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Abstract 

Title: Formulation of goals in a public organization. A study of relations between goal 

and practice. 

 

Authors: Josefin Palm och Monika Szabo 

 

From findings of diverseness in the formulations of organizational goals, the purpose of 

this study is to understand if and how these differences affect the relation between 

organizational goals and practices. The empirical data consists of eleven interviews with 

representatives of a municipality. Two of the informants were local politicians, five were 

executives and four white-collar workers. The data was analyzed in light of Neo-

institutional Theory an its concepts of goals. Based on these conceptions we understand 

the goals to have various attributes. The result of this study indicates that the combination 

of goal attributes affects whether the relation between goal and practice can be understood 

as strong or weak, explicit or ambiguous. It also shows how weak relations can be 

understood as the organization is decoupling the goals from the practices to avoid 

conflicts and to preserve its legitimacy. 
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1 Den offentliga organisationen 

Växjö kommun har precis som många andra medelstora svenska kommuner (se 

Karlskrona kommun, 2016; Kristianstads kommun, 2016; Sigtuna kommun, 2012; Täby 

kommun 2016), styrande program för hur kommunen som organisation ska arbeta dels 

med miljö, dels med mångfald. Kommunen, med vilken vi menar kommunorganisationen, 

är en offentlig organisation som i likhet med andra organisationer är konstruerad för att 

lösa särskilda uppgifter och uppnå bestämda mål (Jacobsen & Thorsvik, 2014:13). En 

märkbar skillnad mellan offentliga och privata organisationer är att den offentliga är 

multifunktionell. Detta innebär att den behöver ta hänsyn till en bredare uppsättning mål 

och värderingar än en privat organisation vars grundläggande mål är att arbeta mot till 

exempel vinst och ekonomiskt överskott (Christensen & Ivarsson Westerberg, 2014:17). 

En annan viktig skillnad är att den offentliga organisationen är politiskt styrd vilket 

innebär att organiseringen och funktionssättet inte är neutralt utan snarare en politisk 

fråga. Det kan bidra till att större hänsyn tas till vissa grupper, värderingar och intressen 

medan andra ignoreras eller motarbetas (Christensen & Ivarsson Westerberg, 2014:20). I 

de styrande programmen vi i denna uppsats kommer intressera oss för finns det uppsatta 

mål för både mångfald och miljö. Dessa mål är dock utformade på märkbart skilda sätt 

och är därför intressanta att undersöka. Skillnader kommer belysas längre fram, men först 

vill vi beskriva några anledningar till varför mål är intressanta att studera. 

 

1.1 Varför studera mål? 

Det finns ett antagande om att studera mål och strategier som vilar på uppfattningen att 

de har en effekt på hur de anställda inom organisationen tänker och handlar (Jacobsen & 

Thorsvik, 2014:29). Då mål bidrar till att påverka hur en organisation struktureras ger de 

även centrala riktlinjer till en organisations praktiker (Christensen & Ivarsson 

Westerberg, 2014:102). Organisatoriska handlingar vilar alltså på individers handlingar 

(Ahrne & Papakostas, 2011) men individerna handlar samtidigt både utifrån sig själv och 

som en del av organisationen. För att förstå den kommun vi studerar som organisation 

utgår vi ifrån att det är en formell organisation och att dess strukturer således uppstått i 

en institutionell kontext (Meyer & Rowan, 1977). Vi utgår även ifrån uppfattningen att 

målen också påverkar hur organisationer anpassar sig till den omvärld som den befinner 

sig och verkar inom (Jacobsen & Thorsvik, 2014:29). Det finns således interna såväl som 

externa krafter som påverkar organisationens struktur och mål. 
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Den institutionaliserade kontexten som formar organisationens struktur speglar för en 

kommun även statens åtaganden. Till exempel är varken miljö eller mångfald något en 

svensk kommun helt kan välja bort att arbeta med. Riksdagen har beslutat om nationella 

miljökvalitetsmål vilka är riktmärken för alla svenska kommuners miljöarbete 

(Naturvårdsverket, 2017). Frågan om mångfald i en organisation finns lagstadgat genom 

diskrimineringslagen (2008:567) som syftar till att motverka diskriminering och främja 

lika rättigheter oavsett kön, ålder, sexuell läggning, trosuppfattning eller etnicitet 

(Sveriges riksdag, 2017).  Det kommunala självstyret i Sverige är däremot starkt (Norén 

Bretzer, 2013) vilket ger kommuner ekonomisk bestämmanderätt i flera frågor, och de 

kan därmed ha mer eller mindre ambitiösa förhållningssätt till dessa. Samtidigt har 

kommunerna en skyldighet att skapa en bra livsmiljö för medborgarna. Därför har de ett 

ansvar i arbetet med att nå de nationella målen (Persson & Persson, 2015:15). Staten är 

snarare en möjliggörare än styrande vad gäller tvärsektoriella frågor såsom miljö och 

mångfald, och politiken formas, beslutas och genomförs i samspel med flera olika 

offentliga och privata aktörer (Montin, 2009). Många kommuner utvecklar därför egna 

lokala miljö- och mångfaldsmål (Persson & Persson, 2015:16). Hur dessa mål formuleras 

och hur formuleringarna påverkar organisationens verksamhet, är det vi i denna uppsats 

intresserar oss för. 

 

1.2 Fallet Växjö kommun 

Denna uppsats avser undersöka två olika styrande dokument som är framtagna av Växjö 

kommun och ska vara vägledande för såväl de kommunala förvaltningarna, nämnderna 

och bolagen. Eftersom dessa två styrande dokument skiljer sig mycket åt, men ska fylla 

samma funktion som vägledande för kommunens verksamhet, finner vi dem intressanta 

att undersöka. 

 

Det ena styrande dokumentet är Växjö kommuns miljöprogram - Miljöprogram för Växjö 

kommun (Växjö kommun, 2014). Miljöprogrammet har ett övergripande paraplymål: att 

vara en ledande miljökommun. För att nå detta mål är programmet uppdelat i tre olika 

målområden. Under respektive målområde finns olika primärmål som i sin tur är 

uppdelade i totalt 30 “mätbara mål”. Ett av primärmålen under målområdet ”Leva livet” 

är att: Växjö kommun vill se avfall som en resurs. För att nå detta primärmål finns fyra 
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underliggande delmål. Ett av dessa är att: i Växjö kommun ska minst 90% av alla hushåll 

och verksamheter sortera ut sitt matavfall senast år 2020. 

 

Växjö kommuns miljömål är mer omfattande än de nationella miljökvalitetsmålen. Det 

förväntas att varje förvaltning inom kommunen planerar sin verksamhet i enlighet med 

detta program, dessutom finns det utpekade ansvariga för några av målen där en särskild 

förvaltning eller enhet förväntas arbeta specifikt för att uppfylla vissa mål. Exempelvis 

har Tekniska nämnden huvudansvaret för avfallsmålet som beskrevs ovan. 

 

Det andra styrande dokumentet är Växjö kommuns mångfaldsprogram - “Ett 

sammanhållet Växjö. Lika värde, rättigheter och möjligheter för alla” (Växjö kommun, 

2015b). Det tar utgångspunkt i de mänskliga rättigheterna och diskrimineringslagen, samt 

innehåller mål för mångfald. Till skillnad från miljömålen förväntas, enligt detta program, 

varje förvaltning och kommunalt ägt bolag själva ta fram mätbara verksamhetsmål för att 

åstadkomma lika rättigheter och möjligheter för kommunens medborgare. Dessa mål ska 

tas fram utefter programmets 26 olika effektmål och nyckeltal. Effektmålen och 

nyckeltalen är indelade i tre olika perspektiv – ett samhällsperspektiv, ett 

verksamhetsperspektiv och ett medarbetarperspektiv. Ett av effektmålen i 

medarbetarperspektivet är att: bejaka mångfaldsperspektiv vid rekrytering. Ett nyckeltal 

i samma perspektiv är: redovisning av andel anställda utifrån kön och utländsk bakgrund. 

I denna studie kommer både effektmålen samt nyckeltalen förstås som delmål för 

mångfaldsprogrammets primärmål: Lika värde, rättigheter och möjligheter för alla 

Växjöbor. Det övergripande paraplymålet för mångfald förstår vi som ”Ett sammanhållet 

Växjö”.  

 

Gemensamt för både mångfalds- och miljömålen är att de på något sätt ska genomsyra 

hela Växjö kommuns verksamhet och således skapa organisatoriska praktiker. Med 

organisatoriska praktiker menar vi handlingar eller aktiviteter som skapas i 

organisationen i syfte att uppnå målen.  
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2 Syfte och problemformulering 

Mål är för en organisation ett önskat läge. För att nå det önskade läget måste 

organisationen utföra arbetsuppgifter som leder dit. Vi finner det därför intressant att 

studera relationen mellan en organisations mål och det som faktiskt görs för att nå dem. I 

Växjö kommun är målen för miljö och mångfald utformade på olika sätt. Detta föranleder 

frågan om olikheterna hos målen påverkar vad organisationen gör för att uppnå dem. 

Syftet med studien är därmed att förklara vilka praktiker som genereras utifrån miljö- och 

mångfaldsprogrammens mål, och hur relationen mellan dessa mål och praktiker ser ut.  

 

Frågeställningarna för denna studie blir därmed följande:  

• Hur kan vi förstå relationen mellan organisatoriska mål och praktiker?  

• Hur påverkar målens utformning denna relation? 
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3 Integrering med forskningsfältet 
För att placera in studien i ett vetenskapligt sammanhang sammanfattar vi i detta kapitel, 

hur andra studier har förklarat hur organisatoriska mål förhåller sig till organisationens 

omgivning och dess struktur. Samt vilken funktion målen fyller för organisationens 

verksamhet och hur de förhåller sig till organisatoriska praktiker. 

 

3.1 Vad är organisatoriska mål? 

Organisatoriska mål är enligt Amitai Etzioni (1970) “ett önskat läge som organisationen 

försöker uppnå”. Mål är för en organisation något den strävar mot och därmed något den 

behöver strukturera sina praktiker efter för att uppnå. Vad som helst kan bli ett 

organisatoriskt mål, förutsatt är det finns ett problem kopplat till det som behöver lösas, 

skriver Edward Gross, (1969). I en studie av ett universitet i USA fann Gross (1969) 47 

olika mål för universitetet. Gross (1969) menade utifrån detta inte att, alla universitet har 

samma 47 mål, men att alla universitet och andra organisationer måste förhålla sig till 

olika kategorier av mål vilka författaren identifierade. De olika kategorierna påverkar 

uppfyllelsen av de övergripande output goals. De olika kategorierna utgör följande fyra 

submålstyper för support goals: adaption goals, management goals, motivation goals och 

positional goals.  Eftersom vi inte avser dela in de mål vi undersöker enligt dessa 

kategorier utan, utgår ifrån organisationens egna kategorisering av miljö- och 

mångfaldsmål, väljer vi istället att titta på andra typer av målkategoriseringar. Vi kan 

däremot förstå både miljö- och mångfaldsmålen som adaption goals vilka ”reflect the 

need for the organization to come to terms with the environment in which it is located” 

(Gross, 1969:289). Burton (1956) fann till exempel i sin studie av vuxenskolan i USA att, 

den anpassade sina mål och sin verksamhet efter vissa normativa värden då den saknade 

en tydlig grund för sin verksamhet. Vi kan tänka oss att normativa värden även kan 

påverka miljö- och mångfaldsarbete om dess program inte vilar på en tydlig grund. 

Otydlighet kan ge ett större tolkningsutrymme, och egna uppfattningar utifrån normer och 

värderingar kan då få ett större utrymme. Arbetet med exempelvis miljö kan i de fall dess 

grund är otydlig ändå accepteras av omgivningen tack vare dess förankring i allmänna 

uppfattningar.  

 

I Per Dannefjords avhandling (2009) ”Organisationspraktiker och målförändring: i 

exemplet ”svensk socialdemokrati” delar författaren upp organisationens mål i bland 

annat primärmål och delmål, som analytiska verktyg för att förklara hur målen förändras. 
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Resultatet visar att, målen förändrades som ett resultat av de praktiker som togs i bruk 

och det samarbete med andra organisationer som krävdes när man strävade efter att 

förverkliga olika delmål. I denna studie intresserar vi oss för relationen mellan mål och 

praktiker samt om Växjö kommun uppnår sina delmål. Istället för att intressera oss för 

samarbete med andra organisationer tar vi snarare bara i beaktande hur externa aktörer på 

ett indirekt sätt påverkar både mål och praktiker, exempelvis via allmänna normativa 

uppfattningar (Meyer & Rowan, 1977). Vi fann därmed en uppdelning av primärmål och 

delmål som användbara analytiska verktyg för att förstå vårt resultat. Delmål är mål som 

är utformade för att tillsammans kunna nå primära mål. Därav är det delmålen som ska 

skapa organisatoriska praktiker. Primärmålens relation till praktikerna blir då indirekt, via 

delmålen. 

 

Genom att studera utbildningsinstitutioner, utvecklingsorganisationer och 

volontärförbund upptäckte Warner och Havens (1968) hur måluppfyllelse maximeras då 

mål ersätts i en liten utsträckning. Och att mål i mindre utsträckning ersätts när de är 

konkreta. Att ersätta mål menar författarna är att skapa supplement för dem när de är för 

abstrakta, eftersom abstrakta mål uttrycker önskade lägen men inte beskriver utförligt nog 

de önskade praktiker som gör läget nåbart (Warner & Havens, 1968). Vi finner 

uppdelningen av konkreta och abstrakta mål, samt de olika måltypernas relation till 

praktiker och måluppfyllelse intressanta för denna studies resultat och analys. Det finns 

ett värde i att beskriva att det både finns för- och nackdelar med att arbeta med abstrakta 

mål. Om målen är vaga och abstrakta ger de större handlingsfrihet och kan tilltala den 

stora variation av servicetagare, väljare eller “kunder” som en offentlig organisation 

behöver ta hänsyn till, men kan också förhindra att organisationen fungerar rationellt och 

effektivt (Schiflett & Zey, 1990). Warner och Havens (1968) poängterar även att, 

flexibilitet kan vara en fördel för abstrakta mål då målen lättare kan anpassas efter 

verksamheten än vice versa. Den flexibilitet författarna beskriver visade sig samtidigt 

kunna skapa frustration, ängslan och rollkonflikter på grund av ambivalenta och 

motsägelsefulla direktiv (Warner & Havens, 1968). Abstrakta mål kan urholkas av 

försummelsen som uppstår av att de inte går att agera efter, utvärdera eller sanktionera 

(ibid.). Att mätbara mål är lättare att följa och skapa praktiker utefter (Dannefjord, 2009), 

ligger i linje med detta resonemang. Utöver att kategorisera de organisatoriska målen som 

primärmål och delmål (Dannefjord, 2009), ser vi därmed också ett värde i att kategorisera 

dem efter olika egenskaper för att förstå hur de förhåller sig till organisatoriska praktiker. 
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Abstrakt kan då förstås som en egenskap hos ett mål, likaså kan motsatsen – konkret 

också vara en målegenskap. 

 

Enligt beskrivningen ovan verkar det som att, hur målen är utformade har en påverkan på 

hur organisationer arbetar med dem, om de uppfylls, eller överhuvudtaget inte genererar 

praktiker. Men vad är det som påverkar hur de utformas? En avgörande faktor för hur mål 

formuleras och även prioriteras lokalt har visat sig vara politikers uppfattning, eller 

tolkning av en viss samhällelig situation, och den kan påverkas av den politiska ideologi 

politikern företräder (Menahem,1991). Gross (1969) understryker att målen alltid 

existerar i sinnet på någon eller flera personer. Utifrån Etzionis (1973) definition av mål 

som “ett önskat läge som organisationen försöker uppnå” uppstår följaktningen frågan 

vems läge/sakförhållande är det som önskas? (Gross 1969; Mohr, 1973). Då Växjö 

kommun är en politiskt styrd organisation förstår vi att politiska ideologier har färgat både 

målen för miljö och mångfald. Prioriteringarna av dem skulle däremot kunna bero på 

någonting annat än dess utformning. I en studie av poliser (Drabeq & Chapman, 1973) 

fann man att deras arbetsprioriteringar byggde på normativa förväntningar på dem. Dessa 

normativa förväntningar omvärderades efter hand av poliserna, efter tre olika kriterier: 

frekvensen av feedback, omgivningens kapacitet att påverka uppmärksammandet eller 

acceptansen av feedbacken, samt sekventiella krav (Drabeq & Chapman, 1973). I relation 

till denna studie kan vi tänka oss att en uppföljningsbarhet av de uppgifter som utförs har 

en påverkan på om de i slutändan utförs eller inte. Även omgivningens uppfattning verkar 

spela roll. Child (1972) förklarar hur en organisations mål och syfte baseras på en 

utvärdering av organisationens position på det organisatoriska fältet. Denna position 

avgörs av vilka förväntningar som finns från organisationens “ägare”, vilka trender som 

finns på fältet och hur organisationen har presterat under den senaste tiden (ibid.). 

Därefter gör organisationen strategiska val av de mål som legat till grund för 

utvärderingen. I nästa avsnitt fördjupar vi med hjälp av tidigare forskning hur 

omgivningen påverkar organisationens mål och praktiker. 

 

3.2  Målens relationer till omgivningen 

Enligt Etizioni (1973) använder organisationer målsättningar för att av omgivningen 

legitimera organisationens verksamhet och dess existens. Att efterleva och bli legitimerad 

av omgivande institutioner kan vara avgörande för en organisations överlevnad (Meyer 

& Rowan, 1977). Kontrollen över en organisations mål och delmål kan således finnas 
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utanför själva organisationen (Rosengren, 1975; Thompson & McEwen, 1958, Perlstadt, 

1972). Organisationen behöver rättfärdigas av sin omgivning och i detta rättfärdigande 

skapas dess privilegier, antingen utifrån marknadspositionen (för privata organisationer) 

eller utifrån dess befogenheter (för offentliga organisationer) (Rosengren, 1975). Dessa 

privilegier påverkar i sin tur organisationens delmål och mål (ibid.). Konkreta mål kan 

många gånger föredras framför abstrakta mål. Abstrakta mål kan ersättas av praktiker 

som saknar en direkt anknytning till målen men som verkar fylla en funktion. Warner och 

Havens (1969) förklarar att koordination och kontroll uppmuntrar till målersättande då 

abstrakta mål är omätbara och utvärderingar kräver konkreta mål för sanktionering av 

organisationens verksamhet. Vi kan således betrakta en organisations omgivning och 

externa relationer som betydelsefulla för att förstå en organisations mål. 

 

Hur en organisations mål är formulerade påverkar hur vi utifrån ser på organisationen 

(Dannefjord, 2009), och hur väl en organisation uppfyller sina mål bidrar till att ge en 

bild av om det är en effektiv organisation eller inte. Eftersom en organisation verkar i 

konkurrens med andra organisationer om en tredje part blir omgivningens uppfattning av 

organisationen relevant i de målskapande processerna och måluppfyllelsen (Thompson & 

McEwen, 1958). Den tredje part som organisationer konkurrerar om kan vara kunder, 

servicetagare, medarbetare eller leverantörer. För politiska organisationer kan det vara 

väljare eller den lagstiftande församlingen (ibid.). Kunder eller servicetagare är även 

viktiga resurser för organisationerna eftersom det är de som, rättfärdigar eller legitimerar 

organisationens verksamhet (Rosengren, 1975). Det finns således en inbyggd konflikt i 

moderna organisationens funktionssätt då deras beroende av omgivningen ställs mot 

deras vilja att påverka omgivningen (ibid.). En organisations mål formas därmed delvis, 

genom en konkurrensprocess och i interaktion med omgivningen som därmed 

kontrollerar organisationens mål (Thompson & McEwen, 1958).  

 

Utifrån vad som presenterats ovan i detta, samt i föregående avsnitt kan vi förstå att hur 

målen är utformade och hur de förhåller sig tillvarandra kan vara avgörande för vilka 

organisatoriska praktiker de genererar. Exempelvis verkar mål med egenskapen att de är 

mätbara vara lättare att följa och därmed lättare att skapa praktiker utefter (Dannefjord, 

2009). Avslutningsvis förklarar vi i nästa avsnitt hur denna uppsats förhåller sig till 

tidigare studier inom samma område. 
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3.3 En förlängning av tidigare förklaringar 

Creswell (2014:61) beskriver att det finns fyra typer av litteraturgenomgångar som 

författaren kan sätta sin forskning i relation till. Den första innebär att författaren 

integrerar med vad annan forskning sagt, den andra innebär kritik mot tidigare 

vetenskapliga arbeten. Den tredje betyder att författaren bygger broar mellan närliggande 

ämnen och den fjärde identifierar centrala frågor på fältet. 

 

I denna studie har vi följt Creswells (2014) första typ, då vi anser att vår studie integrerar 

med annan forskning på fältet. Det den tidigare forskningen vi tagit del av visar är hur 

målens utformning och relation till varandra, samt till organisationers struktur, påverkar 

vilka praktiker som de genererar. Detta är även något vi kommer visa har betydelse för 

vårt resultat. Vår studie kan därmed betraktas som en förlängning av tidigare forskning 

fast på ett annat fall som organiserar sig i en serie av relaterade ämnen. 
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4 Teori 

Vi har tidigare beskrivit den kontextuella betydelsen utifrån de facto att det kommunala 

självstyret ger svenska kommuner stort utrymme att bestämma över den egna 

organisatoriska struktur samt resursfördelningen i denna (Norén Bretzer, 2013). Det 

ligger väl i linje med den nyinstitutionella organisationsteori (Powell & DiMaggio, 1991) 

som vi tar vår teoretiska utgångspunkt i, då den ger organisationers omgivning stor 

betydelse. Vi menar att den statliga regleringen och andra relationer med omgivningen 

spelar roll. Vi tar därmed utgångspunkt i  Meyer och Rowans (1977) teori om 

organisationers formella struktur som institutionaliserade myter och ceremonier. 

 

4.1 Den nyinstitutionella teorin 

Den nyinstitutionella organisationsteorin intresserar sig för den institutionaliserade 

organisationens förhållande till omvärlden, och hur denna relation påverkar processer av 

förändring och utveckling i organisationen. En organisation består av en sammanslutning 

av en grupp individer, dessa utgör organisationens medlemmar (Ahrne & Papakostas, 

2011). En institution uttrycker kollektiva uppfattningar som kan vara mer eller mindre 

uttalade eller medvetna, tydliga eller synliga (Ahrne & Papakostas, 2011:47). Både 

organisationer och institutioner utgörs av både formella och informella regler och 

strukturer (Ahrne & Papakostas, 2011). Men till skillnad från institutioner gör 

organisationer någonting. Organisationer är således aktörer vilka kan använda sig av 

institutionaliserade regelverk för att forma sina strukturer och praktiker (ibid.). 

Institutionalisering beskriver processen i vilken sociala processer, åtaganden eller faktum 

får en regelliknande status i social tanke och handling (Meyer & Rowan, 1977:341). En 

institutionaliserad organisation kan förstås som en organisation vars framgång bygger på 

stabilitet från institutionella regler eller krafter (Meyer & Rowan, 1977:354). Motsatsen 

till denna institutionaliserade organisation är en produktionsbaserad organisation med 

stark resultatkontroll, vars framgång bygger på nätverksrelationer med omgivningen 

(ibid.). Det är inte ett statiskt tillstånd för en organisation att främst bygga sin framgång 

på institutionaliserade regler eller nätverksrelationer. Detta eftersom förhållandet till 

omgivningen förändras i takt med att omgivningen och organisationen förändras (ibid.). 

Vi tänker oss att Växjö kommun som utgör vårt fall, befinner sig någonstans mitt emellan 

dessa två ytterligheter då olika delar av verksamheten skiljer sig åt och bygger på olika 

typer av framgångsfaktorer. 
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4.2 Isomorforma krafter och efterlikning 

Ett högst närvarande begrepp inom den nyinstitutionella teorin är isomorfism. Isomorfism 

innebär att organisationer som befinner sig inom samma fält tenderar att efterlikna 

varandra. Organisationsfältet bidrar till en förståelse av organisationer och dess 

omgivning samt hur de relationer som finns mellan organisationer inom fältet, ger upphov 

till olika isomoforma mekanismer (Eriksson-Zetterquist, 2009:77). De tre vanligaste 

mekanismerna som institutionaliserar och genomsyrar organisationerna är de 

-  tvingande, normativa och imiterande. Vi tar i vår studie av framför allt hjälp av de 

tvingande och imiterande mekanismerna för att förstå vilka krafter det är som påverkar 

kommunens praktiker i relation till delmålen för miljö- och mångfald. Tvingande 

isomorfism är formella och informella påtryckningar från andra organisationer som 

organisationen står i beroendeställning till (Sarstrand-Marekovic, 2011:68). Den 

tvingande mekanismen kan i vårt fall förstås som formella påtryckningar från staten 

genom lagstiftning och nationella riktlinjer. Den imiterande mekanismen beskriver att 

organisationer tenderar att efterlikna andra organisation som uppfattas som starkare och 

mer legitima (Powell & DiMaggio, 1983; Sarstrand-Marekovic, 2011). Vi förstår det som 

att Växjö kommun imiterar andra organisationers verksamhet och på så sätt anpassar sin 

egna verksamhet till allmänna uppfattningar om miljö- och mångfald. På så sätt bevarar 

kommunen sin legitimitet. Normativ ismorfism är baserad på professioner och deras 

kunskapsbaser vilka både är en källa till legitimitet samt till spridning av nya idéer 

(Sarstrand-Marekovic, 2011:68-69). Eftersom vi inte intresserar oss för vilka individerna 

i organisationen är, och vilka eventuella professioner de tillhör, har vi valt att inte använda 

oss av den normativa mekanismen i analysen. 

 

4.3 De styrande dokumentens funktion för organisationen 

Den formella strukturen i en kommun består av dess olika förvaltningar och enheter, olika 

positioner och program, samt hur dessa olika element är länkade till varandra via mål och 

policys. Dessa utgör en rationell modell av hur, och i vilket syfte, vissa organisatoriska 

aktiviteter bör vara sammankopplade på ett visst sätt (Meyer & Rowan, 1977). 

Exempelvis är vårt falls delmål i miljöprogrammet operationaliserade så att de kan mätas 

och följas upp och flera av dem har utpekade ansvariga. Det gör att de kan styra 

organisationens aktiviteter i riktning mot att nå de primära miljömålen. Ju mer konkret 

ett mål är, desto lättare blir det att arbeta efter (Dannefjord, 2009, Warner & Havens, 

1968). Rationaliteten bygger inte bestämt på denna till synes byråkratiska 
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arbetseffektiviteten utan snarare på institutionaliserade, normativa myter om hur 

organisationer ska fungera. Myterna förklarar även sambandet mellan mål och praktik 

samt hur praktiker hänger ihop med utfall. Legitimitet hos myterna reproduceras bland 

annat genom lagar, professioner, utbildningssystemet och social prestige. Exempelvis har 

frågan om föroreningar i miljön skapat professioner och program som institutionaliserats 

i lagar, ideologier och allmänhetens åsikter varefter organisationer har inkorporerat dessa 

program och professioner i sin verksamhet (ibid.).  

 

När Meyer och Rowan (1977) menar att, organisationers struktur och mål kan bygga på 

institutionaliserade myter om hur en organisation ska fungera, får vissa av målen ett 

ceremoniellt värde för organisationens aktiviteter. Dessa myter och ceremonier grundar 

sig således i de institutionella reglerna eller krafterna vilka införlivas i organisationen för 

att uppnå ökad legitimitet och stabilitet (Meyer & Rowan, 1977). De institutionaliserade 

reglerna eller krafterna kan exempelvis uppstå genom den imiterande isomorforma 

mekanismen där efterlikningen av andra, väl fungerande organisationer, får 

organisationen att framstå som välfungerande. 

 

Vi har ovan berört olika förklaringsmodeller till organisatoriska handlingar kopplade till 

organisatoriska mål. I vårt fall kan vi utifrån ett analytiskt syfte göra vissa skillnader på 

olika typer av mål. Vi tar hjälp av Dannefjords (2009) definitioner av primärmål, delmål 

och paraplymål. I de styrande program som vi intresserat oss för återfinns två 

övergripande, politiska mål: att “Vi ska fortsätta vara en ledande miljökommun”, samt 

“Ett sammanhållet Växjö”. Dessa övergripande, närmast visionära mål, kallar vi 

paraplymål för organisationen. För att nå dessa övergripande målen på miljöområdet, har 

det i det styrande miljöprogrammet tagits fram olika primärmål med tillhörande mätbara 

delmål vilka har en vägvisande effekt på organisationens verksamhet. Även i 

mångfaldsprogrammet återfinns organisatoriska delmål med samma tilltänkta effekt. Här 

finns dock bara ett primärmål och delmålen är färre. 

 

4.4 Losskoppling 

Det finns en inbyggd konflikt i institutionaliserade organisationer mellan effektivitetens 

logik och de ceremoniella kategoriska regler som uppstår i den institutionaliserande 

processen (Meyer & Rowan, 1977: 355). Bland annat producerar omgivningen 

inkonsekventa myter, vilka organisationer som söker externt stöd inkorporerar. Till 
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exempel kan olika professioner med överlappande jurisdiktioner anställas. Konsekvensen 

av denna konflikt blir att organisationen måste brottas med att länka kraven från 

ceremoniella element med praktiska aktiviteter, och att länka motsägelsefulla 

ceremoniella beståndsdelar med varandra (ibid.). En lösning på detta problem kan vi 

utifrån vår studie förstå med hjälp av begreppet losskoppling vilket bland annat innebär 

att undvika att integrera vissa program i verksamheten, samt att översyn, inspektion och 

utvärdering av verksamheten blir ceremoniell (ibid.). Alltså målen frånkopplas 

aktiviteterna, och organisationens formella struktur. Det analytiska verktyget 

losskoppling kan hjälpa oss förstå relationen mellan vårt falls delmål och praktiker. 

 

4.5 Den korta versionen 

Utifrån den nyinstitutionella organisationsteorin tar vi fasta på att det finns efterliknade 

mekanismer som anpassar organisationen efter omgivningens förväntningar. 

Mekanismerna kan i vårt fall antingen vara imiterande eller tvingande. Att se miljö- och 

mångfaldsprogrammen som produkter av tvingande eller imiterande isomorfism kan 

hjälpa oss att sätta dem i ett organisatoriskt sammanhang, där de fungerar som 

verksamhetslegitimerande. Vi menar att utforma sina program och mål så att de stämmer 

överens med lagar och regler, samt efterliknar andra organisationers program, skapar 

legitimitet hos programmets mål och de praktiker det genererar. De praktiker som skapas 

i relation till programmens delmål kan då också ses som produkter av anpassning och 

efterlikning, eftersom de ger uttryck för vad organisationen faktiskt gör för att nå ett mål. 

Det är då dessa praktiker som utvärderas av omgivningen och därmed kan de skapa den 

legitimitet organisationen söker. 

 

Med hjälp av begreppet losskoppling kan vi förstå att praktikerna inte alltid har en stark 

koppling till de mål som vill uppnås, utan ibland kan det finnas enbart ett symboliskt band 

mellan dem. Det symboliska bandet fungerar fortfarande legitimerade så länge det är 

baserat på en myt om sambandet mellan mål och praktik. Detta kan hjälpa oss förstå 

varför vissa delmål genererar tillsynes symboliska praktiker medan andra generar 

instrumentella praktiker. Med instrumentella praktiker menar vi exempelvis att köpa in 

elbilar för att minska utsläppen av fossila bränslen. Symboliska praktiker menar vi 

exempelvis kan vara att utbilda personal i en specifik fråga för att skapa en förändring i 

verksamheten. Det är dock inte säkert att utbildningen skapar någon förändring.  
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5 Studieprocessen 
I detta kapitel redogör vi för hur vi har gått till väga för att få våra frågeställningar 

besvarade. I all forskning är det viktigt att göra etiska överväganden, vi inleder således 

avsnittet med att presentera på vilket sätt vi har tagit hänsyn till de etiska principerna. 

Sedan reflekterar vi över studiens urval, därefter beskrivs hur vi praktiskt genomfört 

studien. Kapitlet avslutas med en redogörelse för bearbetning av empiri samt en 

metoddiskussion.  

 

Under planeringen med studien är det viktigt att utifrån syfte och frågeställningar, 

bestämma vilken eller vilka metoder som ska användas för att samla in relevant empiri 

(Leppänen, 2013:286). Efter att vi formulerat vårt övergripande syfte och 

problemformulering funderade vi sålunda över, vilken typ av empiriska data som är 

lämpad för att få våra frågeställningar besvarade. Eftersom vi tidigare upptäckt att miljö- 

och mångfaldsprogrammen i Växjö kommun skiljer sig åt i sin utformning, var den 

sociala miljön för studien redan given. Med utgångspunkt i organisationen började vi 

således fundera över hur vi vidare skulle gå tillväga. I relation till studiens syfte fann vi 

semistrukturerade intervjuer och dokumentanalyser som fördelaktiga tillvägagångssätt 

för att samla in relevant empiri. Genom intervjuerna fick vi information om hur 

kommunen arbetar efter miljö- och mångfaldsprogrammens mål, samt informanternas 

uppfattningar om de båda programmen och dess mål. Genom att själva läsa programmen 

skapade vi oss en egen uppfattning om dem, samt fick en förståelse för det som sades om 

dem under intervjuerna. Denna data var viktig för att förstå relationen mellan 

organisationens mål och praktiker då den gav väl utvecklade beskrivningar av hur 

organisationens verksamhet fungerar, något som inte hade kunnat mätas med hjälp av 

siffror. 

 

Dalen (2013:11) beskriver att ändamålet med en intervju är att, frambringa träffande och 

beskrivande information om hur individer upplever olika sidor av den situation de 

befinner sig inom. Beskrivningen går i samma riktning som vår ambition att få ta del av 

informanternas egna uppfattningar och erfarenheter om kommunorganisationens två 

styrande program för miljö och mångfald. Dokumentanalysen innebar för oss analys av 

diverse dokument tillhörande organisationen. Den gav oss bakomliggande kunskap om 

varför och av vem förslag hade framförts, samt hur de genomförts. 
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5.1 Etiska överväganden 

Kravet att etiskt pröva forskning som avser människor finns lagstadgat i Sverige sedan 

2004 (Dalen, 2013). Etikprövningslagen omfattar dock inte uppsatser, men det innebär 

inte att vi inte har tagit Vetenskapsrådets forskningsetiska principer i beaktande vid 

genomförandet av denna studie (Vetenskapsrådet, 2002). Principerna har snarare varit 

högst närvarande under hela processen. 

 

De forskningsetiska principerna tar sin utgångspunkt i individskyddskravet som syftar till 

att forskning inte ska skapa några negativa följder för de som omfattas av den. Det måste 

dock alltid ställas mot forskningskravet – alltså kravet att bedriva samhällsnyttig 

forskning (Vetenskapsrådet, 2002). Vi anser att vårt syfte och frågeställningar inte är av 

ett känsligt slag, men eftersom vår fråga skulle kunna uppfattas som kritik mot den 

kommunorganisation som varit vårt fall och de styrande programmen vi har undersökt, 

har det för oss varit särskilt viktigt att säkra informanternas anonymitet och 

sekretessbehandla de uppgifter som lämnades under intervjuerna så att de inte kan spåras 

till personerna i fråga (Dalen, 2013). 

 

Vid första kontakten med informanterna, vilken skedde via e-post, informerade vi om 

studiens övergripande syfte och bad dem ställa upp på en intervju. Enbart två av de 

personer vi var i kontakt med från början, avböjde vår förfrågan, de övriga ställde upp 

självmant. Vid varje intervjusituation förtydligade vi för informanterna vad vi avsåg att 

undersöka och att vi endast ämnade använda det insamlade materialet till studiens 

ändamål. Informanterna blev också upplysta om att det var frivilligt att besvara frågorna 

och att de i efterhand kunde avbryta sin medverkan om de önskade. Därmed har vi 

förhållit oss till vetenskapsrådets etiska principer (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

5.2 Var, vem och vilka? 

En central fråga vi ställde oss inför val av informanter var, vem eller vilka individer 

besitter den kunskap vi behöver för vår studie? Svaret fann vi i studiens 

problemformulering, som blev vägledande för vem, och vilka grupper av personer inom 

den offentliga organisationen som för oss blev intressanta att intervjua. Valet av Växjö 

kommun var som tidigare nämnt för oss redan givet och kan därför betraktas som den 

sociala miljö, där det vi var intresserade av att undersöka fanns eller kunde förekomma 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2014). Det går att ställa sig frågande till om man ska 
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studera en social miljö eller flera? Svaret på frågan är inte helt enkel, men likt det 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2014) beskriver finns en fördel med att studera en viss 

specifik miljö, då det kan bidra till en viss kontinuitet i studien. Kontinuiteteten skapades 

både av att informanterna kunde berätta om samma program och dess mål, samt av att 

intervjuerna kunde ske i en tät följd. 

 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar ansåg vi det lämpligt att intervjua personer som 

verkar inom Växjö kommun. Ambitionen var att ta kontakt med några av de personer som 

varit med och tagit fram målen, de som beslutat över dem samt de som arbetar med att 

verkställa dem. Vi använde oss utav snöbollsurval (Dalen, 2013) där vi genom att ta 

kontakt med några för oss tidigare kända personer, som både har erfarenhet, kännedom 

och intressanta upplysningar för vår studie, slussade oss vidare till andra nyckelpersoner 

inom organisationen. Efter några intervjuer framgick även av några informanter 

återkommande förslag på personer som för oss kunde vara intressanta att intervjua, detta 

medförde att vi tog kontakt med dem om vi kände att vi var i behov av mer information. 

Förfarandet möjliggjorde sammanlagt elva intervjuer varav två var med politiker, fem 

med chefer och fyra med tjänstepersoner. Antalet informanter var inte förutbestämt, vi 

hade till en början inte fastställt hur många vi skulle intervjua. Vår strategi var som 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2014:44) beskriver, att varva analys och intervjuer för 

att på så sätt komma fram till vem eller vilka, vi i fortsättningen var i behov av att 

intervjua. Att antalet informanter stannade vid elva kan förklaras med att vi upplevde att 

vi uppnått någon form av empirisk mättnad (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2014). 

 

Vi strävade efter att få en så stor variation av informanter som möjligt genom att söka 

kontakt med representanter från olika förvaltningar och nämnder. Detta då vi såg ett värde 

i att få ta del av olika aspekter av mångfald- och miljöprogrammet och för att få en så stor 

variation i materialet som möjligt. Därför intervjuades både politiker, chefer och 

tjänstepersoner. Politikerna intervjuades för att ge ett medborgar- och ideologiskt 

perspektiv, det vill säga för att förstå verksamheten och dess ledning men också för att få 

insikt om politikernas förhållningssätt till de olika programmen. Chefer och 

tjänstepersoner intervjuades eftersom de i huvudsak förfogar över 

verksamhetsperspektivet. 
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5.3 Genomförande av intervjuerna 

Vi genomförde semistrukturerade intervjuer vilket kräver relativt utarbetade 

intervjuguider med centrala teman och tillhörande frågor för att täcka studiens viktigaste 

områden (Dalen, 2013:31). Intervjuguidens funktion handlar i huvudsak om att omsätta 

studiens övergripande problemställningar till konkreta teman med underliggande frågor 

(Dalen, 2013). Vi utarbetade tämligen omfattande intervjuguider (se Bilaga A, B och C) 

för att vi inte skulle styra samtalet utan låta informanterna tala fritt. Guiderna fungerade 

som stöd för oss under samtalen och medförde att vi kunde ha relativt öppna samtal med 

våra informanter samtidigt som vi fångade upp en stor bredd av uppfattningar och 

erfarenheter. 

 

Vi valde att konstruera tre olika intervjuguider som anpassades till informanternas 

position i organisationen. Repstad (2010) beskriver att det kan bli aktuellt att anpassa 

intervjuguiden beroende på vem man pratar med. Vi författade således en intervjuguide 

som var riktad mot en person i chefsposition, en i tjänstemannaposition samt en som vi 

använde under samtal med politiker. Genom denna metod kunde vi ställa riktade frågor 

som var relevanta för vårt syfte och därmed även få in olika perspektiv från de olika 

positionerna i kommunorganisationen. Enligt Repstad (2010) har inte alla aktörer samma 

förutsättningar att lämna information om en och samma fråga. Beskrivningen stämmer 

väl överens med vårt syfte med att ha tre olika guider. Vi kunde förslagsvis ställa fler 

frågor till en chef eller tjänsteperson om hur de praktiskt arbetar för att verkställa de mål 

som framgår i de styrande programmen, till skillnad från politiker där vi kunde ställa mer 

frågor om hur beslutsprocessen sett ut. Intervjuguiderna reviderades en hel del under 

arbetets gång, efterhand reflekterade vi över att vissa frågor fungerade bättre än andra. 

De frågor som fungerade mindre bra togs då bort. 

 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2014) understryker att det är viktigt att den som 

intervjuar har vissa baskunskaper och en förförståelse om ämnet som intervjun handlar 

om. Detta kan vara av särskild vikt när man gör intervjuer med personer i ledande 

positioner, då det ger en större chans att få ut unik information under intervjun. Vi gjorde 

dokumentanalyser både inför och efter intervjuerna där vi läste och reflekterade över de 

protokoll, dokument, budget, årsredovisningar och beslut som är kopplade till Växjö 

kommuns miljö- och mångfaldsprogram. Vår ambition var att vara någorlunda pålästa 

och samla information om hur mångfald- och miljöprogrammet uppstod och varför. 
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Materialet fick vi tillgång till via webbplatsen för Växjö kommun, samt i mailkontakt 

med kommunkansliet. 

 

Inför intervjuerna förberedde vi informanterna med ett e-postmeddelande där vi kort 

informerade om studiens syfte samt erbjöd dem välja plats för genomförande av intervjun. 

Samtliga informanter valde att bjuda in oss till deras arbetsplats, vi godtog det eftersom 

vi är medvetna om att framför allt chefer och politiker kan ha svårt att komma från 

arbetsplatsen. Vad innebär det för intervjusituationen? Enligt Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne (2014:45) finns det en risk att de som intervjuas på arbetsplatsen börjar uttrycka 

andra saker om sig själva eller det hen tycker för att framstå som en god medarbetare eller 

chef. Denna reflektion menar vi, ställde högre krav på oss att vara objektiva under 

analysarbetet. Under genomförandet av intervjuerna har vi båda medverkat. Vi valde att 

inte förutbestämma någon särskild strategi inför intervjuerna utan kom överens om att en 

av oss inleder och att vi därefter varvar mellan frågor och följdfrågor efterhand som vi 

uppfattar det som sägs. Detta tillvägagångssätt fungerade bra för oss då vi vanligen tog 

fasta på olika saker. Att vi båda var närvarande under intervjuerna upplevdes således som 

en fördel genom att vi ofta kompletterade varandra under intervjusituationen. Vi upplevde 

också att informanterna uppskattade att vi båda var aktiva under samtalet. Frågorna 

tillhörande intervjuguiden bockades av efter hand som vi berört dem. Det innebar att vi 

ibland fick svar på frågor utan att ställa dem.  

 

För att få med informantens egna ord och formuleringar, spelades intervjuerna in med 

inspelningsfunktionen på våra telefoner. Att båda spelade in intervjuerna såg vi som 

trygghet i fall någon inspelning av någon anledning skulle försvinna eller fallera. Det var 

också fördelaktigt i den mån allt fokus kunde läggas på informanten och det som sades 

under samtalet. I de fall vi förde anteckningar under intervjun var när vi, upptäckte något 

som vi senare ville återkomma till eller om det uppkom några övriga funderingar om 

något som sades. Tiden för intervjuerna varierade, men låg oftast mellan fyrtiofem 

minuter, till en timme. 

 

5.4 Bearbetning av empiri 

Vi valde att transkribera inspelningarna av respektive intervju efter hand som vi 

genomfört dem då intrycken fortfarande låg färska i minnet. Dalen (2013:69) påtalar att 

det finns en fördel med att skriva ut intervjuerna omedelbart efter att ha genomfört dem 
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då det möjliggör att få bästa möjliga utsagor av vad informanterna faktiskt har uttalat. 

Efter att vi transkriberat inspelningen analyserade vi materialet för att i tid upptäcka 

sådant vi ville fråga mer om. Att varva intervjuer och analys medförde att vi inför 

nästkommande intervjuer kunde ställa frågor om sådant vi var intresserade av att veta mer 

om eller om vi behövde komplettera några svar som vi tidigare fått. Detta var en fördel i 

den mån vi därefter kunde bestämma vem eller vilka informanter av dem som tidigare 

föreslagits, vi fortsättningsvis behövde intervjua. Förfarandet gav oss även ett unikt sätt 

att bekanta oss med den empiri vi hade samlat in. 

 

Efter att transkribering av alla intervjuerna genomförts, påbörjade vi arbetet med 

bearbetningen och organiseringen av det insamlade materialet. Vi påbörjade sorteringen 

med utgångspunkt i intervjuguiderna och försökte utifrån den skapa oss en omfattande 

förståelse över informanternas utsagor. Vad var det egentligen informanterna hade 

uttryckt och hur kunde vi förstå det i relation till våra frågor? Vi läste om och om igen för 

att bekanta oss med den insamlade empirin och för att kunna dela upp och organisera det. 

Sorteringen medförde att vi kunde upptäcka mönster, uppfattningar och erfarenheter som 

skiljde sig åt. Med hjälp av dessa övergripande likheter och skillnader skapade vi olika 

teman som vi färglade och sorterade in tillhörande utsagor under. Genom att vissa utsagor 

sorterades, reducerades även en hel del empiri genom att vissa delar valdes bort. De delar 

som presenteras av intervjun är de som var relevanta och det vi ville belysa i relation till 

vårt syfte. Avsikten med att reducera material är i huvudsak att, skapa en god 

representation av materialet så att de kan återges på ett selektivt men ändå rättvisande sätt 

(Dalen, 2013:202). 

 

Efter sorteringen och reduceringen inleddes analys- och tolkningsarbetet. De teman vi 

skapade under sorteringen av materialet blev vägledande för att förstå innehållet på en 

mer analyserande och teoretisk nivå. Dalen (2013:72) understryker att analysprocessen är 

tänkt att ge de konkreta utsagorna en teoretisk anknytning, vilket sker när vi tolkar 

uttrycken och sätter in dem i en teoretisk ram. Detta är något vi kommer göra under 

följande kapitel.  

 

Arbetsprocessen för analys och tolkningsarbetet genomförde vi enligt Beckers (2008) 

rekommendation genom att göra en sanningstabell (se Bilaga D). Utefter de 

målegenskaper som våra informanter lyfte som viktiga för att uppnå målen skapade vi en 



  
 

20 

sanningstabell där vi förde in de olika egenskaperna vi funnit. Med hjälp av detta kunde 

vi hitta de kombinationer av egenskaper som tillsammans fick de utfall vi var ute efter att 

förstå. Enligt Becker (2008:178) rymmer sanningstabeller alla tänkbara kombinationer av 

en särskild samling egenskaper för att skapa typer. Vi kunde genom sanningstabellen hitta 

olika kombinationer av målegenskaper vilka ledde till olika relationer mellan mål och 

praktiker. Även sanningstabellen reducerades genom att rader med kombinationer som 

inte stämde överens med några av målen, togs bort.  

 

5.5 Metodologiska reflektioner 

I följande avsnitt diskuteras valet av metod. Vi lyfter för detta genomförande, tre relevanta 

punkter: informanternas anonymitet, intervjusituationen och metodvalet, vilka vi finner 

ett värde i att reflektera över dem. 

 

5.5.1 Informanternas anonymitet 

Fangen (2013:73) beskriver att i den bästa av världar kommer författaren av studien tidigt 

i kontakt med personer som är centrala för den grupp eller den miljö som är föremål för 

studien. Genom denna centrala person kan sedan kontakt med andra centrala personer 

inom organisationen förmedlas. Vi fick tillträde till studiens sociala miljö samt våra 

informanter genom några så kallade portvakter (Fangen, 2013). Portvakterna var personer 

vi kände sedan tidigare. Vi har i efterhand funderat över vad det kan ha haft för betydelse 

för studien, och då framför allt för anonymiteten för de informanter som vi genom andra 

kunde komma i kontakt med. Som tidigare nämnt anser vi att studien inte är av vidare 

känsligt slag, vi menar att varken miljö- eller mångfaldsprogrammet utgör något intrång 

på informanternas personliga karaktär. Utifrån syftet var vi snarare intresserade av att 

skapa en förståelse för de styrande programmens mål och praktiker, vilka är kopplade till 

själva organisationen och inte personerna i fråga.  

 

En annan förklaring till varför vi inte upplever vår studie vara av känsligt slag, är för att 

flertalet av informanterna haft en positiv inställning till att vi valt att undersöka just detta, 

varpå flera av dem uttryckte att de inte var i behov av anonymitet. Kanske beror det på 

att det är en resursstark organisation vi undersökt och resursstarka personer? Vi finner 

dock ändå ett behov av att lyfta diskussionen då vi tror att det finns en risk att studien 

uppfattas som en kritik gentemot Växjö kommuns mångfald- och miljöprogram. Det har 

därför varit särskilt viktigt för oss att i studiens analys vara noga med att säkra 
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informanternas anonymitet. Därav har vissa citat presenterats i löpande text i vårt analys- 

och resultatkapitel och en del av de citat som återfinns korrigerats genom att namn på 

exempelvis förvaltningar och personer har tagit bort eller ändrats. Vi har däremot valt att 

inte anonymisera organisationen Växjö kommun i studien då de styrande programmen vi 

utgår ifrån och beskriver är offentliga dokument, och dessutom var de för resultatets skull 

viktiga att kunna beskriva mer detaljerat än vad som varit möjligt om de tagits ur sitt 

organisatoriska sammanhang. 

 

5.5.2 Intervjusituationen 

Vi upplevde att det var svårt att styra intervjuerna då informanterna ofta ”tog över” 

samtalet. De gav i de flesta fall, väldigt långa och uttömmande svar. Svaren var högst 

relevanta i förhållande till vårt syfte, trots det upplevde vi en del gånger att det i vissa 

situationer var svårt att avbryta för följdfrågor eller komma till tals och ”kontrollera” 

intervjusituationen, vilket under intervjusituationen kunde kännas frustrerande. Vi har i 

efterhand reflekterat över om intervjusituationen som ovan beskrivits kunde bero på vår 

underordnade position i relation till informanternas? Fangen (2013:159) beskriver att 

relationen mellan dig och informanten präglas av strukturella skillnader mellan dig och 

dem. Ålder kan ha varit en avgörande strukturell skillnad i vårt fall då vi är yngre än 

samtliga informanter. Även informanternas starka positioner inom denna resursstarka 

organisation kan ha påverkat varför vi upplevde att vi ibland var i “underläge”. Men då 

informanterna gav relevanta svar i förhållande till vårt syfte ser vi det i efterhand inte som 

något problematiskt eftersom vi fick våra frågeställningar besvarade, och därmed har 

resultatet inte påverkats. 

 

5.5.3 Annan metod, samma resultat? 

Vi finner också ett värde i att reflektera över om vi hade fått ett annat resultat om vi valt 

ett annat tillvägagångssätt. Repstad (2010) beskriver att det är fördelaktigt med en 

kvantitativ ansats när målen för en organisation är tydliga och av begränsat slag då 

resultaten i de fallen blir lätta att mäta med hjälp av kvantitativa mått. I de fall målen för 

en organisation är vagt sammansatta, växlande eller då det finns ett större avstånd mellan 

offentliga mål för särskilda praktiker och de mål som konkret styr deltagarnas praktiker 

behövs en annan typ av genomförande. Är fallet som beskrivet, kommer en del av de 

konkreta målen och eventuellt målkonflikter att utgöra en del av själva studien. För att få 

ut sådan unik information måste författaren till studien komma nära miljön och prata med 
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de personer som berörs av den, vilket innebär att det krävs mer än att enbart mäta. Vi kan 

förstå Repstads (2010:27) reflektion utifrån vårt syfte, eftersom vi tidigare upptäckt att 

målen i mångfaldsprogrammet var mer abstrakt formulerade än vad de var i 

miljöprogrammet, såg vi intervjuer som fördelaktiga för att få ut mer unik information 

om hur dessa skillnader kan förstås. Vi anser därmed att en kvantitativ ansats inte hade 

varit fördelaktigt i vårt fall då det inte hade genererat det vi var ute efter att förstå. Vi kan 

däremot tänka oss att en kombination av intervjuer och enkäter hade bidragit till bredare 

underlag för vår empiri och en säkrare grund för själva tolkningen av problemet. Det finns 

dock en risk att den stora mängden av material blir ohanterlig och tidskrävande (Repstad, 

2010:28). Vi menar att vi med vårt tidsspann för studien inte hade hunnit kombinera dessa 

metoder, men utesluter inte att överväga det inför kommande studier. 
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6 Organisatoriska mål och praktiker 

I detta kapitel presenteras och analyseras uppsatsen viktigaste resultat. Det första avsnittet 

beskriver de organisatoriska mål som finns i Växjö kommuns miljö- och 

mångfaldsprogram. Avsnittet avser att peka ut olika målegenskaper. Målegenskaperna är 

i detta fall empiriska, men längre fram i kapitlet får de analytisk relevans då olika typer 

av mål skapas efter målegenskaperna. Målegenskaperna verkar ha betydelse för de 

praktiker som skapas i relation till miljö- och mångfaldsprogrammens primärmål och 

delmål. Relationen mellan delmål och praktiker är det viktigaste av uppsatsens resultat. 

Den beskriver hur delmålen på olika sätt kopplas till organisatoriska praktiker och 

förklarar kopplingarna med hjälp av målegenskaperna. I vissa fall visar sig kopplingarna 

starka, i andra fall är de svaga eller närmast obefintliga. Kopplingarna kan även vara 

tydliga eller otydliga. I de fall de är otydliga är det svårt att bedöma ifall praktiker har 

genererats av delmålen eller inte. 

 

6.1 Primärmål och delmål 

Både Växjö kommuns miljö- och mångfaldsprogram (Växjö kommun, 2014; Växjö 

kommun, 2015b) bygger på övergripande, närmast visionära paraplymål. I 

miljöprogrammet är paraplymålet att ”Vara en ledande miljökommun” indelat i tre olika 

målområden. Det första målområdet är ”Leva livet”, vilket i sin tur är indelat i ett 

primärmål för konsumtion, ett för avfall och ett för miljötillsyn. Till de tre primärmålen 

finns det tio delmål, vilka går under rubriken ”Mätbara mål för att Leva livet”. På liknande 

sätt är även de två följande målområdena, ”Vår natur” och ”Fossilbränslefritt Växjö” 

nedbrutna i totalt sex olika primärmål med 20 tillhörande delmål. Vi kommer senare i 

detta avsnitt, samt i kommande avsnitt redogöra för de olika delmålen utifrån de 

målegenskaper som verkar ha betydelse för de praktiker delmålen skapar. De praktiker 

som är kopplade till miljöprogrammets delmål är oftast instrumentella. Med 

instrumentella praktiker menar vi här praktiska, konkreta åtaganden. Exempel på sådana 

presenteras i avsnittet om relationen mellan delmål och praktiker. 

 

Mångfaldsprogrammet skiljer sig från miljöprogrammets utformning på flera sätt. Det 

utgår från olika perspektiv istället för från olika målområden. Det första perspektivet är 

samhällsperspektivet, det andra är verksamhetsperspektivet och det tredje är 

medarbetarperspektivet. Mångfaldsprogrammets övergripande paraplymål är “Ett 
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sammanhållet Växjö”, det är i sin tur inte operationaliserat i olika primärmål för varje 

perspektiv. Perspektiven är istället indelade i vad som beskrivs som effektmål och 

nyckeltal vilka i uppsatsen behandlas som delmål för mångfaldprogrammets primärmål. 

Det som här tolkas som mångfaldsprogrammets primärmål är programmets underrubrik 

”Lika värde, rättigheter och möjligheter för alla Växjöbor”. 

 

 

6.2 Målegenskaper 

I texten ovan beskrivs de olika programmen utifrån de skillnader och likheter som finns 

vid en första anblick av dem. I detta avsnitt tolkas dessa skillnader tillsammans med andra 

empiriska observationer, vilka gjorts i samband med intervjuer med kommunalt anställda 

personer. Utifrån tolkningarna går det att med hjälp av en sanningstabell (se Bilaga D) 

urskilja fem olika egenskaper hos målen som verkar påverka kopplingen mellan mål och 

praktik. De fem olika målegenskaperna är: mätbarhet, resurser, tydligt ägarskap, 

personliga intressen och konkrethet. I följande avsnitt presenteras dessa var för sig.  

 

6.2.1 Mätbarhet 

Redan i ett av de föregående avsnitten introducerades ett begrepp som visat sig vara 

centralt för våra informanters beskrivningar av miljö- och mångfaldsprogrammen – 

mätbarhet. Detta är den första av de fem målegenskaperna som visat sig ha betydelse för 

relationen mellan mål och praktiker. Följande citat beskriver hur informanterna jämför 

miljöprogrammets delmål med mångfaldsprogrammets delmål:  

 

“Miljöprogrammet är väldigt detaljstyrt det ska man säga och det är en framgångsfaktor 

att man från början sätter sådana skarpa och mätbara mål”. (Peter) 

 

“Om man tittar på de jämställdhetspolitiska målen jämfört med miljömålen till exempel 

är de dag och natt i fråga om indikatorer och uppföljningsmekanismer och annat, det är 

ju otroligt mycket lättare att räkna och mäta till exempel”. (Erika). 

 

“Ja det ställer större krav på de enskilda arbetsgrupperna och förvaltningarna att peka ut 

mål när det gäller mångfald. Frånsett de här som gäller oss anställda är det lättare när det 

handlar om miljöprogrammet... det är så tydligt och det skulle nog vara önskvärt att vi i 

övriga program kom närmare de sättet att formulera mål för alla vill ha resultat, det är ju 
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de det ska generera inte…bara prat. Utan resultat. Och då behöver man mätpunkter som 

är säkra och stabila och ett arbetssätt som kvalitetssäkrar vägen dit. Så att de blir ja 

uppföljningsbart och tydligt”.  (Peter) 

 

Att delmålen är mätbara anses alltså av våra informanter vara en positiv egenskap då de, 

som en annan informant uttryckte det “sporrar personer i verksamheten att vilja uppnå 

dem”. Mätbart betyder i detta fall att det på ett numeriskt sätt ska gå att urskilja de 

skillnader som insatser för målet genererar. Till exempel finns det för primärmålet 

”Vatten” ett delmål som säger följande: I Växjö kommun ska minst 5000 

avloppsanläggningar ha godtagbar rening senast år 2020. Så länge ordet ”godtagbar” har 

en tydlig definition i relation till detta delmål, menar vi att detta är ett mätbart mål då det 

går att räkna på om antalet 5000 har nåtts eller inte tills år 2020. Ett av 

mångfaldsprogrammets delmål som saknar egenskapen mätbarhet handlar om att bejaka 

mångfald vid rekrytering. En av våra informanter uttryckte följande om detta: 

 

“För här står det till exempel ”bejaka mångfaldsperspektivet vid rekrytering”, jättebra och 

jätteviktigt, men det är ingen som kommer fråga mig när jag har rekryterat ” har ni bejakat 

mångfaldsperspektivet?” Och eftersom ingen frågar då spelar det ju heller ingen roll.” 

(Lena) 

 

Informanternas egna observationer av att mätbarhet spelar roll för om och i så fall vilka 

praktiker ett mål genererar, och relationen dem emellan stämmer väl överens med andra 

empiriska observationer vilka detta resultat bygger på. Nedan följer en annan 

målegenskap som informanterna själva uppmärksammat, och som har visat sig påverka 

relationen mellan mål och praktiker. 

 

6.2.2 Resurssatt 

Den andra målegenskapen, vilken i detta fall står i nära relation till 

mätbarhetsegenskapen, är om målet är resurssatt eller inte. Ordet resurssatt syftar här till, 

om målet finns med i kommunens övergripande budget eller inte (Växjö kommun, 

2015a). Av Växjö kommuns miljödelmål fanns 30 av 30 mål med i den övergripande 

kommunbudgeten för år 2016. De presenteras som ”verksamhetsmål för god ekonomisk 

hushållning” under den del i budgeten som hanterar miljö, trafik och energi. I den del av 

budgeten som handlar om demokrati och mångfald finns år 2016 sex verksamhetsmål för 
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god ekonomisk hushållning. Samma sex verksamhetsmål finns även presenterade, ibland 

med en annorlunda formulering, som antingen effektmål eller nyckeltal i 

mångfaldsprogrammet. De motsvarar alltså sex av de 26 delmål från 

mångfaldprogrammet vilka här undersöks. Resurssättningens betydelse för målen 

uttrycktes som följande av två informanter: 

 

”Ja, det som var tydligast var ju att det [miljömålen] var en väldigt tydlig del i vår budget. 

Där fanns ju nästan, de flesta målen med liksom, uttalade. Så på så sätt har den ju varit 

väldigt styrande på många sätt i hur vår budget har fått se ut under alla de här åren”. 

(Mona) 

 

”Men jag tror att nyckeln för att det ska bli någon liksom kraft i sådan här, det är att man 

får in det i budgetprocesserna och kopplar det till någon typ av kvalititetstänk”. (Andreas) 

 

I fallet ovan handlade det om internbudgeten för den förvaltning Mona arbetar på i vilken 

flera av delmålen för miljö finns nedbrutna till förutom mätbara delmål, även 

verksamhetsmål och tillhörande strategier1. I samma internbudget finns även 

mångfaldsmål för god ekonomisk hushållning. Dessa är dock inte lika specifikt anknutna 

till förvaltningens verksamhet som miljömålen då Monas förvaltning inte inte står som 

tydlig ”ägare” för något av mångfaldsdelmålen, men däremot gör det för vissa 

miljödelmål. Ägarskapets betydelse förklaras i härefter. 

 

6.2.3 Tydligt ägarskap 

Ovan beskrevs två av de fem målegenskaper vilka används för att förstå relationen mellan 

delmål och praktiker. Den tredje egenskapen som identifierats är tydligt ägarskap. Flera 

av informanterna nämnde att det krävs en utpekad ansvarig för att ett delmål ska 

uppfyllas, annars menade de, är det lätt att målet faller mellan stolarna. Matmålet som 

Lena tar upp som exempel är miljömål 1 i miljöprogrammet. Målet är att minst 80% av 

de totala livsmedelsinköpen i de kommunala köken ska vara ekologiska och/eller 

närproducerade år 2020 (Växjö kommun, 2014).  

 

                                                 
1 För att säkerställa Monas anonymitet refereras inte till den specifika förvaltningens internbudget. Alla 

Växjö kommuns interna budgetar är offentliga handlingar vilka finns att hämta på www.vaxjo.se 

http://www.vaxjo.se/
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” Det finns en struktur som i teorin är ganska enkel och ganska tydlig men i praktiken så 

är det inte alltid så självklart. Och då ser man ganska lätt att ett sånt mål som matmålet 

då är det lättare att få genomslag än med ett sånt här mål som blir liksom lätt lite bara 

liggande och ingen riktigt känner ägarskap för det”. (Lena) 

 

“Det är ju att det har varit utpekade personer som haft ansvar för det [miljöprogrammet] 

och fått mandatet också. För det gäller ju liksom att få både mandat och tid att göra det, 

och man har faktiskt gjort en planering och att cheferna har stått bakom planeringen. Det 

måste finnas uttalade personer med ansvar och att de också får tiden”. (Eva) 

 

“Dels är det ju mätbart, dels är det ju en tydligare ansvarsfördelning kan jag känna, som 

man vinner på så att man kan lättare gå in och känna, okej jag jobbar ju på miljö och 

hälsa, vad är vi då ansvariga för”. (Lena) 

 

I citaten ovan jämför Eva och Lena miljöprogrammet med mångfaldsprogrammet. I 

miljöprogrammet står en eller flera förvaltningar och eller bolag som ansvariga för att 

uppfylla respektive delmål. I mångfaldsprogrammet står det att varje förvaltning och 

bolag ansvarar för att ta fram egna verksamhetsmål för mångfald. Tydligt ägarskap som 

en målegenskap definieras trots detta, som närvarande när en utpekad förvaltning eller ett 

utpekat bolag har huvudansvaret för delmålet. Målegenskapen tydligt ägarskap innebär 

med andra ord att målet endast har en utpekad ansvarig, och inte flera.  

 

6.2.4 Personligt intresse 

Precis som för den tredje målegenskapen, tydligt ägarskap, handlar den fjärde 

målegenskapen om hur individer förhåller sig till målen samt hur förhållningsättet 

påverkar målets relation till praktiker. Denna fjärde målegenskap kallas personliga 

intressen. Definitionen av egenskapen är att personliga intressen krävs för att driva 

arbetet mot måluppfyllelse. Det personliga intresset för målen har visat sig ha en betydelse 

för hur relationen mellan delmål och praktiker ter sig, framför allt i relation till abstrakta 

mål. Därför är det en analytiskt värdefull egenskap. Hur personligt intresse påverkar 

relationen mellan delmål och praktiker förklaras senare i detta kapitel. I följande avsnitt 

beskrivs vad som kännetecknar målegenskapen konkreta mål, samt dess motsats 

abstrakta mål. 
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6.2.5 Dikotoma målegenskaper: konkret och abstrakt 

För att lättare hålla isär målegenskapen konkret från sin motsats, kallas i detta fall inte 

dess motsats för avsaknad av konkrethet, utan för abstrakt. Ett konkret delmål ger svar på 

frågorna Vad? Hur? och När? Ett abstrakt delmål saknar helt enkelt den precision som 

dessa tre frågeord åstadkommer. När målegenskapen konkret infördes i sanningstabellen 

upptäcktes att majoriteten av miljömålen hamnade på en rad med den målegenskapen. De 

flesta mångfaldsmålen hamnade på en rad som saknar målegenskapen. Vad mer som 

kunde utläsas av detta var att, majoriteten av de delmål som skapar instrumentella 

praktiker är konkreta delmål. Det stämmer överens med vad Walter och Havens (1968) 

beskriver i sin organisationsstudie: måluppfyllelse maximeras i en organisation som 

sällan ersätter sina mål, och mål som är konkreta ersätts i mindre utsträckning. Det finns 

däremot i vårt fall två intressanta undantag. Två konkreta, resurssatta och mätbara 

miljömål har inte blivit uppfyllda enligt kommunens årsredovisning från 2016 (Växjö 

kommun, 2017). Även andra empiriska observationer vittnar om att delmålen inte har 

genererat några tydliga praktiska åtaganden. De två miljömålen är nummer 12 och 17. 

Miljömål 12 handlar om att minska den hårdgjorda ytan på industriområdet Västra Mark. 

Miljömål 17 beskriver att Växjös invånare ska ha närhet till parkområden. 

 

I kommande avsnitt där relationen mellan delmål och praktiker blir huvudfokus 

återkommer vi till en möjlig förklaring till denna, och flera andra variationer av relationer 

mellan delmålens egenskaper och de praktiker de frambringar. 

 

6.3 Relationer mellan delmål och praktiker 

Det föregående avsnittet avsåg beskriva de olika kombinationer av målegenskaper som 

kan påverka kopplingen mellan Växjö kommunorganisations delmål för miljö samt 

mångfald, och vilka praktiker de genererar. I följande avsnitt förklaras hur de olika 

målegenskaperna i kombination med varandra påverkar om delmålen genererar praktiker 

eller inte, och hur stark kopplingen mellan mål och praktik i så fall är. Kopplingen kan 

antingen vara stark, svag eller närmast obefintlig. När kopplingen är svag visar det sig att 

instrumentella praktiker kan ersättas med symboliska praktiker. I flera fall är det svårt att 

bedöma om delmålen skapar praktiker eller inte. Därmed görs även skillnad på om målet 

har en tydlig eller otydlig koppling till en organisatorisk praktik.  
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6.3.1 Att kombinera mätbarhet med resurser 

Av den sanningstabell som skapades utifrån de empiriska observationerna framstod att 

mätbarhet ofta sammanföll med ett positivt utfall av praktiker. Det vill säga, alla de 

delmål vilka har en tydlig koppling till praktiker är mätbara. Men flera av de delmål som 

antingen inte genererar några praktiker eller de som är svårbedömda, är också mätbara 

delmål. Till exempel är ett av mångfaldsdelmålen att, det ska finnas ett ökat antal 

förvaltningar och bolag som redovisar kompetensutveckling inom 

antidiskriminieringsområdet. Förutsatt att det återigen finns en klar definition av vad som 

menas med ”antidiskrimineringsområdet”, och ett startvärde vilket ökningen ska ske 

utifrån, är detta mål fullt mätbart. Dock går det utifrån denna uppsats empiri inte att 

avgöra om delmålet skapar några praktiker eller inte. Oavsett verkar inte målegenskapen 

mätbarhet påverka om praktiker skapas eller inte i de fall den står enskilt. Däremot när 

målegenskapen mätbarhet finns i kombination med en eller flera andra målegenskaper 

verkar de tillsammans ha en betydelse. I de fall i sanningstabellen då mätbarheten 

kombinerades med målegenskapen resurssatt upptäcktes skillnader mellan utfallen om 

delmålen skapade praktiker eller inte. Flera av de delmål som både är mätbara och 

resursatta verkar ha en tydlig koppling till praktiker. 

 

Eftersom resurssatt avser ifall målet är kopplat till kommunens övergripande budget eller 

inte, innebär det att ett resurssatt och mätbart delmål även är uppföljningsbart. Även 

uppföljningsbarhet ansåg våra informanter driva på arbetet. Enligt Carina är det en viktig 

egenskap eftersom man inte vill få en ”röd gubbe” i årsredovisningen. En annan 

informant, Lena uttryckte det såhär:  

 

”Så att en mycket tydligare uppföljning tror jag för att individer ska få drivkraften, att få 

tala om att ja, det här har jag gjort. Då är det lite roligare att göra det. Eller kanske få 

skämmas lite om man inte har gjort det[...]” (Lena) 

 

I nästkommande avsnitt presenteras flera olika kombinationer av målegenskaper som 

förklaringar till när relationen mellan delmål och praktiker blir starka och ibland även 

tydliga. Därefter förklaras andra variationer av utfall som uppstår med 

egenskapskombinationerna och fokus förflyttas mot hur symboliska praktiker skapas. 
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6.3.2 Direkt koppling och målkonflikter 

Uppföljningsbarhet är alltså en kombination av de två målegenskaperna resurssatt och 

mätbarhet. Som tidigare beskrivit finns samtliga 30 miljömål från miljöprogrammet med 

i Växjö kommuns övergripande budget från 2016 och följs därmed också upp i 

årsredovisningen. För att förklara den starka koppling som dessa delmål har till praktiker 

följer några empiriska exempel nedan. Det första handlar om ett av de delmål som syftar 

till att göra kommunen fossilbränslefri. För att uppnå detta primära mål används fordon 

som drivs på el eller biobränsle.  

 

”Vi tankar inte bensin i våra bilar vi tankar diesel… eller diesel! Haha. Vi tankar etanol 

eller vi kör på elbilar. Och då blir det så superkonkret.” (John) 

 

Några andra exempel på praktiska och konkreta åtaganden som fötts ur miljöprogrammets 

delmål är att de inhandlar ekologiska produkter och använder sig av energisnål belysning. 

 

”… nu har vi handlat mat, varför har vi köpt så mycket skit som inte är ekologiskt? Jaha, 

säger folk, visst fan det skulle vi göra ja. Det är skitenkelt att göra det.” (John) 

 

“[...] typ såhär övergång till LED, då har vi gjort en insats på energiområdet, vi har ju 

jättemycket belysning, alltså alla elljusspår, alla fotbollsplaner, det är ändå stort liksom”. 

(Andreas) 

 

Citaten ovan beskriver hur uppföljningsbara och konkret utformade mål omsätts till 

instrumentella praktiker som kopplas samman med organisationens struktur på ett för 

informanterna logiskt sätt. Kopplingen mellan delmål och praktiker är i 

miljöprogrammets fall stark då delmålen direkt genererar för omgivningen synliga 

praktiker. Eftersom Växjö kommun, precis som många andra organisationer, kan bygga 

stabilitet och framgång på legitimitet från omgivningen (Meyer & Rowan, 1977), kan 

synliga praktiker vara viktiga för kommunen att framhålla. 

 

Utifrån sanningstabellen går det att utläsa att mångfaldsmålens länk till dess praktiker 

verkar svagare än miljöprogrammets då det finns färre exempel på praktiker med en direkt 

koppling till dess delmål. En förklaring kan alltså vara att, mångfaldsprogrammets delmål 

saknar uppföljningsbarhet eftersom enbart en liten del av dem finns med i Växjö 
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kommuns budget. Men det finns flera intressanta variationer av utfall från kombinationer 

av målegenskaper som i så fall borde frambringa praktiker men inte verkar ha gjort det. 

De två kanske tydligaste exemplen vi har av detta är miljödelmål 12 och miljödelmål 17 

vilka nämndes i föregående avsnitt. De båda är mätbara, resurssatta och faller inom den 

generella typen konkreta delmål. Men det finns ändå någonting som hindrar dem från att 

leda till måluppfyllande praktiker. En av våra informanter förklarade problemet följande: 

 

”[…] som vi har ju ett mål här om hårdgjord yta på Västra Mark, är ju en sådan här 

klassiker som ligger under vatten, ja, mål tolv ”den hårdgjorda ytan på västra mark ska 

minska”, och så har man tre huvudansvariga: kommunstyrelsen, tekniska nämnden och 

byggnadsnämnden. Den är ju jättesvår för en målsamordnade att verkligen jobba med. 

Och det finns en utpekad samordnare på tekniska men hon har inte befogenhet att liksom 

gå in och säga att nu måste stadsbyggnadskontoret ändra sig eller sådär. Här finns ju 

väldigt många aktörer som påverkar ju”. (Lena) 

 

Tydligt ägarskap är enligt Lena den målegenskap som saknas för att något verkligen ska 

ske. Eftersom tre olika nämnder är ansvariga för frågan är det svårare för målsamordnaren 

att driva på den, än om endast en nämnd eller förvaltning varit ansvarig. En annan av våra 

informanter hade en annan förklaring. 

 

”Den har ju sitt ursprung egentligen i översiktsplanen. […] Och det är väl där som då det 

stora problemet är.  Att man från andra håll inom kommunen inte är överens om att 

översiktsplanens ambition är realistisk, för man vill inte, varken från politiskt håll tror 

jag, eller från vissa tjänstemäns håll… för det handlar ju nog om att om någon vill bygga 

ut sin fastighet, och liksom mer permanenta sin verksamhet på Västra Mark, att man då 

ska säga nej, nej du ska inte göra det utan istället ska du försöka hitta en tomt någon 

annanstans. Det skulle kunna möjliggöra att den tomten där den här verksamheten ligger 

idag skulle kunna omvandlas till en bostad, och så skulle man kunna göra det mer grönt 

och sådär. Men det steget vågar man ju inte ta liksom. Utan man tycker då att det är viktigt 

med arbetstillfällen. Vi ska vara så positivt inställda till företagandet som det någonsin 

går och då ska vi liksom inte sätta käppar i hjulet och göra det krångligt för dem. Och så 

länge vi har den inställningen och det inte… så tror jag inte att det här kommer ske av sig 

självt. Utan någon gång måste man nog säga att ”nej, vi tror faktiskt att din verksamhet 

passar bättre borta i Öjaby” eller vad det nu skulle kunna tänkas vara. Men där är vi inte 
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riktigt än. Där tror jag inte vi som tjänstemän heller är helt överens hur vi ska bidra med 

den typen av frågor.” (Mona) 

 

Vad Mona beskriver är en målkonflikt där Växjö kommuns miljömål ställs mot det 

politiska ställningstagandet att som kommun verka för ett gott företagsklimat. 

Målkonflikter kan även vara en förklaring till varför delmål 17 inte uppfylldes enligt den 

senaste årsredovisningen. Enligt delmål 17, vill Växjö kommun att 95% av invånarna ska 

ha närhet till parkområde år 2020. Men behovet av fler bostäder verkar väga tyngre än 

detta delmål. Mona förklarade detta genom följande citat:  

 

”Ja… Man vill ju förtäta staden och då bygger man i folkets park och i den här regementes 

parken och man bygger i Arabyparken och sådär. Då är det bostäder som är viktigare än 

närheten till parkområden.” (Mona) 

 

Definitionen av “närhet till parkområde” är i miljömål 17, 300 meter. Under en intervju 

framgick det att, när en av våra informanter vid ett möte med politikerna presenterade 

resultatet av mätningarna av miljömål 17 som ej uppfyllda, ifrågasattes varför målet just 

var 300 meter. Politikerna menade att de skulle kunna ändra det till 400 meter istället. En 

annan informant berättade också hur delmål som visat sig vara svåra att mäta helt enkelt 

tagits bort från miljöprogrammet eller förändrats på grund av detta. Målen och 

programmen verkar därmed ibland anpassas för att kunna påvisa positiva effekter av 

organisationens praktiker. Detta är något som kan vara viktigt för att förstärka och 

bibehålla omgivningens legitimering av organisationens verksamhet (Meyer & Rowan, 

1977).  

 

I detta avsnitt redogjordes förklaringar för varför delmål kan ha en tydlig eller otydlig 

relation, eller en stark eller svag koppling till praktiker. Förklaringen gjordes med hjälp 

av olika kombinationer av de fem olika målegenskaperna. Även målkonflikter 

presenterades som en möjlig förklaring till varför några av delmålen i miljöprogrammet 

inte genererar några praktiker, trots att de är konkreta mål. Målkonflikter och andra typer 

av konflikter som skapas under arbetet med vissa mål försöker organisationer skydda sig 

mot. Detta är något som redogörs i kapitlets sista avsnitt. 
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6.3.3 Personliga intressen och abstrakta mål 

Tidigare har målegenskapen personliga intressen förklarats som att personliga intressen 

krävs för att driva arbetet mot måluppfyllelse. Denna målegenskap är framförallt 

framträdande hos mångfaldsmålen och intressant i kombination med egenskapen abstrakt. 

I tidigare forskning finns förklaringar för hur mål existerar i sinnet på någon eller flera 

individer i organisationen och därav uppstått (Gross, 1969). Därför finns ett värde i att 

göra skillnad på organisatoriska och privata mål (ibid.), eftersom de privata målen i en 

organisation är informella som vissa individer tagit fasta på. De organisatoriska målen är 

de formella, av organisationen uttalade målen vilka organisationen strävar efter att uppnå. 

Både miljödelmålen och mångfaldsdelmålen är formella organisatoriska mål då de är 

antagna av organisationens styrande ledning, kommunfullmäktige. Men vi upptäckte att 

mångfaldsdelmålen behandlas i organisationen trots detta närmast som personliga mål. 

De personliga målen drivs av egenskapen personliga intressen. Med andra ord blir den 

egenskapen relevant för att förstå relationen mellan flera av mångfaldsprogrammets 

delmål och dess praktiker. I citaten som följer beskriver två informanter hur de upplever 

att personliga intressen påverkar arbetet med delmålen för både mångfald och miljö. 

 

”Men miljön, alltså miljön har nog mer.... om jag ska vara ärlig när det gäller 

miljödiplomeringen så fanns ett mycket större intresse [än för mångfald]. Det var nog 

tiden som saknades mer att man kände att det var svårt att hinna med. Men där fanns 

liksom ett intresse att bli miljödiplomerad, tycker jag.” (John) 

 

”De här bitarna [mångfald] tror jag lätt människor prioriterar bort för man tycker att det 

inte är viktigt.” (Siv) 

 

John jämför i citatet miljöarbetet med hur de inom hans förvaltning har arbetat med 

mångfaldsprogrammet och menar att de inom miljö gjort mer än inom mångfald för att 

det fanns ett större intresse. Siv upplever att mångfalden prioriteras bort av de som inte 

tycker det är viktigt. På frågan om vad det är som drivit hennes enhets mångfaldsarbete 

framåt svarade hon: 

 

“Ehm, nej men det är nog framförallt mitt intresse eller mitt… ja, men jag tycker det är 

superviktigt att ha den här mångfalden och att spegla samhället [...]” (Siv) 
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En annan informant svarade såhär när vi ställde frågan om vad hon ansåg om 

mångfaldsprogrammet: 

 

“Ja, jag tycker egentligen inte att ett sånt här program ska behövas 

[mångfaldsprogrammet] om jag ska säga någonting. Jag tycker ett sånt program är helt 

onödigt jag vill inte lägga ner tid på det”. (Eva) 

 

Samma informant (Eva) beskrev dock hur de ändå arbetar med mångfald i den verksamhet 

hon är en del av men att detta sker genom värdegrunden. En annan informant som 

representerar en helt annan förvaltning, vars mångfaldsarbete också vilar på 

värdegrunden, menade att mångfald är frågor som angår oss alla men som hon själv inte 

alltid kände så starkt för: 

 

“Jag tycker det här är lite svårare det här också [än miljö] ... för pratar man med någon 

som är besjälad med den här typen av arbeten så ser de ju massor med problem i samhället 

som vi måste jobba med. Och när de säger det så kan jag också hålla med om det”. (Mona) 

 

Schiflett och Zey (1990) menar att om målen är abstrakta och vaga ger de större 

handlingsfrihet och kan tilltala en större variation av såväl interna som externa aktörer 

vilket en, som i det här fallet, offentlig organisation just behöver ta hänsyn till. Men 

abstrakta formuleringar kan även försvåra för organisationen att fungera rationellt och 

effektivt (Schiflett & Zey, 1990). Mångfaldsmålen kan i generella drag beskrivas som 

abstrakta delmål, med vissa variationer av sammansättningar av målegenskaper. Utifrån 

detta går det att förklara hur de abstrakta målformuleringarna inom mångfaldsområdet 

delvis bildar ett i organisationen inbyggt antagande om att mångfald är något man kan 

välja att arbeta mer eller mindre med. Därav spelar det personliga intresset större roll för 

mångfaldsmålen än för miljömålen. Detta betyder inte att det är upp till var och en att 

arbeta med mångfald, men att det i organisationens struktur finns en inbyggd tillåtelse för 

personer att välja i vilken utsträckning de arbetar med det. Tillåtelsen kan förklaras som 

bristen på uppföljningsbarheten och abstraktionen av delmålen. Härefter presenteras de 

praktiker som mångfaldsprogrammets delmål ändå genererar, oberoende av personliga 

intressen. 
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6.4 Värdegrundsarbete 

Det finns flera tillfällen när informanterna sa emot sig själva på olika sätt och inte alltid 

kunde ge ett tydligt svar på hur mycket de arbetar med mångfald i sin verksamhet. Men 

de verkade vilja framhålla att de åtminstone gjorde någonting, kanske för att leva upp till 

den institutionaliserade idén om mångfaldens plats i organisationers struktur, vilken är en 

produkt av den svenska antidiskrimineringslagstiftningen. På frågan till våra informanter 

om hur de arbetar med mångfaldsprogrammet i sin verksamhet svarade majoriteten av 

dem att de arbetar med det via Växjö kommuns värdegrund. 

 

”Så idén har ju varit att vi… eh, vi jobbade ju egentligen med implementeringen av 

värdegrunden. Den här… som har ju en skillnad i att det är ju egentligen ett 

tjänstemannadokument [värdegrunden] och detta är ett politiskt dokument 

[mångfaldsprogrammet], liksom och de går ju ihop jättemycket, jag menar ”möt alla med 

respekt” säger man ju där liksom […].” (Andreas) 

 

”Ja, det tydligaste sättet som vi jobbar med det [mångfaldsprogrammet] är ju genom vår 

värdegrund. Det här att vi bemöter alla med respekt och den diskussionen. Så i alla 

verksamheters arbete med värdegrunden kan man säga att det här kommer in. Hur många 

som i det arbetet pratar om ett mångfaldsprogram det har jag ingen aning om.” (Lena) 

 

”Ja, vi har ju tagit fasta på vår värdegrund som utgångspunkt för vårt jobb med 

människor”. (Mona) 

 

”För det är alltså så, mångfald är ett, kan man säga vitt begrepp och det är ganska svårt 

att sortera ut och sådär. […] Och värdegrund ska kopplas ihop med 

mångfaldsprogrammet… så det man kan säga är ju att vi har en… vi har inte jobbat 

mycket med det [mångfaldsprogrammet] i kommunen”. (John) 

 

Växjö kommuns värdegrund består av fyra meningar, eller fyra värderingar: Vi möter alla 

med respekt; Vi kan jobbet; Vi gör verksamheten bättre; Vi skapar en hållbar framtid. 

(Växjö kommun, 2016b). Det står i mångfaldsprogrammet att ”verksamheter 

uppmärksammas på att arbeta målinriktat med värdegrunden för att bidra till 

måluppfyllelse” (Växjö kommun, 2015b). Men alla är inte överens om de är tillräckligt 
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att arbeta med värdegrunden som sitt mångfaldsarbete eller inte. En av informanterna som 

var starkt emot, uttryckte sig följande:  

 

“Jo, dom säger att dom har jobbat med de, men de har de gjort genom 

värdegrundsarbetet…det är ju inte samma sak… nej, det saknas nedbrytbara mål och 

uppföljning och… nu är jag hård alltså”. (Gun)  

 

Vad själva värdegrundsarbetet i sig innebär stämde ganska bra överens förvaltningarna 

och enheterna emellan. Flera av informanterna nämnde en ”värdegrundsdag” som 

innehållit olika typer av diskussioner där värdegrunden problematiserades och 

diskuterades. I följande citat beskriver informanterna hur arbetet med 

mångfaldsprogrammet “ersatts” av arbete med värdegrunden. 

 

“Eh, där jobbade vi med… den stora delen var ju att vi jobbade med värdegrunden på en 

förvaltningsdag kan man säga. [...] Och sen har vi också haft en… på två APTer har man 

jobbat med de frågorna i de mindre arbetsgrupperna då”. (Andreas) 

 

“Vi hade ju när vi pratade om vår värdegrund och lite annat så hade vi ju såna här...vi 

köpte såna här kortlekar med dilemman”. (John) 

 

“ Det är liksom ett program om vad APT:erna ska innehålla, så där ligger ju miljö och 

mångfald… det heter inte mångfald utan det heter värdegrundsarbetet som man tar upp. 

Så det ligger fast så man vet som chef när olika saker ska tas upp och därför... [...] det är 

en jättebra modell att ha det inlagt i APT. Jag tror annars inte att det blir någonting av det 

ska jag säga”. (Eva) 

 

Värdegrundsarbetet verkar innebära att diskutera värdegrunden på sina arbetsplatsträffar 

och under särskilda värdegrundsdagar. Informanterna förklarar inte hur de omsätter den i 

verksamhetsförankrade instrumentella praktiker, utan arbetet som sker i relation till 

värdegrunden när det ersätter mångfaldsprogrammet, blir närmast symboliskt. Man 

verkar ersätta instrumentella praktiker med symboliska praktiker för att anpassa 

mångfaldsarbetet till allmänhetens förväntningar på att det sker. Detta resonemang 

utvecklas nedan. 
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6.4.1 En möjlig förklaring 

I tidigare avsnitt har informanter förklarat de varierande praktikerna mellan miljö och 

mångfald med att mångfaldsdelmålen oftare saknar mätbarhet, uppföljningsbarhet och 

utpekade ansvariga. Men värdegrunden saknar också mål och utpekade ansvariga. 

Värdegrunden är dessutom inte ett politiskt beslutat och styrande program som kan 

likställas med mångfaldsprogrammet, utan är snarare ett internt dokument som ska vara 

vägledande för alla kommunens anställdas beteende, etik och moral - något som 

organisationen ska stå för. Detta innebär att den inte innefattar några konkreta åtgärder 

eller praktiker, utan sätter bara vissa ramar för dessa. En av våra informanter uttryckte det 

såhär: 

 

”Den [värdegrunden] ligger mest som en, vad ska man kalla det för, någon form av bas 

av ”såhär gör vi”, men då krävs det väldigt mycket aktivt arbete för att verkligen gå in i 

det. Det finns liksom inga kanter, det finns ingenstans att börja och sluta liksom, utan den 

ligger där som det här stora, som ett stort duntäcke liksom.” (Lena) 

 

Lena, var dessutom tveksam till om det överhuvudtaget händer något för den som inte 

följer värdegrunden. ” Hur dåligt måste jag bemöta någon för att man på riktigt ska 

reagera […]”? Flera av de verksamheter vi har varit i kontakt med väljer alltså att arbeta 

efter värdegrunden istället för mångfaldsprogrammets delmål. Detta trots att det också 

saknar de målegenskaper som av dem anses viktiga. Valet att arbeta med värdegrunden 

vilar på något annat än den effektivitetens logik som våra informanter uttryckte som en 

förklaring. Utifrån hur informanterna beskriver hur de arbetar med 

mångfaldsprogrammet genom värdegrunden kan kopplingen mellan mångfaldsdelmålen 

och dess praktiker beskrivas som svag. Värdegrundsarbetet får närmast ett symboliskt 

värde i förhållande till mångfaldsprogrammets delmål. Det symboliska värdet uppstår 

genom institutionaliserade uppfattningar om att en organisation ska arbeta med mångfald 

(Meyer & Rowan, 1977). Det går därigenom att förstå det som att Växjö kommun 

anpassar sig till den tvingande isomorfismen som uppstår av den svenska 

diskrimineringslagen, samt till imiterande isomorfism då kommunen skyddar sin 

legitimitet genom att ersätta de “abstrakta” mångfaldsdelmålen med värdegrunden 

(DiMaggio & Powell, 1983; Sarstrand-Marekovic, 2011).  
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6.4.2 Konflikter och losskoppling 

Den möjliga förklaringen till hur den svaga kopplingen kan förstås som legitimerande 

efterlikning, har ännu en dimension vilken här kommer förklaras utifrån samma exempel. 

Den svaga kopplingen mellan mångfaldsprogrammets delmål och de symboliska 

praktiker som genereras utifrån värdegrunden kan förstås som losskoppling (Meyer & 

Rowan, 1977). Genom att förklara relationen med hjälp av begreppet losskoppling 

förflyttas fokus från hur målegenskaperna påverkar relationen, till hur organisationen 

skyddar sig mot konflikter och förlorad legitimitet, med hjälp av losskopplingen. Därav 

måste först konflikterna kort beskrivas. 

 

En av de konflikter som funnits i detta resultat är målkonflikterna, i vilka flera olika 

organisatoriska strävanden går emot varandra. En av förklaringarna till varför miljömål 

17 inte uppfyllts var att, viljan att bygga bostäder stod emot viljan att bygga, eller 

bibehålla parkområden. För att skydda sig mot negativa effekter från målets dåliga 

resultat föreslogs att förändra själva målet så att, det blev lättare att nå. Detta kan vara en 

form av losskoppling där målet anpassas för att det ska kunna nås utan att praktikerna 

behöver förändras. Det ursprungliga värdet 300 meter till parkområde, är förankrat i de 

nationella riktlinjerna. Det nya värdet som föreslogs, 400 meter, var taget ur luften och 

blir snarare symboliskt. Men om 400 meter nås ser det bättre ut än att ha ett ouppnått mål. 

En annan typ av konflikt som framkom under intervjuerna var att mångfaldsprogrammet 

upplevdes som mer “personligt” än miljöprogrammet.  Uttryck från intervjutillfällena 

som att, “mångfald är något som kryper in under skinnet”, och “du blottar dig själv i de 

här frågorna” beskriver detta. En annan av våra informanter uttryckte sig såhär: 

 

“Men det är ju här mångfaldsfrågorna skiljer sig från till exempel miljöfrågorna för att 

här handlar det om ehm…det blir kopplat till dina personliga värderingar på ett annat sätt, 

jag menar att sortera ditt avfall är ju inte riktigt lika laddat, det är ju ganska få som har 

någon form av sådana här inbyggt motstånd eller liksom gör våld på deras skäl liksom. 

Att sortera eller inte sortera…medan mångfaldsfrågorna kan ju absolut riva upp liksom 

grundläggande värderingar som du har som person och individ liksom…” (Erika) 

 

Det verkar således finnas en rädsla för motsättningar mellan personer inom verksamheten, 

som kan uppstå på grund av mångfaldsprogrammets personliga karaktär Det finns en 

konflikt mellan att vilja förändra men att vara rädd för förändringarnas konsekvenser. 
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Det empiriska exemplet är då att värdegrunden – ett rent ceremoniellt symbolarbete – 

väljs framför konkreta åtaganden inte på grund av målens icke mätbarhet, utan för att 

skydda sig mot konflikter, vilka kan orsaka förlorad legitimitet. Värdegrundsarbetets 

svaga koppling till mångfaldsmålen, blir ett exempel av losskoppling. Meyer och Rowan 

beskriver losskopplingsprocessen med att: ”integration is avoided, program 

implementation is neglected, and inspection and evaluation is ceremonialized.” (Meyer 

& Rowan, 1977:357).  

 

Losskopplingen innebär med andra ord att: 

• Verksamheter i Växjö kommun ersätter praktiska åtagande i linje med 

mångfaldsdelmålen, med symboliska åtagande genom värdegrundsarbete. Värdet 

i värdegrundsarbetet ligger då inte i de praktiska åtagande det skapar, utan i att 

det är ett praktiskt åtagande i mångfaldsarbetet. 

• De delmål från mångfaldsprogrammet som faktiskt följs upp och mäts i 

årsredovisningen är få och svagt förankrade i mångfaldsprogrammet. Det innebär 

att kontrollen och koordinationen också blir närmast symbolisk. 

 

Fördelen med denna losskopplingen är att organisationen kan kvarhålla sina 

standardiserade, legitimerade och formella strukturer, samtidigt som deras praktiker 

varierar (Rowan & Meyer, 1977). Utifrån sett verkar kommunorganisationen fortfarande 

handla efter sin rationella sammansättning, och de olika enheternas arbete länkas samman 

med hjälp av den typ av styrande program som här har studerats. 

 

Sammanlänkningen kan vi förstå, existerar fortfarande tack vare att det finns en mytisk 

uppfattning om sambandet mellan värdegrund och mångfald, snarare än en uppmätt 

kausalitet. Meyer och Rowan (1977) skriver att myter är opersonliga, allmänna 

uppfattningar vilka utpekar till synes rationella praktiker som viktiga för att nå vissa 

ändamål. Tidigare påpekades att det symboliska värdet av värdegrundsarbetet uppstår 

genom institutionaliserade myter om att en organisation ska arbeta med mångfald (Meyer 

& Rowan, 1977). Det mytiska kan även vara, kopplingen mellan mål och praktiker. I detta 

fallet gör myten om värdegrundsarbetets positiva effekter på mångfald i organisationen, 

losskopplingen möjlig. 
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6.4.3 Losskoppling och myter 

För att ge ett annat konkret, men lite banalt exempel på mytiska kopplingar mellan mål 

och praktiker kan vi tänka oss att, ett delmål för miljö skulle kunna vara att öka 

tillgängligheten för cykling för att få fler att cykla istället för att ta bilen. På så sätt kan 

utsläppen av koldioxid minskas, vilket skulle gynna miljön. I Växjö kommuns trafikplan 

(Växjö kommun, 2016a), vilket är ett underliggande dokument för miljöprogrammet, står 

följande: För att stimulera till ökad cykling behöver cykelvägnätet i centrum utvecklas. 

Cyklisternas plats i trafiknätet behöver tydliggöras och cykelvägnätet måste bli snabbare, 

enklare, mer bekvämt och trafiksäkert, vilket pekas ut i trafikplanen Växjö. Sambandet 

mellan praktiken att åtgärda cykelvägar och därmed förbättra miljön bygger på 

uppfattningen att människor väljer bil framför cykel på grund av cykelvägarnas 

tillgänglighet, vilket verkar fullt rimligt. Men det skulle lika gärna kunna bero på något 

annat än tillgängligheten, exempelvis skulle vädret kunna vara en påverkande faktor för 

att välja bil framför cykel. Därmed kan vi kalla uppfattningen att fler skulle cykla om 

tillgängligheten var bättre, för mytisk. Men så länge den uppfattningen existerar är det 

rimligt och försvarbart för en organisation att satsa på att cykelvägar för att uppnå målet 

för minskade koldioxidutsläpp. 

 

Vi har pekat på flera olika målegenskaper som kan påverka varför mångfaldsdelmålens, 

och miljödelmålens relation till praktiker kan se olika ut. Abstrakta delmål verkar oftare 

än konkreta, generera otydliga eller svaga kopplingar till praktiker då de ger större 

utrymme för egna tolkningar. De svaga kopplingarna möjliggörs även av myter om 

sambandet mellan mål och praktiker.  
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7 Slutsatser 
I detta kapitel sammanfattar vi uppsatsens viktigaste resultat genom att återkoppla till 

dess syfte och frågeställningar. Det övergripande syftet har varit att belysa vilka praktiker 

som genereras utifrån miljö- och mångfaldsprogrammens mål, och hur relationen mellan 

dessa mål och praktiker ser ut. 

 

Genom resultatet och analysen kan vi förklara att relationen mellan organisatoriska mål 

och de praktiker de genererar, påverkas av olika målegenskaper. När dessa 

målegenskaper kombineras med varandra, kan de bli avgörande för om relationen mellan 

mål och praktik är stark, svag, tydlig eller otydlig. Till exempel upptäcktes att många, 

men inte alla mätbara mål skapade praktiker. Om målen däremot var både mätbara och 

resurssatta genererades oftast praktiker, med en stark eller tydlig koppling till målen. Det 

visade sig även att, konkreta mål skapade starkare och tydligare kopplingar till praktiker 

än abstrakta mål. 

 

Resultatet visar även att, de svaga kopplingarna mellan abstrakta mål och dess praktiker 

kan förstås som en form av losskoppling. Losskoppling innebär att medvetet, eller 

omedvetet skapa en svag koppling mellan mål och praktik. Losskopplingen kan delvis 

möjliggöras av att mål inte kan följas upp, då förskjuts kontrollen och koordinationen av 

målen till ett ceremoniellt tillstånd. Även de abstrakta målformuleringarna kan 

möjliggöra losskoppling genom att de ger större tolkningsutrymme. En annan förklaring 

som upptäcktes var att de svaga kopplingarna kan möjliggöras av myter om sambandet 

mellan hur ett mål kan uppnås genom en viss praktik. 
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8 Diskussion 
 

Detta sista kapitel syftar till att presentera några avslutande reflektioner om uppsatsen 

utifrån dess resultat, samt om sättet på vilket insamlingen av empirin skedde. Ihop med 

dessa reflektioner ger vi även förslag på framtida forskning inom organisationsområdet. 

 

Under arbetets gång med uppsatsen, uppstod det en viss förskjutning av vårt primära syfte 

till det som blev vårt slutliga syfte. Från början var en del av vårt syfte att förklara hur 

skillnaderna av målens utformning uppstått. Detta gjorde att intresset av att intervjua 

politiker var större i det inledande arbetet med insamlingen av materialet, än vad det kom 

att vara senare i processen. Förutom budget och årsredovisning, samt de båda 

programmen, intresserade vi oss även för protokoll från de sammanträden med 

kommunfullmäktige där besluten om programmen och dess formuleringar fattats. Därav 

fanns även flera frågor om bakgrunden till mångfalds- och miljöprogrammet med i 

intervjuguiderna. Under tiden som intervjuerna utfördes och den initiala analysen 

påbörjades, förflyttades vårt fokus mot hur Växjö kommun faktiskt använder de båda 

programmen. Därav intervjuades enbart två politiker istället för de fyra som var tilltänkta 

från början. Men vårt intresse för hur något hamnar i fokus och annat i periferin, och hur 

verksamheten prioriteras mellan miljö och mångfald menar vi, fortfarande är en intressant 

forskningsfråga. Inte minst tycker vi detta vore intressant att undersöka då det under 

intervjuerna visade sig att personer med ledande positioner inom organisationen var dåligt 

bekanta med mångfaldsprogrammet, men samtliga av informanterna var bekanta med 

miljöprogrammet.  

 

Om vi hade haft mer tid för denna studie ser vi att det hade funnits fördelar med att 

kombinera intervjuerna tillsammans med en kvantitativ insamlingsmetod. Vi kan här 

återkoppla till ett av resonemangen från de metodologiska reflektionerna där den 

kvantitativa ansatsen beskrivs som fördelaktig i de fall då målen är tydliga, och 

begränsade i antalet (Repstad, 2010). I de fall målen är vaga anses istället den kvalitativa 

metoden som fördelaktig (ibid.). Då vårt fall utgjordes av tydliga eller konkreta mål, och 

abstrakta eller vaga mål, verkar mixed methods (se Creswell, 2014), varit lämpligt för 

denna studie för att få en bredare empiri och därmed en djupare analys än vad som 

åstadkoms i denna uppsats.  
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Eftersom vårt fall utgörs en offentlig organisation, vilken på flera sätt skiljer sig mot den 

privata organisationstypen, gör vi inga anspråk att generalisera resultaten så att de kan bli 

en förklaringsmodell för privata organisationer, eller för organisationer överlag. Vårt 

resultat förklarar enbart det som är vårt fall; Växjö kommun. Däremot tror vi att vårt 

tillvägagångssätt och flera av de analytiska verktyg vi använts oss av skulle kunna 

förklara variationer av relationer mellan mål och praktiker även i andra organisationer. 

Även att på samma sätt undersöka mål som rör andra delar av verksamheten anser vi vore 

intressant för framtida studier. Både miljö och mångfald är tvärsektoriella frågor 

(Statskontoret, 2004), vilket innebär att de spänner över de traditionella 

sektorsindelningarna. Att istället undersöka mål som har en starkare anknytning till en 

specifik verksamhet, eller en specifik förvaltning, skulle också kunna vara ett sätt att 

fördjupa och bredda denna uppsats resultat på.
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Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide för tjänstepersoner 

 

Bakgrund  

Berätta om dig och dina arbetsuppgifter? 

• Vad har du för utbildning? 

• Hur länge har du jobbat på kommunen? 

• Position på arbetsplatsen? 

 

Bakgrund - miljöprogrammet 

• Berätta om hur kommunens miljöprogram kom till? 

• Hur kommer det sig att kommunen har ett miljöprogram? (Påtryckningar, utöver 

de nationella riktlinjerna?) 

 

Målformuleringarna för miljöprogrammet 

Hur kommer det sig att miljöprogrammet innefattar 30 mål? Hur kom de till? 

• Valdes vissa mål bort? Vilka mål prioriterades över andra? 

• Vem/vilka formulerade målen? Hur många? 

• Vem/vilka beslutade över de mål som idag står med i miljöprogram? 

• Hur arbetade ni (vilka) arbetade med målformuleringarna? 

• Upplever du att något annat utanför målen kunde gjorts för miljön? (Låser målen 

arbetet?) 

 

Arbete med mål  

• Hur arbetar ni efter målen? Hur används de? 

• Väger något av målområdena eller målen tyngre? 

 

Bakgrund - mångfaldsprogrammet 

• Berätta om hur mångfaldsprogrammet kom till? 

• Hur kommer det sig att kommunen har ett mångfaldsprogram? Påtryckningar? 

 

Målformuleringarna för mångfaldsprogrammet 

Hur kommer det sig att mångfaldsprogrammet har färre mål än miljöprogrammet? 

• Valdes vissa mål bort? Vilka mål prioriterades över andra? 

• Vem/vilka formulerade målen? Hur många? 

• Vem/vilka beslutade över de mål som idag står med i mångfaldsprogrammet? 

• Upplever du att något annat utanför målen kunde gjorts för mångfaldsarbetet? 

(För flexibla mål/Låser de arbetet?) 

 

Arbete med mål och praktiker 

• Hur arbetade ni (vilka) arbetade med målformuleringarna? 

• Hur arbetar ni efter målen? Hur används de? Hur mäts de? 

• Väger något av målområdena eller målen tyngre? 

 

Utifrån den övergripande budgeten verkar miljömålen ha fler “ägare” än 

mångfaldsmålen, hur tror du det påverkar arbetet med målen? 

 

Uppfattar du någon skillnad på miljö- och mångfaldsprogrammet? 

om ja: Hur tror du skillnaderna påverkar arbetet med de olika programmen?  



  
 

II 

Bilaga B Intervjuguide för chefer 

 

Bakgrund 

Berätta om dig och dina arbetsuppgifter? 

• Vad har du för utbildning? 

• Hur länge har du jobbat på kommunen? 

• Position på arbetsplatsen? 

 

Uppfattningar om miljöprogrammet 

• Berätta lite om kommunens miljöprogram? 

• Vilket syfte fyller programmet för er verksamhet? 

• Hur använder ni dem i ert arbete? (kan ni ge konkreta exempel) 

• Hade ni gjort samma insatser utan målen (om de inte funnits med i programmet, 

hur viktigt är det att det ”syns”/mätbarheten - utåt/internt)?  

• Vad anser du är miljöprogrammets styrka/svagheter? (Kopplat till hur målen 

formulerats?) 

• Varför tror du att man just valt dessa 30 mål? 

 

Uppfattningar om mångfaldsprogrammet 

• Berätta lite om kommunens mångfaldsprogram? 

• I mångfaldsprogrammet framgår det att, alla verksamheter arbetar med sina egna 

mångfaldsmål, på vilket sätt arbetar ni? (kan du ge konkreta exempel?) 

• Vilket syfte fyller programmet för er verksamhet? 

• Hade ni gjort samma insatser utan målen (om de inte funnits med i 

programmet)? 

• Vad anser du är mångfaldsprogrammets styrka/svagheter? (Kopplat till hur 

målen formulerats?) 

• Varför tror du man valt just de effektmålen och nyckeltalen? 

• Uppfattar du någon skillnad på miljö- och mångfaldsprogrammen? 

• Hur tror du skillnaderna påverkar arbetet med de olika programmen? 

 

 

 

  



  
 

III 

Bilaga C Intervjuguide för politiker 

 

Bakgrund 

Berätta om dig och dina arbetsuppgifter? 

• Vad har du för utbildning? 

• Hur länge har du jobbat på kommunen? 

• Position på arbetsplatsen? 

 

Bakgrund - miljöprogrammet 

Berätta om hur kommunens miljöprogram kom till? 

• Hur kommer det sig att kommunen har ett miljöprogram? Påtryckningar, utöver 

de nationella riktlinjerna? 

• Vad tror du det är som fick politiken att ställa sig bakom miljöprogrammet i så 

stor utsträckning? 

 

Målformuleringarna 

• Hur kommer det sig att miljöprogrammet innefattar 30 mål? Hur kom de till?  

• Hur togs medborgarnas åsikter i beaktande? (Vad upplevde du var viktigt för 

medborgarna att ha med?) 

• Valdes vissa mål bort? Vilka mål prioriterades över andra? 

• Vem/vilka formulerade målen? Hur många? 

• Vem/vilka beslutade över de mål som idag står med i miljöprogrammet? 

• Hur arbetade ni (vilka) arbetade med målformuleringarna? 

• Upplever du att något annat utanför målen kunde gjorts för miljön? (Låser målen 

arbetet?) 

 

Arbete med mål (handling) 

• Hur arbetar ni efter målen? Hur används de? Hur syns de i er verksamhet? 

• Väger något av målområdena eller målen tyngre? 

 

 

Bakgrund - mångfaldsprogrammet 

Berätta om hur kommunens mångfaldsprogram kom till? 

• Hur kommer det sig att kommunen har ett mångfaldsprogram? Påtryckningar, 

utöver de nationella riktlinjerna? 

• Hur ställde sig politikerna att ställa sig bakom mångfaldsprogrammet, i vilken 

utsträckning? 

 

Målformuleringarna 

• Hur kommer det sig att mångfaldsprogrammet ser ut som det gör? Hur kom de 

till?  

• Hur togs medborgarnas åsikter i beaktande? (Vad upplevde du var viktigt för 

medborgarna att ha med?) 

• Valdes vissa mål bort? Vilka mål prioriterades över andra? 

• Vem/vilka formulerade målen? Hur många? 

• Vem/vilka beslutade över de mål som idag står med i mångfaldsprogrammet? 

• Hur arbetade ni (vilka) arbetade med målformuleringarna? 

• Upplever du att något annat utanför målen kunde gjorts för miljön? (Låser målen 

arbetet?) 

 



  
 

IV 

Arbete med mål (handling) 

• Hur arbetar ni efter målen? Hur används de? Hur syns de i er verksamhet? 

• Väger något av perspektiven eller målen tyngre? 

 

  



  
 

V 

Bilaga D Sanningstabell 

 

I översta raden presenteras de fem olika målegenskaperna som vi fann intressanta för att 

förstå det som vi i tabellen kallar Utfall. Med utfall avser vi om praktiker genererats eller 

inte. Plus (+) i kolumnen under respektive målegenskap, innebär att målet eller målen har 

egenskapen. Minus (-) innebär att målet saknar egenskapen.  

 

I kolumnen under Utfall innebär plus att målet har genererat praktiker, och minus att 

praktiker inte genererats av målet eller målen. Frågetecknet (?) betyder i exemplet nedan 

att vi utifrån vår empiri inte kan avgöra ifall praktiker genererats eller inte.  

 

Tabellen har reducerats till sex rader med de olika kombinationer av egenskaper som 

visade sig vara mest intressanta för resultatet och analysen. 

 

De mål som finns med i tabellen är exempel. Innan tabellen reducerades fanns samtliga 

delmål för miljö och mångfald med i tabellen. 

 
Mätbarhet Resurssatt Tydligt 

ägarskap 

Personliga 

intressen 

Konkrethet Utfall 

 

Exempel på mål 

+ + + + + + Miljömål 1 

+ + + - + + Miljömål 6, 8, 23 & 26 

+ + - + + - Miljömål 12 & 17 

+ + - - + + Demokratisk påverkan 

+ - - + - ? Kompetensutveckling 

- - - + - - Bejaka mångfald 

 

 

Exempel 

Det framgår i sanningstabellen att miljömål 12 och 17 har målegenskaperna mätbarhet, 

resurssatt, konkrethet, och personliga intressen, men saknar tydligt ägarskap. De har inte 

heller genererat några praktiker.  


