nivå, för att ”man måste var delaktig”.  

4.2.3. Örebro Konsthall #

Följande avsnitt är en redogörelse av intervjuer med anställda på Örebros Konsthall. En 

konsthallschef och en kultursekreterare med ett ansvar för bland annat marknadsföring samt 

hanteringen av konstsamlingen (hädanefter kallad kultursekreterare) intervjuades.  

Att arbeta i en kommunal konsthall  

Både konsthallschefen och kultursekreteraren (2015) pratar om en arbetsplats där deras 

kreativitet ges utrymme men belyser samtidigt att de arbetar utifrån begränsade resurser. ”Det 

är roligt och mycket. Vi jobbar väldigt mycket, väldigt fort. Vi är kreativa men lite splittrade. 

Vi vill mycket och vi har en bred och stor verksamhet. Vi är få” (Kultursekreterare, Örebro 

kommun, 2015). Det är det sistnämnda som skapar viss frustration. Kultursekreteraren 

upplever att det finns en bristande korrelation mellan ökade arbetsuppgifter och förväntningar 

och oförändrade resurser. Detta menar hon skapar en problematik där den anställde förväntas 

göra mer utifrån samma resurser. De har båda tidigare arbetat med konst i icke-kommunala 

verksamheter. Enligt konsthallschefen är den uppenbara skillnaden mellan att arbeta i en 

fristående konsthall och en kommunal: ”Det är lite större maskineri och längre processer. 

Och man måste komma igenom olika skikt för att nå resultat” (Konsthallschef, Örebro 

kommun, 2015). 
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Beslutsprocessen 

Ett beslut ska passera flera instanser innan det kan befästas.  Vid beskrivningen av direktiven 

utifrån vilka de förväntas agera, så berättar båda att de får ta del av relativt abstrakta mål: 

”Det finns ett uppdrag men det är luddigt” (Kultursekreterare, Örebro kommun, 2015). De får 

direktiv ifrån högre ort, men dessa direktiv säger väldigt lite om hur det faktiska arbetet ska 

utformas. Hur de angriper arbetsuppgifterna och i viss mån, vad de uppfattar som 

arbetsuppgifter, är något som de avgör nästan helt själva. Det är bara konsthallschefen som 

känner till nämndens mål och hon menar att dessa är väldigt övergripande. Dessa målområden 

utformas av kulturnämnden i samarbete med vad konsthallschefen kallar för högre 

tjänstemän. De anser att målen är rimliga ” men sen om de är rimliga för vad vi klarar av, det 

är väl olika saker” (Kultursekreterare, Örebro kommun, 2015). 

Mål och styrning 

Det dagliga arbetet har förändrats i takt med att staden förändras. Arbetet formas efter tanken 

att göra konsten tillgänglig för så många som möjligt.” Det är ju vi som är satta för att 

tillgodose medborgarna med god konst” (Konsthallschefen, Örebro Kommun, 2015). 

Kultursekreteraren (2015) menar att ett bredare perspektiv där element som marknadsföring, 

webbadministration och andra typer av tillgängliggörande, spelar en allt större roll i 

konsthallsverksamheten. 

Sättet att jobba har förändrats, från tiden när man satt och slickade kuvert och skickade 

kort. Folk vill ha mer och snabbt. En annan vilja i kommunen är att jobba mot många. 

Sättet att jobba har förändrats med tiden och vi ska jobba med fler kanaler och vara 

medvetna om hur vi vänder oss utåt. (Kultursekreterare, Örebro kommun, 2015). 

Konsthallschefen (2015) berättar om ett pågående arbete med att införa en ny “konstpolicy”. 

“Att vi kommer överens om någonting, följer en linje. I medborgarens tjänst såklart. Något vi 

kan hänvisa till såklart”. Detta menar hon skulle underlätta kommunikationen och förståelsen 

mellan konsthallen och kommunen. Idag saknas en policy att gå tillbaka till för att på så vis 

kunna se och redogöra för vart man är på väg. Konsthallschefen ger ett konkret förslag på vad 

hon menar att denna konstpolicy borde innehålla: “Till exempel vid inventering av konst vilket 

inte gjorts på lång tid. Men om vi får till det i en konstpolicy att det ska göra s var tredje år. 

Jag tänker att det skulle underlätta vårt arbete“ (Konsthallschef, Örebro kommun, 2015). 
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Återkoppling 

Det finns inga mallar för återkoppling, inga fasta möten eller krav på redogörande mail. ”Vi 

får ingen återkoppling från tjänstemän eller från politiker. Det är ju media och det är ju 

besökare, och konstnärer. Det är där vi får vår återkoppling. Det är där vi mäter om vi 

uppnår våra mål”(Konsthallschef, Örebro kommun, 2015). 

Den lilla återkoppling som ändå finns mottager konsthallschefen ifrån den nyligen tillsatta 

enhetschefen för allmänkulturen i Örebro. Enhetschefens arbete är bland annat att ge feedback 

på de anställdas arbete, detta för att på något sätt kunna avgöra om verksamheten rör sig i rätt 

riktning. Både kultursekreteraren och konsthallschefen (2015) märker en skillnad på den nya 

enhetschefen jämfört med tidigare. De upplever att den här chefen har strategier för att de ska 

bli bättre, även om de inte vet vilka dessa är (Kultursekreterare, Örebro kommun, 2015).  

Konsthallschefen (2015) beskriver den nya chefen som en ”aktiv chef”. Hon förklarar att 

deras kontakt är sporadisk och att man talar då det finns något att tala om. Något som ändå 

måste rapporteras är antal besökare och antal arrangemang. Dessa mätetal menar 

konsthallschefen (2015) ”säger inget om det samlade arbetet”. Vidare menar kultursekretaren 

(2015) att de uppifrån har lite koll på vilket arbete de egentligen lägger ner på att få 

konsthallen att gå runt. Hon upplever att de högre upp i den kommunala hierarkin inte vet 

vilket sorts arbete, hur mycket tid som behövs eller vilken kompetens som krävs och att 

konsthallen inte heller har något sätt att visa det (Kultursekreterare, Örebro kommun, 2015). 

Samtidigt är de båda medvetna om svårigheten att hitta mätbara funktioner inom konsten som 

verksamhet. De återkommer löpande under intervjun till hur viktigt det är med hög kvalitet 

och svårigheten med att förmedla denna uppåt. ”Det är det viktigaste. Kvaliteten. Men sen 

kan man ju flirta med besökare också såklart. Det kan ju vara en serietecknarutställning till 

exempel, men det ska fortfarande hålla kvalitet” (Konsthallschef, Örebro kommun, 2015). 

Professionella normer 

Både konsthallschefen och kultursekreteraren (2015) upplever att den primära 

motivationskällan är konsten och kontakten med besökare. Att i sitt dagliga arbete komma i 

kontakt med sitt största intresse, är något som de menar är få förunnat. Att utöver detta få 

informera och dela med sig av konsten till andra människor, är något som i sig är 

motiverande: ”Det är på det personliga planet jag tror att de känner sig välkomna. Det får 
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jag ut något av. Jag får också ge förslag på hur vi utformar saker estetiskt och det är min del 

som kommer fram, som jag får använda här på det här jobbet” (Kultursekreterare, Örebro 

kommun, 2015). 

De menar båda att de har en väldigt stor frihet när det kommer till vad för konst som visas. 

”Och politiken vet väldigt lite om konst. Och samma sak i de högre tjänsterna. Det är ju vi 

som är satta för att tillgodose medborgarna med god konst” (Konsthallschef, Örebro 

kommun, 2015). Respondenterna känner att de uppifrån har en hög tillit till deras kunskap och 

expertis. ”Men vi har ju delegation från nämnden att göra vårt arbete. Dom har valt att lita 

på professionen” (Konsthallschef, Örebro kommun, 2015). Konsthallschefen belyser 

problematiken med konst. När man inte kan eller vet så mycket är det lätt att dra sig för att 

uttala sig om konst. Detta menar båda att de är medvetna om och är något de ständigt 

diskuterar. ”Nu har vi ett förhållningssätt där vi vill samarbeta och dela med oss av vår 

kunskap” (Konsthallschef, Örebro kommun, 2015). 

 

4.3. Södertälje kommun 

4.3.1. Kommunledning #

Södertälje kommuns styrning präglas av ett tydligt fokus på process (se avsnitt 3.1). 

Kommunfullmäktige följer upp nämndernas arbete med hjälp av månadsrapporter, 

delårsrapporter, årsbokslut och miljöbokslut (Mål och Budget, Södertälje kommun, 2015). 

Södertäljes målstyrning är uppdelat i 13 kategorier. De 13 kategorierna är: Södertälje kommun 

som arbetsgivare, ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet, utbildning, näringsliv och 

högskola, arbete och försörjning, omsorg om barn, ungdomar och vuxna, verksamhet för 

personer med funktionsnedsättning, äldreomsorg, kultur och fritid och samhällsbyggnad och 

offentlig miljö. Kategorierna är breda och täcker hela kommunens verksamhet. Under varje 

kategori presenteras ett antal mål som kallas kommunfullmäktiges långsiktiga mål. De 

långsiktiga målen är mer precisa än kategorierna, men beskriver inte hur de önskvärda målen 

ska uppnås (Mål och Budget, Södertälje kommun, 2015). Till skillnad från Örebro kommuns 

strategiområden är inte alla kategorier allmänt tillämpbara. Varje kategori med tillhörande 

långsiktiga mål tar istället sikte på enskilda delar av verksamheten.  
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Det är endast tre av kategorierna som är relevanta för verksamheten som bedrivs under kultur 

och fritid: Södertälje kommun som arbetsgivare, ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet 

och kultur och fritid. Södertälje kommun som arbetsgivares långsiktiga mål är relevanta för 

alla delar av Södertälje kommuns verksamhet och handlar om hur anställdas förhållanden, 

personalförsörjning, ökat medarbetarengagemang och vilken sjukfrånvaro som eftersträvas. 

Ekonomisk, ekologisk och social hållbarhets mål är siktar delvis till minskad användning av 

fossilbränslen, skydd av naturen, minskade bistånd för barn i utsatta familjer, men söker också 

att ”människors upplevda trygghet ska öka” och ”människors upplevda inflytande 

(information, kontakt, påverkan, förtroende) i kommunen ska öka”. Kultur och fritids 

långsiktiga mål är att ”Variationen inom utbudet för barn och ungdomar ska öka, flickors 

deltagande i idrottsaktiviteter ska öka, södertäljebornas nyttjande av kultur- och 

fritidsutbudet ska öka, andelen Södertäljebor som är nöjda med kultur- och fritidsutbudet ska 

öka” (Mål och Budget, Södertälje kommun, 2015).  

Till skillnad från Örebros budget, så innehåller Södertäljes inte lika många siffror eller 

tabeller. Södertäljes budget lägger ett större fokus vad som ska uppnås och inte vad som har 

uppnåtts.  

4.3.2. Nämnd och förvaltning #

Av de 13 kategorier som presenteras lyfter Kultur och fritidsnämnden bara tre av dessa, 

nämligen: Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet, kultur och fritid och Södertälje 

kommun som arbetsgivare, men av dessa är endast de två första relevanta för konsthallen. Ur 

de två kategorierna har tre långsiktiga mål lyfts fram, men bara två långsiktiga mål under 

varje kategori är relevanta för konsthallen (Södertälje kommun, Verksamhetsplan, 2015). 

Under varje långsiktigt mål har kulturnämnden satt ett eget mål och mätetal. Under det första 

relevanta långsiktiga målet, människors upplevda trygghet ska öka, är målet att “deltagare 

och besökare i kultur- och fritidsnämndens aktiviteter ska känna sig trygga”. Mätetalet är 

“upplevd trygghet ska öka under perioden”. Det andra långsiktiga målets, människors 

upplevda inflytande (information, kontakt, påverkan, förtroende) i kommunen ska öka, och 

tillhörande nämndmål är “Människors upplevda trygghet ska öka, människors upplevda 

inflytande (information, kontakt, påverkan, förtroende) i kommunen ska öka, variationen inom 

utbudet för unga ska öka och andelen Södertäljebor som nyttjar kultur- och fritidsutbudet ska 

öka”. Nämndmålet till det tredje långsiktiga målet, variationen inom utbudet för barn och 
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ungdomar ska öka, är att “variationen inom utbudet ökas med minst 2 nyheter” och mätetalet 

är “nämndens utbud för barn och unga skall öka”. Det fjärde och sista målets, Andelen 

södertäljebor som nyttjar kultur- och fritidsutbytet ska öka och tillhörande nämndmål är att 

“Andelen Södertäljebor som nyttjar kultur- och fritidsutbudet ska öka 1 %” och mätetalen är 

“besök Konsthallen” och “antal arrangemang Konsthallen” (Södertälje kommun, 

Verksamhetsplan, 2015).  

Utöver det beskrivs konsthallens uppdrag som att konsthallen: 

          Ska ha en konstbildande inriktning, stimulera och fördjupa konstintresset hos såväl barn 

och ungdom som vuxna. Konsthallen ska vara en central plats för konstlivet i kommunen 

genom att producera kvalitativa utställningar med internationell och nationell höjd och 

lokal förankring, med bredd i teman och tekniker (Södertälje kommun, Verksamhetsplan, 

2015). 

Förutom en kort beskrivning av konsthallens uppdrag och mätetalen “besök Konsthallen” och 

“antal arrangemang Konsthallen” finns det inga mål i verksamhetsplanen som tar direkt sikte 

på konsthallen. De flesta målen tar istället sikte på andra delar av verksamheten eller är 

allmänna för all verksamhet som bedrivs under kultur och fritid. (Södertälje kommun, 

Verksamhetsplan, 2015). Detta får stöd hos controllern som säger att man inom Södertälje 

kommun skiljer på kvantitativa och kvalitativa mål och att det många gånger är svårare att 

mäta kvalitativa mål. Enligt controllern (2015) är målen inom kulturverksamheten dock inte 

kortsiktiga han säger att ”vi måste jobba med lite mer svävande mål” och hänvisar till att mäta 

besöksantal. Enligt honom säger detta mål inte mycket, det var till exempel väldigt få 

besökare på Södertäljes Torekällberget under fotbolls-EM. Ett uttalat mål inom Södertälje är 

att ha en hög kvalitet på konsthallens utställningar. Detta upplever han vara väldigt svårt att 

mäta (Controller, Södertälje kommun, 2015).”Vi hade en utställning, den var väldigt 

minimalistisk, svartvit konst. Jag tyckte den var fantastisk, men folk kom inte. Var det en bra 

eller dålig utställning?” (Controller, Södertälje kommun, 2015). 

Han menar att det är sådant som utgör ett problem när mål ska sättas – vad är en bra 

utställning? Han förklarar att det inte går att sätta ett siffervärde på konst, men ”det ska ju inte 

hindra oss från att försöka!” Han inser dock att det finns en risk med att sätta den här typen 

av mål och att det kan påverka negativt. Det finns en tendens till att man fokuserar för mycket 

på det som mäts (Controller, Södertälje kommun, 2015).  
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Vidare påstår han att sättet på vilket kommunen faktiskt styr skiljer sig mycket från hur det 

”ser ut på pappret”. Han tar upp att han förstått att ”den officiella ansatsen när det gäller 

målstyrning leder till ett kortsiktigt tänkande.” Han säger att detta stämmer när det sätts i 

ekonomiska termer, eftersom Södertälje kommun är hårt pressade ekonomiskt. Han menar att 

målet i sig inte är viktigt, utan det är att det går bättre än vad det har gått förut (Controller, 

Södertälje kommun, 2015). 

Varje månad rapporteras resultat i siffror. Till dessa mätetal följer en analys som förklarar 

varför talen ser ut som de gör och vad de innebär. Controllern (2015) säger dock att ”siffrorna 

lever ju sina egna liv och far iväg. Förklaringarna försvinner. Det är vanskligt för oss.” Detta 

medför enligt honom att tjänstemännen måste vara noga med vad de presenterar. Han 

upplever att deras ekonomidirektör inte tittar på själva siffrorna utan frågar tjänstemännen om 

det är bra eller dåligt. Tjänstemännen måste då på förhand definiera vad som är bra vilket gör 

det lättare att utvärdera och ”på så vis neutraliserar vi målstyrningens negativa effekter.” 

”Målstyrning är inte av ondo. Det måste finnas. Annars vet man ju inte vad pengarna 

används till. För det finns alltid samband. Det gäller bara att hitta dem” (Controller, 

Södertälje kommun, 2015). Det är enligt controllern (2015) ett sätt för politikerna och 

väljarna att visa vilken effekt de investerade pengarna får i den kommunala verksamheten, 

men han säger också att det är ett sätt att motivera de anställda, men att det kräver relevanta 

mål. ”Det gäller att den som sätter målet faktiskt vet vad den pratar om” (Controller, 

Södertälje kommun, 2015). 

4.3.3. Södertälje konsthall #

Följande avsnitt är en redogörelse av intervjuer med anställda på Södertälje konsthall. De 

intervjuade var konsthallschefen, en utställningstekniker samt en informatör. 

Att arbeta inom en kommunal konsthall  

Samtliga respondenter var överens om att den kreativa processen i deras arbete är givande. 

Det är ett varierande arbete där den ena dagen aldrig är den andra lik. Informatören lyfter 

fram det flexibla schemat och varierande tempot:  
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För mig handlar det om att jobba mot en deadline. Vilket kan vara ganska jobbigt och 

påfrestande emellanåt. För mig passar det bättre än ett jobb med stämpelklocka. Här har 

vi möjligheten att satsa mer än 100 % och sen kommer en lugnare period då man kan 

jobba mer fritt” (Informatör, Södertälje kommun, 2015). 

Beslutsprocessen 

Konsthallschefen (2015) upplever att de har stor frihet och får oftast själva avgöra vad som 

ska göras. Dock inte inför en kommande utställning, då vet alla vad som behöver göras. 

Annars handlar det om att man tilldelas ett slutmål - detta ska vara klart tills då - och så får 

man själv avgöra hur arbetet ska utformas. De har en intern ledningsstruktur där 

konsthallschefen ger utställningsteknikern direktiv och så vidare. Men när de kommer till de 

större målen, det kulturella direktiven från kommunalt håll, så är de tillfrågade överens om att 

de är relativt abstrakta. 

Jag ser det som att vi har ett uppdrag från politikerna. Som det ser ut idag är detta 

uppdrag väldigt luddigt, kanske främst för att det inte står om mål och budget som det 

gjorde förr i tiden. Vad står det nu? Jo att vår konsthall ska ha utställningar och 

prioritera barn och unga. That’s it! (Konsthallschef, Södertälje kommun, 2015). 

Mål och styrning 

Tidigare har direktiven från högre ort handlat om antal besökare, antal utställningar och vad 

utställningarna ska handla om. Det var ett större fokus på det ekonomiska, detta i form av en 

efterfrågan på att ett visst antal besökare per år ska uppnås för att uppfylla den tilldelade 

budgeten. Nu handlar majoriteten av de utsatta målen enbart om att få dit så många besökare 

som möjligt. 

Det enda som man bryr sig om nu, nästan, är antalet besökare. Att vi ska ha så många 

besökare som möjligt. Vad vi visar och gör, det bryr man sig inte om. Det är 

besökssiffrorna. Eftersom vi har liten budget nu har vi sagt att det inte går att få många 

om man inte satsar (Konsthallschef, Södertälje kommun, 2015). 

Samtliga av de intervjuade menar att man i stora drag kan säga att de får en påse pengar och 

att deras arbete handlar om att få den påsen att räcka så långt som möjligt. Informatören 

poängterar att de ovanifrån inte alltid har koll på vart pengarna går.   
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Det ska man också vara klar med att budgetens minsta del är utställning. Större del går 

till lokal och personal. Och eftersom vi har ansvar för konstsamling osv krävs magasin 

och så vidare för att lagra. Och det verkar inte riktigt som att de förstår att det tar större 

och större del av budgeten. Dom som fyller på kassakistan (Informatör, Södertälje 

kommun, 2015).  

Konsthallen får en summa (som alla intervjuade tycker är för låg) och denna summa ska de 

själva fördela för att kunna driva en fungerande konsthall. De få direktiv de får handlar om att 

öka besökarantalet och att som kulturell enhet ge uttryck för en viss typ av konst (Samtliga 

intervjuade, Södertälje kommun, 2015).  

Respondenterna belyser att Södertälje kommun ständigt brottas med en minskande budget och 

att detta ofta slår hårdast mot kulturen. De uttrycker att kapitalet har en tendens att röra sig 

mot lagstadgade verksamheter inom kommunen, något som gör konsthallen och kulturen den 

försöker främja, till lite av en extra bonus dit överblivna pengar går (Samtliga intervjuade, 

Södertälje kommun, 2015). 

Återkoppling 

Utställningsteknikern menar att det är ganska dåligt med uppmärksamhet från högre ort. 

(Utställningstekniker, Södertälje kommun, 2015). Respondenterna berättar att feedbacken 

man får som konsthallsanställd, kommer direkt från besökarna. De arbetar utifrån ett system 

där någon alltid är närvarande i konsthallen för att kunna samtala med besökare och höra om 

vad deras upplevelse av besöket har varit. Men hur positiva konsthallsbesökarna än må vara, 

så nås aldrig den högre chefen om detta. ”Det är besökssiffrorna som är 

viktig.”(Utställningstekniker, Södertälje kommun, 2015).   

Professionella normer 

Samtliga av de intervjuade belyser kontakten med besökarna som en av de viktigaste 

motivationsfaktorerna. 

Jag tycker det är minst lika roligt att träffa folk, men det viktiga är att man själv 

känner i ryggmärgen att man gjort ett bra jobb och det tror jag man känner inför 

varje vernissage. Att vi har gjort bra jobb men det är ingen som fattar det 

(Utställningstekniker, Södertälje kommun, 2015). 
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Samtidigt menar de att konsekvenserna av att inte ha en närvarande aktiv chef inte bara varit 

negativa. Det har skapat ett dynamiskt arbetsklimat där mycket lämnas till vad den anställde 

tycker är det bästa sättet att lösa ett problem. ”Sen har det ju hänt att det kommit från min 

chef på kultur fritid vad vi ska ha, men det är inte rätt egentligen. Han ska ju inte gå in och 

detaljstyra. För jag har ju delegationen” (Konsthallschef, Södertälje kommun, 2015).  
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5.2Analys2

Detta avsnitt inleds med en jämförelse av resultaten i Örebro och Södertälje kommun. Dessa 

resultat kommer sedan att analyseras med utgångspunkt i hypoteserna samt teoriavsnittet. !

 

5.1. Jämförelse 

5.1.1. Kommunledning #

På det stora hela ser styrningsprocessen i detta led likadant ut i bägge kommuner. De arbetar 

utifrån övergripande strategiområden som t.ex. “hållbar tillväxt” och “trygg välfärd”. Under 

dessa finns något mer specificerade mål i syfte att försöka leda kommunerna i rätt riktning. 

Fortfarande är dessa vagt formulerade och det lämnas stort utrymme till att tolka målens 

faktiska innebörd. Då Sveriges kommuner och landsting måste rätta sig efter kommunallagen. 

Därför ser beslutsprocessen på denna nivå mer eller mindre likadan ut i hela landet. Södertälje 

kommun å andra sidan, belyser själva processen i sig som det viktiga. De är således mer 

processorienterad där målresultat inte är det primära. Den enda tydliga skillnaden mellan 

Södertälje- och Örebro kommun är vad de lägger störst fokus på gällande styrning. Örebro 

kommun är resultatorienterade och satsar på att mäta så mycket som möjligt i siffror och 

diagram. Där återfinns noggranna beskrivningar av bland annat vilka befogenheter, uppgifter 

och föreskrifter de måste rätta sig efter. 

5.1.2. Nämnd och förvaltning #

Både nämnderna och förvaltningar i Södertälje såväl som Örebro har som uppgift att bryta 

ned målen från kommunledningen. I bägge kommunerna belyses politikens vikt och bägge 

konsthallar uttrycker att det är något de ständigt förhåller sig till. Ingen av kommunerna mäter 

subjektiv kvalitet, utan ger tvärtom uttryck för att kvalitet är något svårmätt. Istället för att 

mäta subjektiv kvalitet väljer bägge kommuner att mäta objektiva kvaliteter som besöksantal.  

Det finns en tydlig attitydskillnad hos kultur och fritid i Södertälje och motsvarande i Örebro. 

Medan tjänstemännen i Södertälje föredrar att inte mäta i siffror, utan fokuserar på mer mjuka 

värden, söker tjänstemännen i Örebro göra det motsatta. Ett uttalat mål hos kultur och fritid i 

Örebro är att mäta mer i siffror och försöka formulera fler mätbara variabler.  
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En annan skillnad som framkommer är att Södertäljes mål i mångt och mycket siktar till att 

spara pengar, med Örebro i högre utsträckning fokuserar på kvalitet. I Örebro har man till och 

med en kvalitetschef.  Trots dessa skillnader tycks nämnderna och förvaltningen inte styra de 

underliggande verksamheterna i någon större utsträckning, utan snarare kontrollera 

verksamheten i efterhand. 

5.1.3. Konsthallarna #

Bägge kommuner upplever att de får för lite pengar till sin verksamhet och att det finns krav 

på att öka deras prestation i relation till de ekonomiska medlen. Båda konsthallarna har 

besöksantal som ett mål för sin verksamhet. Detta motiverar dock inte de anställda utan 

istället är alla ense om att det är konsten och responsen från medborgarna som är drivkraften 

hos de anställda på konsthallarna i Södertälje och Örebro. 

Ingen av kommunerna känner sig styrda ovanifrån. Örebros konsthallschef är den enda av de 

intervjuade som kan prioriteringsområden, som är utformade av kommunfullmäktige, utantill. 

De resterande anställda, inom bägge kommuner, känner inte till kommunens övergripande 

mål överhuvudtaget. Det är snarare vaga direktiv som förmedlas uppifrån och ner.  

De anställda på bägge konsthallarna belyser avsaknaden av uppföljning. Frånvaron av 

uppföljning har resulterat i en känsla av att ledningen saknar förståelse för deras arbete. Både 

Örebro- och Södertälje konsthall upplever att ett allt för stort fokus läggs på besökarantalet 

och som många gånger är ett missvisande mått på en utställnings kvalitet.  

De anställda efterfrågar således en mer aktiv roll från ledning med uppföljning för att öka 

förståelsen för deras kreativa arbete. Örebro kommun har nyligen fått en ny enhetschef över 

kultur och fritid. Örebro konsthall betonar att de märker att något håller på att hända. De har 

bland annat känt av större krav på återkoppling i form av regelbundna mail till enhetschefen. 

Vad detta kommer betyda för konsthallens styrning återstår att se. 

De anställda är alla ense om att politikerna och tjänstemännen saknar tillräcklig förståelse för 

verksamheten för att kunna besluta om vad och hur de ska genomföra sitt arbete. De 

efterfrågar mål i någon mening, men det är viktigt för de anställda att de får bestämma sina 

egna mål. De sätter stor tilltro till sin egen professionalitet. De anställda är inte styrda, utan 
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bestämmer i väldigt hög utsträckning sin egen verksamhet. Istället för mål så styrs de av 

professionella normer och av praxis. 

 

5.2. Likheter mellan kommunerna och teorin  

Vi började med att formulera tre hypoteser utifrån teorin för att besvara frågeställningen. I 

detta avsnitt kommer vi att beskriva våra resultat med dessa hypoteser som grund. 

Hypoteser: Vi kommer att se att kommunerna arbetar med att formulera mål och att följa upp 

deras förverkligande. Samtidigt kommer vi att se problem med att formulera målen på ett 

tydligt, mätbart sätt. Målen och mätmetoderna kommer att riktas mot sådant som är enklare 

att mäta och sätta siffror på. 

Utifrån diskursen om NPM och målstyrning hämtade vi den här hypotesen. Av 

undersökningen har det framkommit att bägge kommuner flitigt arbetar med att formulera 

mål, i Örebro kommun i form av allmänt applicerbara strategiområden med underliggande 

målområden och Södertälje kommun har arbetat fram tre tillämpbara kategorier med 

tillhörande långsiktiga mål som siktar direkt till den kulturella verksamheten. I bägge 

kommuner tar nämnd och förvaltning med dessa mer övergripande mål och arbetar fram mer 

precisa mål.  

Det framkommer även att en del av styrningen består i uppföljning av dessa mål. Det som 

framförallt följs upp i bägge kommuner är besökarantal. Både Södertälje- och Örebro 

kommun tycker att det är viktigt med uppföljning och är därmed något de arbetar mycket 

med. Controllern i Södertälje kommun gav uttryck för detta när han beskrev att målen i sig 

inte är det primära utan det är att undersöka om det skett en förbättring eller inte.  

Av intervjuerna på kultur och fritid såväl som på konsthallarna framkommer att det blir 

problematiskt när mål ska sättas för vissa delar av verksamheten. Frågan om vad som är bra 

utställning är ett exempel på någonting som enligt respondenterna är svårt mäta.  Det har 

alltså av empirin framkommit att det finns problem som uppkommer vid målformulerandet. 

Samtliga intervjuade upplever att det är komplicerat att mäta subjektiva kvaliteter som 

upplevs vara en stor del av verksamheten på konsthallarna. 
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I brist på mätetal som mäter subjektiva kvaliteter har det framkommit att kommunerna istället 

för att mäta subjektiva kvaliteter väljer att mäta objektiva kvaliteter såsom antal besökare på 

konsthallarna. Detta upplevs vara enkelt att mäta, men inte säga något om verksamheten.  

Hypoteser: Vi kommer att se att de professionellas legitimitet och sociala ställning ligger i 

medborgarnas förtroende. De professionella kulturarbetarna kommer att värna sin yrkesroll, 

sina normer och sina etiska regler, och det är med dem som grund som verksamheten 

utformas i viktiga delar. 

Diskursen om professioner och professionella museiarbetare gav upphov till den här 

hypotesen. Samtliga av de intervjuade på konsthallen lyfter fram att målen inte är en drivkraft, 

istället är det konsten och att medborgarna är nöjda med deras arbete det som driver de 

anställda i deras arbete. Detta är enligt Klasson (2010) vad som definierar en professionell 

yrkesutövare.  

Alla anställda på konsthallarna i Örebro och Södertälje kan definieras som professionella 

enligt Klassons (2010) och Macdonalds (2011) definitioner: De har alla antingen en 

kvalificerad utbildning eller många år av erfarenhet, de har stor handlingsfrihet och 

självbestämmanderätt, de söker kontrollera sin egen verksamhet vilket de gör med 

professionella och regler. Intervjuerna med de anställda vittnar om en stark autonomitet. De 

bestämmer sina egna arbetsuppgifter och kontrollerar sin egen vardag, detta går hand i hand 

med vad Klasson (2010) säger om att professionella yrkesutövare ofta är svårstyrda då de ofta 

vill kunna kontrollera sin egen utveckling. Det som kontrollerar deras arbete är i mångt och 

mycket normer och riktlinjer som inte fastställts av kommunen, utan som tycks finnas 

naturligt hos yrkesutövarna, respondenterna på konsthallen i Örebro refererar exempelvis 

genomgående till sin expertis. En anledning till bristen på återkoppling kan vara att 

personalen korrigerar sitt eget beteende, de anställda uppger att de är lyhörda för vad 

medborgarna vill ha och försöker att kombinera det med att göra kvalitativa utställningar, 

vilket också är helt i linje med vad Klasson (2010) säger om professioner. Genom att 

analysera det empiriska materialet med vad som sägs om professioner i teorin går det att sluta 

sig till att det är professionen som styr arbetet på konsthallarna. 
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Hypoteser: Vi kommer att se hur kommunerna undviker att sätta mål för ”omätbar” kvalitet 

som estetik, etik och symbolik i konsten. Dessa aspekter av kvalitetsbegreppet kommer man 

att överlämna till professionen att bestämma. 

Utifrån diskursen om kvalitet och begreppet konstnärlig kvalitet hämtade vi den här 

hypotesen. Varken Örebro eller Södertälje kommun sätter mål för kvaliteterna estetik, etik 

och symbolik. Det finns en vilja att styra med hjälp av mål, men på grund av att det är svårt 

att mäta subjektiva kvaliteter görs detta inte. Det gör att det finns ett styrglapp som måste 

fyllas.  

Respondenterna uppger att de anställda på konsthallarna i mångt och mycket bestämmer vad 

för verksamhet de ska ha och hur den ska bedrivas. De anställda på konsthallarna uppger att 

de baserar dessa beslut på sin professionella expertis: ”de har valt att lite på vår profession” 

(Konsthallschef, Örebro kommun, 2015). Av studien framgår alltså att, i brist på målstyrning 

på konsthallarna, tar professionella normer stor plats. Det framgår vidare av empirin att de 

som sätter målen i verksamheten i hög utsträckning litar på att de professionella 

yrkesutövarna kan sitt arbete och sköter sig själva, detta märks exempelvis på en ovilja att 

mäta något annat än besökarantal och bristen av uppföljning och återkoppling. Detta leder till 

att de professionella yrkesutövarna bestämmer hur kvalitet bör bedömas det är enligt 

respondenterna på konsthallarna därför de anställdes och på bägge konsthallar hävdar att 

ansvaret för detta är delegerat till dem. Detta görs med hjälp av professionella normer och 

genom att lyssna till medborgaren och dennes behov. Styrglappet fylls alltså av de anställdas 

professionella normer.   

 

2

!

2

!
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6.2Slutsats2

Vi har besvarat frågeställningen: ”Hur ser processen ut för målstyrning av kulturell 

verksamhet i en kommun?” genom att ställa hypoteserna mot våra fynd i Södertälje och 

Örebro. Detta avsnitt kommer mynna ut i en diskussion om framtida forskning.  

Kommunerna arbetar med att formulera mål och att följa upp dem. Det finns dock problem 

med att formulera tydliga och mätbara mål. Istället för att mäta det som är svårt att mäta, 

mäter istället kommunerna enkla objektiva kvaliteter, som antalet besökare på utställningar. 

Det har visat sig att kulturarbetarnas professionella bedömning av hur verksamheten ska ske 

spelar en väsentlig roll i bägge kommuner. De professionella kulturarbetarna värnar sin 

yrkesroll, sina normer och sina etiska regler. Normerna utgör en viktig del av utformandet av 

verksamheten. 

De undersökta kommunerna undviker vidare att sätta mål för ”omätbar” kvalitet som estetik, 

etik och symbolik. Dessa aspekter av kvalitetsbegreppet har man överlämnat till professionen 

att bestämma. 

 

6.1. Förslag till  framtida forskning 

I och med att det här arbetet endast undersökt två kommuner, fungerar det som ett stickprov 

och ytterligare undersökningar av fler kommuner är nödvändiga för att kunna verifiera 

undersökningens slutsatser och visa på om det gäller allmänt för kulturverksamhet i 

kommuner i Sverige.  

Vidare vore det intressant att se om den här typen av styrglapp återfinns i andra delar av den 

offentliga verksamheten för att se om olika typer av professioner påverkar styrningen i 

varierande utsträckning. Det vore också intressant om att se om svårigheter med 

kvalitetsmätning ger professionella normer samma inflytande inom näringslivet som inom det 

offentliga. 
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8.2Bilagor2

 

8.1. Bilaga 1. Intervjufrågor Kultur och fritid  

Bakgrund 

- Vilken roll har du i Örebro kommun(vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter, vad 

har du för ansvar, hur länge har du arbetat inom Örebro kommun?)  

- Hur är er verksamhet uppbyggd? Olika resultatenheter? Avdelningar?   

 

Mål 

- Använder ni er av målstyrning eller resultatstyrning? 

- Hur ser målprocessen ut?      

- Vem utformar målen? Hur går utformandet till? Vilka är involverade i utformandet? 

- Anser du att era mål är realistiska?  

- Hur fungerar måluppföljningen?, frekvens uppföljning?,  Vad händer när mål inte 

uppnås? Finns system för att utreda om resultat inte uppnås? 

- Finns verktyg och incitament för att nå mål?  

 

Styrning 

- Berätta hur styrningen ser ut. Upplever du styrning som hård eller lös?  

- Hur ställer du dig personligen till målstyrning. Anser du det var ett effektivt 

styrningssätt for kommunen? 
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- Hur fungerar målstyrningen inom verksamheten? 

- Hur får du dina anställa att känna sig motiverade? 

- Hur påverkar målstyrning ditt arbete?   

- Hur upplever du decentraliseringen i Örebro kommun?  

- Vad för förändringar upplever du behövs inom målstyrningen? 

 

8.2. Bilaga 2. Intervjufrågor Konsthallen  

Bakgrund 

- Bakgrund. Vad har du för huvudsakliga arbetsuppgifter? Hur länge har du jobbat här?  

- Hur är det att jobba på konsthall?  

- Hur är det att jobba på kommun? Skiljer sig det från tidigare arbetsplatser? 

 

Bra arbete 

- Hur vet du vad som är ett bra arbete? Vad som förväntas av dig? 

- Hur får du reda på vad som är ett bra arbete och vad som förväntas av dig? 

- Är du delaktig i det? 

- Vem bestämmer på arbetsplatsen? 

- Vem bestämmer vad som är en bra arbetsplats? 

 

Allmänt om mål 
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- Har du mål du jobbar efter?(Dagliga? Långsiktiga?) 

- Upplever du att du känner till kommunens mål? Arbetar du aktivt mot dessa? 

- Tycker du att de uppsatta målen är rimliga? 

 

Antal mål 

- Vad motiverar dig i ditt arbete? 

- Motiveras du av mål?  

- Vilka mål motiverar dig? 

- Tycker du att ni har för många/för få mål? 

- På vilket sätt påverkar målen ditt dagliga arbete? Upplever du att ditt arbete blir mer 

effektivt på grund av mål? 

 

 

Förmedlade mål 

- Är du mer och formulerar din verksamhets mål? 

- Om ja - på vilket sätt? Om nej - skulle du vilja det? Varför? 

- Om du fick vara med och formulera målen, på vilket sätt skulle det påverka dina 

arbetsuppgifter?  

- Tror du att ditt arbete skulle bli mer effektivt om du fick själv får bestämma dina 

arbetsuppgifter? 
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Hur mycket som mäts 

- Känner du att det du gör(dina arbetsuppgifter) uppmärksammas? 

- På vilket sätt märker du om du gjort något bra/dåligt? 

- Upplever du att finns ett fokus på att mäta saker?( tex resultat, antal besökare osv) 

 

Viktigt med kvalitet 

- Är det viktigare med bra siffror och mått än faktisk kvalitet? Eller mäts riktig kvalitet? 

- Vad styr dig mest? Mätsiffror eller faktisk kvalitet? 

- Är effektivitet viktigt? Vad är effektivitet för dig? 

- Hur viktigt är det för dig att ni har många nöjda besökare? 

 

Siffror respektive mjuka värden 

- Mäts rätt saker? (om inte - vilka borde mätas?) 

- Upplever du att viktiga saker inte mäts?(omätbara kvaliteter) 

- Läggs mycket fokus på “kunderna”?(relativt nytt begrepp inom offentlig verksamhet) 

- Hur tycker du att styrning påverkar kundhanteringen? 

 

 

Kvalitetsbegrepp 
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- Upplever du att det finns ett fokus på “kvalitet” inom kommunen/er verksamhet? 

- Hur mäter ni kvaliteter? Tycker du att det görs på ett tillfredsställande sätt? 

- Hur tycker du styrningen påverkar vad man mäter?  

 

Tillfredställelse 

- Vad ger arbetstillfredställelse? Är det en bra arbetsplats? 

- Känner du yrkesstolthet? Vad är det för dig? Delar ni den? 

 

Konstnärlighet v. styrning 

- Upplever du att det finns en konflikt mellan styrning och er konstnärliga verksamhet? 

- Finns det en konflikt mellan mål- och resultatuppfyllande och kvaliteten på ert arbete? 


